
VASILE PĂTULEA

TRATAT 

DE MANAGEMENT JURIDIC

ȘI JURISDICȚIONAL

INSTITUTUL ROMÂN  CONSILIUL SUPERIOR  

PENTRU DREPTURILE OMULUI AL MAGISTRATURII



Lucrare publicată de Institutul Român pentru Drepturile Omului 

în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii.

Redactor: Gheorghe Pârvan

Descriere CIP a Bibliotecii �aționale a României

PĂTULEA, VASILE

Tratat de management juridic și jurisdicțional

Vasile Pătulea – București: Editura I.R.D.O., 2010

Bibliogr.

ISBN 978-973-9316-83-5

65.012.4:34

2010 INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI

București, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.21, etaj 4, sector1

Telefon: 40-21-3114921

Fax: 40-21-3114923

e-mail: office@irdo.ro



Ducerea la bun sfârșit a acestei lucrări nu ar
fi fost posibilă fără sprijinul material, dar,
mai ales, fără încurajările familiei mele, ale
soției și fiicelor, Anca Cristiana și Ileana,
care m-au ajutat mult în colectarea materia -
lelor documentare, traducerile din limba
engleză, investigațiile pe internet, selectarea
și sistematizarea textelor pentru redactare.

Vasile Pătulea 





CUVÂ�T Î�AI�TE

Ridicate în anii ce au urmat celui de al doilea război mondial la nivelul unui

fenomen general, cu vocație universală, drepturile omului prezintă conexiuni,

de mare complexitate în toate domeniile existenței umane, cu implicații fără

precedent pe plan politic, juridic, social, cultural și chiar economic.

O incursiune istorică, oricât de sumară, pornind de la geneza lor, ce coboară

până în zorii umanității și ajungând în zilele noastre, evidențiază, pe lângă

progrese lente, greoaie, realizate în cursul unui proces îndelungat și, totodată,

dramatic, marcat de momente sau perioade de stagnare și chiar regres,

discontinuități și convulsii, interacțiunea cu evoluțiile sociale, politice, economice,

culturale, științifice și tehnologice generale, și o tendință de accelerare a

schimbării tot mai accentuată, în special în ultimele decenii. Într-un viitor,

previzibil, apropiat, Europa va vorbi cu o singură voce în termeni de libertate,

democrație și respect al drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Problema centrală devine, în această situație, managementul schimbării, iar

provocarea principală provine din necesitatea imperioasă de a ține pasul,

inclusiv la nivelul normelor și practicilor, cu viteza schimbării și de a face

posibilă totodată, într-un sistem stabil, reacția rapidă dictată de evenimente și

fenomene cu dezvoltări periculoase, într-un dinamism fără precedent.

Cu această provocare se confruntă atât organizațiile internaționale, cât și

statele care le compun, nevoite să își adapteze politicile la noua etapă a evoluției,

în contextul schimbărilor globale, dar și în spiritul valorilor împărtășite în

comun, cu conștiința răspunderii față de generațiile următoare și viitorul planetei.

Sfârșitul unui secol frământat și bogat în înnoiri și începutul noului secol și

mileniu sub semnul schimbărilor accelerate, al globalizării și al unor mari

provocări și amenințări, obligă la scrutarea trecutului și mai ales a viitorului,

evaluări și reevaluări, identificarea unor metode, căi și mijloace de acțiune

pentru gestionarea eficientă a schimbării, ținându-se cont atât de obligațiile

statelor față de proprii cetățeni, cât și de răspunderea colectivă asumată în

condițiile creșterii procesului de globalizare.

Promovarea și consolidarea bunei guvernări, a statului de drept, a

democrației și drepturilor omului implică o abordare riguros științifică a

managementului juridic și jurisdicțional de care depinde coerența funcționării

sistemului. Este ceea ce propune prin lucrarea de față un jurist de înaltă

valoare, respectat de lumea slujitorilor dreptului, Vasile Pătulea, în încunu -

narea unei opere științifice extrem de laborioase ce se distinge prin soliditatea

informației, rigoarea construcției și a analizei critice, dar și prin deschiderea

spre noi orizonturi și provocări profesionale.

Autorul ne avertizează că schimbările ample și ritmul lor accentuat, com -

plexitatea situațiilor noi cu indici foarte reduși de durabilitate riscă să declanșeze



grave crize de adaptabilitate; de aici, necesitatea de a controla și dirija acest proces al

schimbărilor. Mai mult, în literatura de specialitate se exprimă opinia, agreată de

autorul lucrării, conform căreia omenirea s-ar alfa în fața unui „salt cuantic”, cea

mai profundă restructurare creatoare din toate timpurile, o reconstrucție din temelii a

unei noi civilizații, aflată în curs, o dată cu ruperea bruscă de trecut.

În aceste condiții, organizarea și conducerea societății devine o operă

științifică riguroasă „în care se împletesc strâns factorii ideologico-politici cu

cei științifico-metodologici”.

Multitudinea factorilor ce converg în direcționarea evoluției sociale

reclamă o vastă cercetare probabilistică pentru construirea unor modele

pragmatice și operaționale adecvate și totuși elastice.

Previziunea amplă pe termen lung devine o condiție teoretică și

metodologică esențială pentru optimizarea acțiunii.

Din multitudinea aspectelor abordate, care compun împreună un veritabil

tratat, menționăm cu titlu de exemplu secțiunea consacrată evoluțiilor

conceptuale în legătură cu principiile libertății, egalității și fraternității și

efectele lor pe planul legiferării. Libertate filosofică și libertate juridică,

libertate în general sau libertăți multiple, coerență juridică și divergențe

filosofice sunt doar câteva dintre problemele de substanță a căror tratare în

profunzime este motivată de faptul că o anumită coerență de sistem juridic este

indispensabilă pentru asigurarea unei necesități juridice. Un interes deosebit

prezintă, de asemenea, examinarea variațiunilor istorice ale conceptului de

solidaritate și raporturile solidarității cu concepte vecine precum integrare,

coeziune, cooperare, socialitate, solidarism ș.a. pentru a se ajunge la

problemele actuale, de mare gravitate, precum criza mondială, în legătură cu

care autorul pledează cu argumente științifice pentru o acțiune reformatoare, de

ieșire din prizonieratul „fundamentalismului de piață”.

În aceeași ordine de idei menționăm analiza conceptelor de inginerie

juridică, transplant juridic, inginerie constituțională și inginerie instituțională

care chiar dacă în sistemele legislative central și est – europene nu sunt folosiți

decât în sens peiorativ se regăsesc, prin conținutul lor în practica importurilor

de sisteme, părți sau dispoziții particulare din sistemele occidentale.

Se constată că acceptarea modelelor și a activităților de inginerie juridică

din această zonă a fost necesară, între altele, din nevoia de legiferare în

termene scurte, a noilor regimuri juridice democratice și asumarea normelor

înscrise în instrumente internaționale ratificate sau la care s-a aderat.

În mod special, lucrarea de față reprezintă o contribuție valoroasă la

deschiderea unor noi perspective în managementul activităților juridice și

jurisdicționale, a căror problematică este abordată și dezvoltată sistematic și

simetric din punct de vedere științific, metodologic și tehnologic.

Concluzia trasă din examinarea evoluțiilor este aceea că accelerarea

schimbărilor a depășit capacitatea decizională a instituțiilor concepute să

funcționeze în alți parametri situaționali.

Sunt necesare instituții și abordări noi, metode care să aibă ca scop

relevarea deosebirilor apărute și nu disimularea cu ajutorul unor majorități
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forțate sau contrafăcute, bazate pe limitarea drepturilor sau formulări

sofisticate printr-o reformare și modernizare a sistemului.

Vechiul principiu al majorității este un instrument pur cantitativ, fără

legătură cu calitatea opiniilor susținute. Slaba prezență la vot pune, de

asemenea, sub semnul întrebării responsabilitatea și legitimitatea celor aleși.

În zilele noastre, remarcă autorul, tehnologiile moderne de comunicare

oferă noi posibilități ca oamenii să-și exprime pozițiile în chestiuni de interes

pentru ei și altfel decât prin prezența în cabinele de vot, după cum se caută noi

modalități de deschidere și democratizare astfel încât cetățenii să joace un rol

mai direct în propria lor guvernare, iar decizia să fie descătușată și mutată,

după caz, în sus la nivel internațional, sau în jos, la nivel regional, orășenesc,

comunal etc.

Încredințăm tiparului această carte cu convingerea că este de datoria

noastră să dăm tot concursul unui demers științific de amplă respirație pe cât de

generos pe atât de util pentru înțelegerea faptului că lucrurile nu pot merge

înainte în virtutea inerției, fără a pune în pericol viitorul dreptului și al justiției,

dar și al întregului sistem social din care fac parte.

Pentru buna funcționare a sistemului și subsitemelor în relație cu buna

guvernare, drepturile omului, statul de drept și democrația, salvgardarea

valorilor comune, esențiale, libertatea, egalitatea, solidaritatea, respectul

demnității umane sunt imperios necesare abordări noi moderne, științifice

orientate spre viitor, un viitor ce înaintează cu repeziciune și ridică mari

provocări.

Prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu
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AVA�T-PROPOS

Elevés au rang de phénomène général pendant les années d’après la

deuxième guerre mondiale, les droits de l’homme présentent des connexions de

grande complexité dans tous les domaines de l’existence humaine, avec des

implications sans précédent sur le plan politique, juridique, social, culturel et

même économique.

Une incursion historique, même sommaire, partant de leur genèse qui

descend jusqu’à l’aube de l’humanité et arrivant jusqu’à nos jours, met en

évidence – auprès des progrès lents et difficiles, réalisés au cours d’un

processus long et  souvent dramatique, marqué par des moments ou des

périodes de stagnation et même de régression, de discontinuités et de

convulsions – l’interaction avec les évolutions sociales, politiques,

économiques, culturelles, scientifiques et technologiques générales, ainsi

qu’une tendance d’accélération des changements de plus en plus accentuée,

surtout au cours des deux dernières décennies. Dans un proche avenir

prévisible, l’Europe va parler d’une seule voix en termes de liberté,

démocratie et respect des droits et libertés fondamentaux de l’homme. 

Le problème central devient, en cette situation, le management du

changement et le défi principal provient de la nécessité impérieuse de tenir le

pas, y compris au niveau des normes et des pratiques, avec la vitesse du

changement et de rendre en même temps possible, dans un système stable, la

réaction rapide dictée par des événements et des phénomènes aux

développements dangereux, dans un dynamisme sans précédent.

A ce défi sont confrontés tant les organisations internationales que les Etats

qui en font partie, forcés à adapter leurs politiques à la nouvelle étape

d’évolution, dans le contexte des changements globaux, mais aussi dans

l’esprit des valeurs détenues en partage, conscients de leur responsabilité vis-à-

vis des générations futures et de l’avenir de la planète.

La fin d’un siècle mouvementé et riche en renouvellements et l’aube des

nouveaux siècle et millénaire sous le signe des changements accélérés, de la

globalisation et de nombreux grands défis et menaces, obligent à un examen du

passé mais surtout de l’avenir, à des évaluatione et réévaluations, à

l’identification de nouvelles voies et de nouveaux moyens d’action pour une

gestion efficiente du changement, compte tenant tant des obligations des Etats

vis-à-vis de leurs propres citoyens, que de la responsabilité collective assumée

dans les conditions de la croissance du processus de globalisation.

La promotion et le renforcement de la bonne gouvernance, de l’Etat de

droit, de la démocratie et des droits de l’hommme impliquent une approche

rigoureusement scientifique du management juridique et juridictionnel dont

dépend la cohérence du fonctionnement du système. C’est ce que propose par



le présent ouvrage un juriste de haute valeur, respecté dans le milieu des

juristes, Vasile Pătulea, en couronnement d’une oeuvre scientifique

extrêmement laborieuse, qui se distingue par la solidité de l’information, la

rigueur de la construction et de l’analyse critique, mais aussi par l’ouverture

vers de nouveaux horizons et défis professionnels.

L’auteur nous avertit que les changements amples et leur rythme accentué,

la complexité des nouvelles situations avec des indicateurs très réduits de

durabilité risquent de déclencher des crises graves d’adaptabilité ; d’ici, la

nécessité de contrôler et de diriger ce processus des changements. En plus, il se

rallie à l’opinion exprimée dans la littérature de spécialité, que l’humanité se

trouve devant un « saut quantique », la plus profonde restructuration créatrice

de tous les temps, une réédification, en partant des fondements, d’une nouvelle

civilisation se trouvant en cours, en rupture brusque avec le passé.

En ces conditions, l’organisation et la gouvernance de la société deviennent

une oeuvre scientifique rigoureuse, « où les facteurs idéologiques-politiques et

les facteurs scientifiques-méthodologiques s’entrelacent étroitement ».

La multitude des facteurs qui convergent dans l’orientation de l’évolution

sociale réclame une vaste recherche probabiliste en vue de construire des

modèles pragmatiques et opérationnels, à la fois adéquats et élastiques.

Une prévision ample à long terme devient une condition théorique et

méthodologique essentielle de l’optimisation de l’action.

En choisissant un exemple de la multitude des aspects abordés, qui

composent ensemble un véritable traité, nous mentionnons la section consacrée

aux évolutions conceptuelles relatives aux principes de la liberté, de l’égalité et

de la fraternité et leurs effets sur le plan législatif. Liberté philosophique et

liberté juridique, liberté en général et libertés multiples, cohérence juridique et

divergences philosophiques sont quelques-uns, seulement, des problèmes de

substance dont une analyse en profondeur est motivée par le fait qu’une

certaine cohérence du système juridique est indispensable en vue d’assurer une

nécessité juridique. D’un intérêt particulier est également l’examen des

variations historiques du concept de solidarité et les rapports de la solidarité

avec des concepts voisins tels que l’intégration, la cohésion, la coopération, la

socialité, la solidarité etc. pour arriver à des problèmes actuels, particulièrement

graves, comme la crise mondiale, où l’auteur plaide avec des arguments

scientifiques en faveur d’une action réformatrice, en vue de sortir de la

captivité du « fondamentalisme de marché ».

Dans le même ordre d’idées nous mentionnons l’analyse des concepts

d’ingénierie juridique, transplant juridique, ingénierie constitutionnelle,

ingénierie institutionnelle qui, quoique utilisés seulement en sens péjoratif dans

les systèmes législatifs de l’Europe Centrale et de l’Est, se retrouvent toutefois,

par leur contenu, dans la pratique des importations de systèmes, de parties ou

de dispositions particulières pris des systèmes occidentaux.

On constate que l’acceptation des modèles et des activités d’ingénierie

juridique dans cette zone a été nécessaire, entre autres, pour réaliser une

dilligence législative accrue, requise par les nouveaux régimes juridiques

démocratiques, ainsi que pour assumer les normes inscrites dans les
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instruments internationaux soit ratifiés, soit auxquels les Etats de la zone

avaient adhéré.

Tout particulièrement, le présent ouvrage représente une contribution de

valeur, facilitant d’envisager de nouvelles perspectives en matière de

management des activités juridiques et juridictionnelles, dont la problématique

est abordée et développée systématiquement et symétriquement du point de

vue scientifique, méthodologique et technologique.

La conclusion résultée de l’examen des évolutions est que l’accélération

des changements a dépassé la capacité décisionnelle des institutions conçues à

fonctionner à d’autres paramètres situationnels.

De nouvelles institutions et de nouvelles approches sont nécessaires, des

méthodes capables de relever les différences apparues et non pas les dissimuler

à l’aide de majorités forcées ou contrefaites, basées sur la limitation des droits

ou en employant des formulations sophistiquées.

L’ancien principe de la majorité est un instrument purement quantitatif,

sans relation avec la qualité des opinions soutenues. Une faible présence au

vote met également sous le signe d’interrogation la responsabilité et la légitimité

des élus.

De nos jours, remarque l’auteur, les technologies modernes de communication

offrent de nouvelles possibilités aux hommes d’exprimer leurs positions en des

questions d’intérêt pour eux d’une autre manière que par leur présence aux

cabines de vote. On est à la recherche de nouvelles modalités d’ouverture et de

démocratisation pour que les citoyens jouent un rôle plus direct dans leur propre

gouvernance et pour que la décision soit libérée et déplacée, selon le cas, vers

le haut, au niveau international, ou vers le bas, au niveau régional, citadin,

communal etc.

Nous confions à l’imprimerie ce livre avec la conviction qu’il est de notre

devoir de prêter notre entier concours à une démarche scientifique d’ample

respiration, tant généreuse qu’utile pour nous faire comprendre que les choses

ne peuvent pas avancer en vertu de l’inertie seulement, sans mettre en danger

l’avenir du droit et de la justice, mais tout aussi bien l’avenir de l’entier

système social dont ceux-ci font partie.

En vue d’un bon fonctionnement du système et des sous-systèmes en

relation avec la bonne gouvernance, les droits de l’homme, l’Etat de droit, la

démocratie, la sauvegarde des valeurs communes essentielles – la liberté,

l’égalité, la solidarité, le respect de la dignité humaine – des nouvelles

approches sont impérieusement nécessaires, modernes, scientifiques, orientées

vers un avenir qui avance rapidement et qui pose de nouveaux défis. 

Prof. Dr Irina Moroianu Zlătescu
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FOREWORD

Upheld to the level of a general phenomenon of universal vocation in the

years following the Second World War, human rights are characterized by

connections of high complexity to all fields of human existence, with

unprecedented implications at political, juridical, social, cultural and even

economic level.

A historical incursion, however fugitive, starting from their genesis, which

goes as far back as the dawns of humanity, and coming up to the present day,

will show, in addition to slow, clumsy progresses, achieved as a result of a

long and also dramatic process, characterized by moments or periods of

stagnation or even regress, discontinuities and convulsions, interaction with the

general social, political, economic, cultural, scientific and technological

developments, alongside a tendency towards an ever stronger acceleration of

the changes taking place, particularly during the last decades. In a predictable,

near future, Europe will have a single voice in terms of liberty, democracy and

respect for the human rights and fundamental freedoms.

Under the circumstances, the core issue is the management of the changes,

while the main challenge comes from the imperative need to keep pace,

including the level of norms and practices, with the speed of the changes and

also to make possible, in a stable system, the quick response dictated by events

and phenomena with dangerous developments, in an unprecedented dynamism.

This challenge is faced by both the international organizations and their

member countries, compelled to adapt their policies to the new stage of

development, in the context of the global changes taking place and also in the

spirit of the shared values, conscious of the responsibility towards the next

generations and the future of the planet.

The end of an agitated century rich in novelties and the beginning of a

century and a millennium characterized by accelerated changes, globalization

and great challenges and dangers, imposes an examination of the past and, still

more important, of the future, evaluations and reevaluations, identification of

ways, methods and means of action to efficiently manage the changes, while

taking into account both the States’ duties towards their own citizens and the

collective responsibility assumed in the context of an accentuation of the

globalization process.

Promotion and consolidation of good governance, the state governed by the

rule of law, democracy and human rights involve a strictly scientific approach

to juridical and jurisdictional management, of which coherence in the

functioning of the system depends. This is what is intended in the present

volume, written by a highly appreciated jurist, respected amongst the servants

of the law, Vasile Pătulea, a volume that crowns an extremely laborious



scientific work, remarkable through solidity of information, rigorousness of

construction and critical analysis, as well as openness towards new horizons

and professional challenges.

The author warns that the ample changes and their accelerated tempo, the

complexity of the new situations with very low markers of sustainability risk to

trigger serious crises of adaptability; hence the need to control and manage this

process of changes. Moreover, the state-of-the-art literature has promoted the

idea, agreed by the author of the present volume, that mankind would be facing

a “quantic jump”, the most profound creative reorganization of all times, a

thorough reconstruction of a new civilization, which has been under way once

the past was suddenly discarded.

Under the circumstances, to organize and to manage the society becomes a

rigorous scientific undertaking, where “ideological-political elements are

closely interrelated with the scientific-methodological ones“.

The multitude of elements converging towards the management of the

social evolution requires a deep probabilistic research for adequate pragmatic

and operational yet flexible models to be elaborated.

Ample and long-term predictions become a theoretical and a

methodological prerequisite to optimized action.

Of the many aspects dealt with, which join together into a genuine treatise,

we should mention for the sake of illustration the section devoted to the

conceptual developments related to the principles of freedom, equality and

fraternity and their effects at the level of the legislating activity. Philosophical

freedom and juridical freedom, freedom in general or multiple freedoms,

juridical coherence and philosophical divergences are only a few substantial

issues whose detailed examination is motivated by the fact that a certain degree

of coherence of the juridical system is indispensible to the accomplishment of a

juridical requirement. Particularly interesting is the examination of the

historical variants of the concept of solidarity and the relationship between

solidarity and such connected concepts as integration, cohesion, cooperation,

sociality, solidarism, etc., followed by the present-day, extremely serious

problems such as the global crisis, in relation to which the author pleads with

scientific arguments for a reforming action, meant to free society from the

captivity of the “market fundamentalism”.

Pursuing the same idea, we should mention the analysis of such concepts as

juridical engineering, juridical transplant, constitutional engineering and

institutional engineering; even though in the Central and the Eastern European

legislative systems such terms are only used pejoratively, by their content and

by the import of systems practice, parts or particular provisions of the Western

systems are to be found there as well.

It can be seen that the acceptance of the models and the activities of

juridical engineering in this area was necessary, among other things, because

of the need for a quick elaboration of the laws making the democratic juridical

regimes and assimilation of the norms laid down in the ratified or acceded

international instruments.
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Particularly, the present volume is a valuable contribution opening new

directions for the management of juridical and jurisdictional activities, whose

issues are approached and developed systematically and symmetrically from a

scientific, methodological and technological point of view.

The conclusion after examining the evolutions is that the accelerated tempo

of the changes has exceeded the decisional capacity of the institutions conceived

to function at different situational parameters.

There is a need for new institutions and approaches, methods meant to

reveal the differences that have emerged, not to dissimulate by means of forced

or counterfeit majorities, based on the limitation of the rights or sophisticated

wordings in an attempt to reform and modernize the system.

The old principle of the majority is a purely quantitative instrument with no

connection to the quality of the supported opinions. The low voter turnouts

also question the responsibility and the legitimacy of those elected.

The author remarks that nowadays the modern communication technologies

offer new possibilities for people to express their positions in relation to

matters that interest them otherwise than by their presence at the voting booth;

likewise, new methods of opening and democratization are sought so that

citizens may play a more direct role in their own governance, while the

decision may be unchained and moved, as the case may be, upward, to the

international level, or downward, to the regional level, the town level, the

communal level, etc.

We send this book to print believing that it is our duty to totally support

such a highly comprehensive scientific endeavour, equally generous and useful

in making people understand that things cannot go forward just pushed by

inertia, while only jeopardizing the future of justice and the future of law just

like the future of the entire system to which they belong.

The proper functioning of the system and the subsystems in their relationship

to good governance, the rule of law, democracy, the safeguard of the common,

essential values such as liberty, equality, solidarity, respect for human dignity,

imperatively call for new, modern, scientific approaches, oriented towards the

future, a future that is coming fast and brings along great challenges.

Prof. Dr Irina Moroianu Zlătescu
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Activitatea de legiferare și activitatea jurisdicțională - strâns legate de

principiul apărării drepturilor omului - nu sunt deloc sau doar parțial și indirect

abordate din unghiul de vedere al conducerii lor, considerându-se, probabil, că

astfel de activități nu s-ar preta la aplicarea metodelor manageriale.

O atare concepție se dovedește a fi greșită pentru că ilustrează o rupere a

dreptului de țesutul social-economic și politic în care este implementat și cu

care trebuie să se afle într-o continuă interrelație; acesta fiind mediul său

ambiant care îl influențează, dar pe care, la rândul său, dreptul îl influențează

prin intermediul unor factori multipli.

Toată lumea este de acord că societatea modernă contemporană se

confruntă cu probleme complexe și hipercomplexe, oarecum legate între ele,

formând sisteme și rețele de sisteme care se autoîntrețin și sunt întrețesute între

ele, așa încât omenirea are de făcut față, tot mai frecvent, unor adevărate crize

care, pentru a putea fi soluționate, nu mai este suficient să se recurgă la analize

clasice de tip cauză-efect, ci vor reclama „analize ale interdependențelor” ceea

ce este foarte dificil întrucât este greu de separat elementele care le compun,

fiind vorba de multitudini de influențe îndreptate poate în același sens dar

venind dintr-o multitudine de surse independente, care se suprapun. Deci,

accentul, în astfel de analize, trebuie pus, pe această caracteristică importantă a

societății moderne contemporane care este „complexitatea”.

În același timp, o importanță deosebită o constituie și „ritmurile tot mai

accelerate și magnitudinea schimbărilor care se produc în societate”. Această

accelerare generalizată a metabolismului societății, care este dublată de

mobilitate, are un profund impact asupra „stabilității”: nevoile se modifică

rapid, structurile se schimbă, instituțiile se uzează în raport cu noile cerințe

care apar continuu. Mobilitatea și accelerația declanșează factori de presiune

care, dacă nu sunt preîntâmpinați, pot frâna dezvoltarea.

În sfârșit, un factor încă și mai important, poate cel mai important, sub

raportul consecințelor, este „puterea acțiunii umane”; crescând nemăsurat, ca

rezultat al progreselor exorbitante ale științelor și tehnologiilor, puterea

oamenilor din epoca contemporană de a modifica până și propria lor condiție

de existență, s-a amplificat în asemenea măsură încât au apărut probleme grave

în legătură cu urmările posibile. Dacă, cândva, puterea omului era mică, iar

schimbările produse în natură, ca urmare a activităților pe care le desfășura,

erau neînsemnate (superficiale), greșelile săvârșite de oameni fiind corectate

spontan prin mecanismele compensatoare ale naturii, în epoca în care trăim

asistăm la schimbări calitative majore, întrucât puterea activității umane a

crescut extrem de mult provocându-se modificări profunde, uneori chiar



ireversibile, cum este cazul exploziilor nucleare, poluarea oceanelor, mutațiile

genetice, încălzirea atmosferei.

Așadar am ajuns într-un moment când deciziile social-economice nu mai

pot fi luate spontan, ținându-se seama doar de efectele imediate, pe termen

scurt. 

Orice societate se organizează și funcționează pornindu-se de la un ideal de

viață comună, se dezvoltă într-un climat de conștiință și solidaritate prin care

membrii săi se simt uniți. Dar, ea nu poate trăi și deveni o realitate istorică

decât dacă este stimulată de o „forță de impulsiune” care declanșează și

controlează mișcările (acțiunile) în vederea cărora a fost construit organismul

social. Această forță este „Puterea politică”. Puterea și societatea se nasc

împreună, prima fiind condiția ordinii, iar libertatea nefiind posibilă decât în

cadrul unei ordini. Așadar, Puterea politică este un fenomen social prin

excelență, întrucât, pe de-o parte, ea nu poate fi concepută în afara societății,

iar, pe de altă parte, fără Putere care să acționeze, societatea ar fi un corp inert

sortit pieirii. De fapt, toate societățile, de la cele primitive până la cele mai

rafinate, au fost întotdeauna dirijate de o Putere care și-a luat sarcina de a se

organiza pentru a apăra interesele comune ale grupului.

Dar, Puterea politică nu putea rămâne fără titular, având nevoie de un

suport care va fi Statul conceput ca sediu al autorității politice. Iar Statul fiind

doar un concept, el nu există decât prin intermediul guvernanților, care pun în

operă puterea sa celor guvernați, care văd în el sediul puterii sale și

fundamentul regulilor juridice în jurul cărora se organizează și se urmărește

„binele comun”.

În orice societate politică suficient unificată pentru a se preta la organizare

statală, există o reprezentare ideatică dominantă despre ordinea socială care

este o „idee de drept”, pentru că tipul de societate la care ea se referă apare ca

trebuind să fie realizată sau garantată printr-o „reglementare juridică”.

Funcțiunea Puterii este aceea de a satisface exigențele incluse în „această

imagine”, ea este aceea care o impulsionează și, în consecință, nu poate să o

trădeze fără să altereze, prin aceasta, tocmai titlul de a comanda. Ideea de drept

nu-i conferă Puterii politice puterea sa, dar poartă în ea, ca o prelungire

necesară, principiile care le conține Puterea politică. Deci, structura Puterii

politice în cadrul Statului poate fi exprimată prin schema următoare: Puterea

politică este cea care determină ideea de drept valabilă în societatea politică

dată, Puterea statală exprimă forța acestei idei care este îndreptată spre

realizarea sa, iar guvernanții aplică în practică această putere în strânsă legătură

cu Puterea politică.

Cele de mai sus, pun în evidență legăturile strânse care există între puterea

politică și drept.

Stadiul de evoluție la care a ajuns societatea care este caracterizată prin

schimbări profunde, uneori adevărate mutații economice și sociale, precum și

prin complexitate și ritmuri din ce în ce mai accelerate de dezvoltare, a pus în

evidență necesitatea stringentă a unei noi abordări, cu noi metodologii și alte

instrumente ale activității de conducere politică a societății și, inerent, a

cadrului său juridic.
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În acest nou context și condiții s-a ajuns la concluzia că societatea și cadrul

său juridic trebuie concepute ca sisteme vaste în care să fie absorbite,

prelucrate și utilizate imensități indefinite de „intrări” („inputuri” în limbaj

cibernetic) extrem de variate, cu grade diferite de complexitate și

particularitate, posibil perturbatoare a sistemelor, așa încât „valoarea globală

de comandă” nu mai este posibilă decât prin „delegare de sarcini” către

subsisteme (elemente componente ale sistemului global: social și juridic,

deopotrivă) care, datorită caracterului lor specializat, pot răspunde, într-un mod

relativ autonom și mai adecvat la „inputurile” receptate de sistemul social

global.

Această imagine holistică a societății și a modului ei de organizare și

funcționare, potrivit căreia orice factor depinde de toți ceilalți, cunoscută sub

denumirea de „abordare sistemică”, implică, în mod necesar, o examinare și

analiză a tuturor aspectelor și problemelor considerate în ansamblul lor

sistemic, abandonându-se vechiul sistem de analize izolate a fenomenelor

economice și sociale, demers folosit în trecut dar ale cărei sechele se mai

regăsesc și în prezent.

Același demers sistemic privește și sistemul juridic și sistemul

jurisdicțional, întrucât organizarea politică a societății nu poate fi separată de

cadrul său juridic și jurisdicțional.

Timp de secole știința dreptului s-a concentrat doar asupra studiului

normelor juridice aplicabile la cazuri de speță (dogmatica juridică), iar juriștii

practicieni s-au preocupat în principal de interpretarea legilor (exegeza

juridică); iar activitatea de legiferare s-a considerat a fi apanajul strict al

organelor legiuitoare, adică al organismelor politice. În felul acesta s-a căscat o

prăpastie între activitățile de legiferare, cele de aplicare a legilor și activitatea

de soluționare a problemelor juridice cu caracter litigios (activitatea

jurisdicțională). Acest izolaționism, relativ și ambiguu, între activitățile de

conducere politică a societății și activitățile juridice din societate s-au datorat și

înțelegerii greșite a principiului separației puterilor în Stat, consacrat prin

revoluția franceză. Interpretarea, în mod absolut, a principiului separației

puterilor își are originea în filozofia politică a secolului XVIII, expresia sa cea

mai perfectă regăsindu-se în opera lui Montesquieu (L’esprit des lois).

Pornindu-se de la ideea că orice om care are putere este tentat să abuzeze de ea,

s-a ajuns la concluzia că trebuie divizată puterea pentru a o împiedica să

degenereze în arbitrariu. Iar, principiul acestei diviziuni decurgea în mod

natural din examinarea funcțiilor Statului care sunt în număr de trei:

legiferarea, aplicarea legilor și tranșarea problemelor litigioase, adică funcția

legislativă, executivă și jurisdicțională. S-a considerat, în epoca aceea, că este

suficient ca aceste trei funcțiuni să fie încredințate unor organe distincte pentru

ca drepturile cetățenilor să fie garantate, fiecare organ menținându-se în cadrul

funcției sale „puterea va opri puterea”.

Oamenii Revoluției franceze au substituit doctrinei elaborate de

Montesquieu o concepție metafizică, ei considerând că „puterile” erau fracțiuni

de suveranitate, preferând utilizarea  noțiunii de „putere” în locul celei de
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„funcțiune”. Deci, în loc de a se concepe „separația puterilor” doar ca pe o

„tehnică politică”, a fost enunțată o dogmă de filozofie politică.

Această interpretare a antrenat consecințe politice capitale: înțeleasă doar

ca un procedeu de repartizare a sarcinilor statale, separarea puterilor era

susceptibilă să se acomodeze cu soluții foarte suple care să permită diverselor

organe să colaboreze între ele; înțeleasă, dimpotrivă, ca o consecință a unei

delegări de putere, ea conduce la un sistem guvernamental rigid, fiecare organ,

beneficiind singur de delegația puterii necesare funcției sale, trebuind de

asemenea s-o exercite în totalitatea sa, ceea ce ar însemna că nu poate suferi

nici o influență, să nu accepte nici un ajutor de la alte organe și, în mod

reciproc, îi este interzisă orice colaborare cu acestea, pentru că nu dispune de

puterea necesară.

Această concepție rigidă s-a încercat a fi introdusă de constituanții din

1791, concepție care însă a fost respinsă de majoritatea autorilor.

Montesquieu a avut ca punct de plecare ideea distincției funcțiilor, rolul

organelor statale în raport cu legea: unele elaborând legea, altele aplicându-o,

iar altele judecând situațiile litigioase în lumina legilor. Deci, întreaga

activitate a Statului era astfel redusă doar la elaborarea regulilor generale sub

forma legilor, aplicarea acestor legi, prin decizii cu caracter executiv, ori, după

caz, prin hotărâri judecătorești.

S-a pierdut însă din vedere faptul că agenții de exercitare a Puterii au un rol

care înglobează legiferarea și care constă în a guverna. Funcția de guvernare

excede „executarea propriu-zisă”, de aceea ea trebuie poziționată într-o

categorie juridică specială, situație care nu se mai încadrează în clasificarea

tradițională potrivit căreia activitatea de legiferare ocupă locul central în

clasificarea activităților statale.

În realitate, faptele pun în evidență o viziune mult mai simplă despre

activitatea statală, care comportă decizii și acte (acțiuni) prin care sunt puse în

executare deciziile. Iar, pe plan juridic, această constatare se traduce în modul

următor: fie puterea statală este pusă în executare de o manieră necondițională

întrucât se pune, pentru prima dată, o problemă în domeniul dreptului; fie

puterea statală nu se manifestă decât în sensul dezvoltării sau precizării unei

reguli anterioare; primul mod de manifestare corespunzând „funcției

guvernamentale” (când puterea de stat se desfășoară liber cu titlu de putere

inițială neatașându-se de nici o prevedere anterioară), iar cel de-al doilea mod

corespunzând „funcției executive” (care se caracterizează prin faptul că

indiferent care ar fi obiectul la care se raportează, ea nu utilizează decât o

putere derivată, secundară, condiționată de respectarea unei reguli

preexistente).

Funcția guvernamentală astfel definită comportă reglementarea raporturilor

dintre puterile publice și actele îndeplinite de guvern ca organ politic și puterea

de a legifera, pentru că nu se poate concepe cum ar putea guverna un organ

care ar trebui să aștepte de la un alt organ să emită regulile necesare conducerii

politicilor pe care le inițiază.

În lipsa unei viziuni holistice, neexistând un cadru bine determinat și reguli

precise de acționare, atât activitatea de legiferare, cât și activitățile de punere în
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executare a legilor, inclusiv activitatea jurisdicțională, se desfășoară la

întâmplare sau în orice caz fără un orizont și această situație se traduce prin

excese de ordin cantitativ, cât și prin niveluri calitative reduse ale acestor

activități: sub aspect cantitativ se observă o adevărată „inflație legislativă”,

numărul legilor și altor categorii de acte normative neîncetând să crească și în

ritmuri din ce în ce mai rapide, iar sub aspect calitativ situația nu este mai puțin

preocupantă, simțindu-se o nevoie stringentă de ameliorare atât a „calității

formale” a legislației (structură, stil, terminologie), cât și a „calității materiale”

a acesteia (fondul deciziilor legislative).

Deficiențele structurale ca și cele de fond se reflectă negativ și în activitatea

de punere în executare a legilor care va fi greșită, deformată, nesatisfăcătoare,

ineficientă.

Astfel de deficiențe nu pot fi eliminate din start, evitate sau corectate dacă

nu sunt abordate într-o viziune sistemică și recurgându-se la metode moderne

de conducere (management juridic și jurisdicțional), cu metodologii și

instrumente performante pe care le oferă științele și tehnologiile actuale,

extrem de puternice.

Activitatea de legiferare nu mai trebuie să fie o activitate spontană, dictată

de nevoi și evenimente, nu mai trebuie să se desfășoare la întâmplare, ci este

necesar să fie o activitate bine organizată și condusă cu fermitate spre

realizarea unor obiective bine determinate politic, constând în construirea unor

sisteme de norme juridice socialmente omologate, influențate desigur de factori

cognitiv-informaționali și ideal-valorizatori (axiologici). Or, aceasta înseamnă

că trebuie să fie o activitate integrată în sistemul de conducere politică a

societății, operându-se cu concepte precum cele de „politică juridică”, „politică

legislativă”, „programe legislative” care sunt părți integrante ale sistemului

politic de conducere al societății.

Dar, faza de elaborare a legilor și a celorlalte categorii de acte normative nu

constituie decât prima etapă (este adevărat, cea mai importantă) a procesului

amplu și complex al activității de legiferare.

La fel de importante, deși li se acordă o atenție mai mică, sunt și celelalte

faze: faza de aplicare a legilor și celorlalte categorii de acte normative și, mai

ales faza de evaluare atât a activității de elaborare a legilor, cât și de aplicare a

acestora. Or, tocmai acestei lipse sau insuficientei atenții acordate acestor două

faze se datorează proliferarea deficiențelor, devierilor, superficialităților și

contradicțiilor care se constată în cadrul sistemului juridic, inclusiv în

activitatea de legiferare, ceea ce afectează serios sau chiar pot compromite

realizarea obiectivelor urmărite prin programele politice de guvernare și,

implicit, chiar sistemul juridic.

Pentru a nu se ajunge la asemenea situații de nedorit și dăunătoare sănătății

sistemelor politico-juridice de conducere a societății și, inclusiv, a cadrului său

juridic, oamenii de știință, inclusiv juriștii, au făcut eforturi considerabile

pentru conceperea și realizarea, pe baze riguros științifice, a unor modele ori

sisteme de modele de elaborare a legilor, de aplicare a acestora, de

monitorizare și control, de evaluare și de corectare a deficiențelor constatate în

astfel de activități.
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Aceste modele comportă o latură științifică, o latură metodologică și o

latură tehnologică (desigur bazate pe cele mai noi cuceriri ale științei și

tehnologiilor).

Toate aceste componente reunite - în cadrul tratatului de management

juridic și jurisdicțional - într-un mănunchi coerent și sistematizat de teorii, teze

și opinii formează obiectul studiului întreprins pe această temă care poate servi

pentru modernizarea activităților cu specific juridic din societatea modernă

contemporană.

Autorul
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E� GUISE D’I�TRODUCTIO�

L’activité législative ainsi que l’activité juridictionnelle ne sont – soit pas

du tout, soit en partie et indirectement – abordées du point de vue de leur

management, en considérant, probablement, que telles activités ne se prêtent

pas à des méthodes organisationnelles.

Une telle conception s’avère fausse, parce qu’elle illustre une rupture entre

le droit et le tissu social, économique et politique où il est mis en oeuvre et

avec lequel il doit se trouver en interrelation continuelle, celui-ci étant son

milieu ambiant dont il subit l’influence, mais qu’il influence à son tour par des

facteurs multiples.

Tout le monde est d’accord que la société moderne contemporaine est

confrontée à des problèmes complexes, même hypercomplexes, plus ou moins

en relation entre eux, formant des systèmes et des réseaux de systèmes

intriqués qui s’auto-entretiennent, de manière que l’humanité doit de plus en

plus faire face à de véritables crises et que, pour les résoudre, il ne suffit plus

d’avoir recours à des analyses classiques de type cause-effet, mais bien à des

« analyses des interdépendances ». La difficulté  est de séparer les éléments

composants, étant donné qu’il s’agit d’une multitude d’influences, dirigées

parfois dans le même sens, mais venant d’une multitude de sources

indépendantes et qui se chevauchent. Dans le cas de telles analyses, l’accent

doit donc être mis sur cette caractéristique importante de la société moderne

contemporaine qui est « la complexité ».

En même temps, « les rythmes de plus en plus accélérés et la magnitude des

changements qui se produisent au sein de la société » sont également de grande

importance.

Cette accélération généralisée du métabolisme de la société, doublée de la

mobilité, exerce un profond impact sur « la stabilité » ; les nécessités se

modifient rapidement, les structures changent, les institutions s’usent par

rapport aux nouvelles exigences qui surviennent cotinuellement. La mobilité et

l’accélération engendrent des facteurs de pression qui, pas prévenus, peuvent

entraver le développement.

Enfin, un facteur encore plus important, peut-être le plus important sous le

rapport des conséquences, est « le pouvoir de l’action humaine » : en

augmentant démesurément suite aux progrès exorbitants des sciences et des

technologies, le pouvoir des hommes de l’époque contemporaine de modifier

jusqu’à leur propre condition d’existence s’est amplifié de telle manière, que

des problèmes graves sont apparus, en relation avec leurs possibles suites. Si,

auparavant, le pouvoir de l’homme était reduit et les changements produits

dans la nature suite aux activités qu’il déployait etaient insignifiants

(superficiels), les fautes commises par les hommes étant spontanément



corrigées par les mécanismes compensateurs de la nature, à l’époque où nous

vivons, nous assistons à des changements qualitatifs majeurs, étant donné que

le pouvoir de l’activité humaine a extrêmement augmenté, en provoquant des

modifications profondes, parfois irréversibles, comme dans le cas des

explosions nucléaires, de la pollution des océans, des mutations génétiques, du

réchauffement de la planète.

Nous sommes ainsi arrivés à un moment où les décisions sociales-

économiques ne peuvent plus être prises spontanément, en tenent compte

seulement des effets immédiats, à court terme.

Toute société est organisée et fonctionne en partant d’un idéal de vie

commun. Elle se développe dans un climat de conscience et de solidarité qui

unit ses membres. Elle ne peut toutefois vivre et devenir une réalité historique

que si elle est stimulée par une « force d’impulsion » qui déclenche et contrôle

les mouvements (les actions) en vue desquels l’organisme social a été

construit. Cette force est « le Pouvoir politique ». Le pouvoir et la société

naissent ensemble, la première condition étant celle de l’ordre, puisque la

liberté n’est possible que dans le cadre d’un ordre. Le Pouvoir politique est

donc un phénomène social par excellence parce que, d’une part, il ne peut être

conçu en dehors de la société et, d’autre part, sans un Pouvoir à agir, la société

serait un corps inerte, condamné à périr. En fait, toutes les sociétés, des

primitives aux plus raffinées, ont toujours été dirigées par un Pouvoir qui a

assumé la tâche de s’organiser pour défendre les intérêts communs du groupe. 

Toutefois, le Pouvoir politique ne pouvait pas rester sans un titulaire, ayant

besoin d’un support : celui-ci sera l’Etat, conçu comme siège de l’autorité

politique. Mais, n’étant qu’un concept, l’Etat n’existe que par l’intermédiaire

des gouvernants, qui mettent en oeuvre son pouvoir et ceux qui sont gouvernés

voient en lui le siège de son pouvoir et le fondement des règles juridiques

autour desquelles on organise et on poursuit « le bien commun ».

Dans toute société politique sufisamment unifiée pour se prêter à une

organisation étatique, il existe une représentation idéatique dominante en

matière d’ordre social qui est une « idée de droit », parce que le type de société

à laquelle elle se réfère apparaît comme devant être réalisée ou garantie par une

« réglementation juridique ». La fonction du Pouvoir est de satisfaire les

exigences inclues dans « cette image » ; elle est celle qui lui donne une

impulsion et, en conséquence, il ne peut la trahir sans altérer, en le faisant,

justement le titre de commander. L’idée de droit ne confère pas son pouvoir au

Pouvoir politique, mais elle porte en soi, comme un prolongement nécessaire,

les principes contenus dans le Pouvoir politique. On peut donc exprimer la

structure du Pouvoir politique dans le cadre de l’Etat par le schéma suivant : le

Pouvoir politique est celui qui détermine l’idée de droit valable dans une

société politique donnée, le Pouvoir étatique exprime la force de cette idée qui

est dirigée vers sa réalisation et les gouvernants appliquent en pratique ce

pouvoir en étroite liaison avec le Pouvoir politique.

Ceci met en évidence les liens étroits existant entre le pouvoir politique et

le droit.
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Le stade d’évolution auquel la société est arrivée, caractérisé par des

changements profonds, quelquefois par de véritables mutations économiques et

sociales ainsi que par une complexité et des rythmes de développement de plus

en plus accélérés, a mis en évidence la nécessité impérieuse d’une nouvelle

approche – à l’aide de nouvelles méthodologies et d’autres instruments – de

l’activité de dirigeance politique de la société et, ce qui est inhérent, de son

cadre juridique.

En ces conditions et dans ce nouveau contexte, on est arrivé à la conclusion

que la société et son cadre juridique doivent être conçus comme des systèmes

vastes, où soient absorbées, « usinées » et utilisées des immensités indéfinies

d’« entrées » (« inputs » dans le langage cybernétique) extrêmement variées,

de divers degrés de complexité et de particularité, possibles perturbatrices de

systèmes, ce qui fait que « la valeur globale de commande » n’est plus possible

que par une « délégation de tâches » vers des sous-systèmes (éléments

composants du système global : également social et juridique) qui, à cause de

leur caractère spécialisé, peuvent répondre, d’une manière relativement

autonome et adéquate, aux « inputs » reçus par le système social global.

Cette image holistique de la société et de son mode d’organisation et de

fonctionnement, selon laquelle tout facteur dépend de la totalité des autres,

connue sous le nom de « approche systémique », implique nécessairement un

examen ainsi qu’une analyse de tous les aspects et problèmes considérés dans

leur ensemble systémique, en abandonnant l’ancien système d’analyses isolées

des phénomènes économiques et sociaux, démarche utilisée dans le passé, mais

dont les séquelles se retrouvent encore à présent.

La même démarche systémique concerne aussi le système juridique et le

système juridictionnel, puisque l’organisation politique de la société ne peut

être séparée de son cadre juridique et juridictionnel.

Pendant des siècles, la science du droit s’est concentrée sur l’étude des

normes juridiques appliquables à des cas d’espèce (la dogmatique juridique) et

les juristes praticiens se sont préoccupés principalement de l’interprétation des

lois (l’exégèse juridique); on considérait que l’activité de légiférer était

l’apanage strict des organes législatifs, donc des organismes politiques. De

cette manière, une rupture s’est produite entre les activités de légiférer, celles

d’application des lois et l’activité destinée à résoudre les problèmes juridiques

de caractère litigieux (l’activité juridictionnelle). Cet isolationnisme, relatif et

ambigu, entre les activités de gouvernance politique de la société et les

activités juridiques de la société a été dû aussi à une  fausse compréhension du

principe de la séparation des pouvoirs dans l’Etat, consacré par la Révolution

française. L’interprétation, de manière absolue, du principe de la séparation des

pouvoirs a son origine dans la philosophie politique du XVIII-e siècle, son

expression la plus parfaite se retrouvant dans l’oeuvre de Montesquieu

(L’esprit des lois). En partant de l’idée que tout homme qui détient le pouvoir

est tenté d’en abuser, on est arrivé à la conclusion que l’on doit diviser le

pouvoir pour l’empêcher de dégénérer en arbitraire. Le principe de cette

division découlait naturellement de l’examen des fonctions de l’Etat qui sont

en nombre de trois : la fonction législative (légiférer), la fonction exécutive
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(l’application des lois) et la fonction juridictionnelle (la solution des problèmes

litigieux). On a considéré, à l’époque, qu’il était suffisant de confier ces trois

fonctions à des organes distincts pour que les droits des citoyens fussent

garantis, chaque organe se maintenant dans le cadre de sa fonction : « le

pouvoir va s’opposer au pouvoir ».

Les hommes de la Révolution française ont substitué une conception

métaphysique à la doctrine élaborée par Montesquieu, en considérant que « les

pouvoirs » étaient des fractions de souveraineté et préférant l’utilisation de la

notion de « pouvoir » au lieu de celle de « fonction ». Au lieu de concevoir « la

séparation des pouvoirs » juste comme une « technique politique », une dogme

de philosophie politique a donc été énoncée.

Cette interprétation a entraîné des conséquences politiques capitales :

comprise seulement comme un procédé de répartition des tâches étatiques, la

séparation des pouvoirs était susceptible de s’accomoder avec des solutions

très souples, permettant aux divers organes de collaborer entre eux ; comprise,

au contraire, comme la conséquence d’une délégation de pouvoir, elle conduit

à un système gouvernemental rigide, chaque organe bénéficiant seul de de la

délégation de pouvoir nécessaire à sa fonction et devant donc l’exercer en sa

totalité ; cela signifie qu’il ne peut subir aucune influence, qu’il ne peut

accepter aucune aide de la part d’autres organes et, réciproquement, que toute

collaboration avec ceux-ci lui est interdite, parce qu’il ne dispose pas du

pouvoir nécessaire.

Les constituants de 1791 ont essayé d’introduire cette conception rigide,

qui a été repoussée par la majorité des auteurs.

Montesquieu a eu comme point de départ l’idée de la distinction des

fonctions, le rôle des organes étatiques par rapport à la loi : quelques-uns

élaborant la loi, d’autres l’appliquant et d’autres jugeant les situations

litigieuses dans la lumière de la loi. L’entière activité de l’Etat était ainsi

réduite seulement à l’élaboration des règles générales sous la forme des lois,  à

l’application de ces lois par des décisions à caractère exécutif ou, selon le cas,

par des arrêts judiciaires. 

Ce que l’on a perdu de vue c’est le fait que les agents d’exercice du Pouvoir

ont aussi un rôle qui comprend l’action de légiférer et qui consiste en la

gouvernance. La fonction de gouvernance excède « l’exécution proprement

dite », c’est pourquoi elle doit être positionnée dans une catégorie juridique

spéciale, situation que l’on ne peut plus encadrer dans la classification

traditionnelle, selon laquelle l’activité législative occupe la place centrale dans

la classification des activités étatiques.

En réalité, les faits mettent en lumière une vision bien plus simple de

l’activité étatique, qui comporte des décisions et des actes (actions) de mise en

exécution des décisions. Sur le plan juridique, cette constatation se traduit de la

manière suivante : premièrement – lorsque le pouvoir étatique est mis en

exécution d’une manière inconditionnelle en vue de poser pour la première fois

un problème du domaine du droit ; deuxièmement – lorsque le pouvoir étatique

se manifeste seulement dans le sens du développement ou de la précision d’une

règle antérieure ; le premier mode de manifestation correspond à la « fonction
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gouvernementale » (lorsque le pouvoir de l’Etat se déroule librement, à titre de

pouvoir initial, ne s’attachant d’aucune prévision antérieure) ; le second mode

correspond à la « fonction exécutive » (caractérisée par le fait que,

indifféremment quel serait l’objet auquel elle se rapporte, cette fonction

n’utilise qu’un pouvoir dérivé, secondaire, conditionné par le respect d’une loi

préexistante).

La fonction gouvernementale ainsi définie comporte la réglementation des

rapports entre les pouvoirs publics et les actes accomplis par le gouvernement

en tant qu’organe politique et le pouvoir législatif, parce que l’on ne saurait

concevoir comment un organe pourrait gouverner s’il devait attendre un autre

organe à émettre les règles nécessaires en vue de diriger les politiques initiées

par ce premier.

En l’absence d’une vision holistique, lorsqu’il n’existe pas un cadre bien

déterminé et des règles précises d’action, tant l’activité de légiférer, que les

activités de mise en exécution des lois, y compris l’activité juridictionnelle se

déroulent au hasard ou, en tout cas, dans  l’absence d’un horizon et cette

situation se traduit par des excès d’ordre quantitatif, tout comme par des

niveaux qualitatifs réduits de toutes ces activités ; du point de vue quantitatif,

on observe une véritable « inflation législative », le nombre des lois et des

autres catégories d’actes normatifs ne cessant d’augmenter, dans un rythme de

plus en plus rapide ; du point de vue qualitatif, la situation n’est pas moins

préoccupante et un besoin aigu se fait de plus en plus sentir d’une amélioration,

tant de la « qualité formelle » de la législation (structure, style, terminologie),

que de la « qualité matérielle » de celle-ci (le fond des décisions législatives).

Les déficiences structurelles, tout comme celles de fond, se reflètent aussi,

de manière négative, dans l’activité de mise en exécution des lois, qui sera

incorrecte, déformée, non-satisfaisante, inefficace.

Telles déficiences ne peuvent être éliminées d’emblée, évitées ou corrigées

si elles ne sont pas abordées dans une vision systémique et en ayant recours à

des méthodes modernes de direction (management juridique et juridictionnel),

avec des méthodologies et des instruments performants, offerts par les sciences

et les technologies actuelles, extrêmement puissantes.

L’activité législative ne doit plus être une activité spontanée, dictée par des

nécessités et des événements, elle ne doit plus se dérouler au hasard ;   il est

nécessaire qu’elle devienne une activité bien organisée et dirigée avec fermeté

vers la réalisation d’objectifs bien déterminés politiquement, consistant en

l’édification de systèmes de normes juridiques socialement homologuées,

influencées, certes, par des facteurs cognitifs-informationnels et idéal-

valorisants (axiologiques). Or, ceci signifie qu’il devra s’agir d’une activité

intégrée dans le système de gouvernance politique de la société, en opérant

avec des concepts tels que ceux de « politique juridique », « politique

législative », « programmes législatifs », qui sont partie intégrante du système

politique de gouvernance de la société.

Mais la phase d’élaboration des lois et des autres catégories d’actes

normatifs ne constitue que la première étape (il est vrai, la plus importante) de

l’ample et complexe processus d’activité législative.
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Tout aussi importantes, quoi qu’on leur accorde une moindre attention, sont

également les autres phases : la phase de l’application des lois et des autres

catégories d’actes normatifs et, surtout, la phase d’évaluation tant de l’activité

d’élaboration des lois, que de celle d’application desdites lois. Or, justement le

manque ou l’insuffisante attention accordés à ces deux phases ont permis la

prolifération des déficiences, des déviations, des superficialités et des

contradictions que l’on constate dans le système juridique, y compris dans

l’activité législative, ce qui affecte sérieusement ou peut même compromettre

la réalisation des objectifs poursuivis dans les programmes politiques de

gouvernance et, implicitement, dans ceux du système juridique.

Afin d’éviter telles situations pas du tout souhaitables et nuisibles pour la

santé des systèmes politiques-juridiques de management de la société et de son

cadre juridique, les scientifiques, y compris des juristes, ont déployé des efforts

considérables en vue de concevoir et de réaliser, sur des bases rigoureusement

scientifiques, des modèles ou des systèmes de modèles d’élaboration des lois,

d’application de celles-ci, de monitoring et de contrôle, d’évaluation et de

correction des déficiences de telles activités.

Ces modèles comportent un côté scientifique, un côté méthodologique et un

côté technologique (basés, bien sûr, sur les plus récentes conquêtes de la

science et des technologies).

Toutes ces composantes réunies – dans le cadre du traité de management

juridique et juridictionnel – dans un ensemble cohérent et systématisé de

théories, thèses et opinions, constituent l’objet de l’étude entreprise sur ce

thème, qui peut servir à moderniser les activités à spécifique juridique de la

société moderne contemporaine.

L’auteur
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I�STEAD OF A PREFACE

The legislating and the jurisdictional activities haven’t been dealt with at

all, or have been approached only partially and indirectly in terms of

management, probably because such activities are considered not to be fit for

the application of managerial methods.

Such an approach proves to be wrong because it illustrates a break off

between the law and the socio economic and political canvas in which it is

implemented and with which it has to be in a continuous interrelation, as this is

its environment, which it influences and which, in turn, influences the law by

means of many factors.

Everybody agrees that the contemporary modern society is facing complex

and hyper complex problems, somehow interconnected, forming self-

sustaining and interweaved systems and networks of systems, so that mankind

has more and more often to deal with real crises. The classical causes-effects

analyses are no longer sufficient to solve these crises; instead, they will call for

“analyses of the interdependencies”, which makes things more complicated,

for it is very difficult to separate the constituents into distinctive elements since

we are speaking here about a multitude of influences, perhaps pursuing the

same target, yet coming from a multitude of independent but overlapping

sources. Consequently, with such analyses the emphasis should fall on this

important characteristic feature of the contemporary modern society that is

called “complexity”.

At the same time, “the more and more accelerated rhythms and the

magnitude of the changes occurring in society are also particularly important”.

This generalized acceleration of society’s metabolism, doubled by mobility,

has a strong impact on “stability”: needs change rapidly, structures change too,

institutions become obsolete as compared to the new requirements that emerge

continuously. Mobility and acceleration trigger pressure factors which, if not

countered, may hinder development.

Finally, an even more important element, perhaps the most important one in

terms of consequences, is the “power of human action”; having increased

beyond limits as a result of the exorbitant progress of sciences and technologies,

contemporary humans’ power to modify even their own condition multiplied to

such an extent that problems emerged, quite serious in terms of their possible

effects. While in older times man’s power was little, and the changes nature

suffered as a result of man’s activities were insignificant (superficial) and the

mistakes humans made were spontaneously corrected by means of nature’s

compensating mechanisms, at present we witness major qualitative changes,

for the power of human activity has increased enormously and causes profound



modifications, sometimes irreversible, as is the case of nuclear explosions, the

pollution of the oceans, the genetic mutations and the heating of the

atmosphere.

Therefore the time has come when social-economic decisions can no longer

be made spontaneously, taking into account just the immediate effects, the

short-term ones.

Any society organizes itself and functions on the basis of an ideal of

common life, develops in a climate of conscience and solidarity through which

its members feel united. However, it cannot live and become a historical reality

unless it is stimulated by a “driving force” that triggers and controls the moves

(actions) in view of which the social body was built. This force is the “political

Power”. Power and society are born together, the former being a prerequisite

for order, while freedom is only possible in the framework of order. Therefore,

the political Power is a social phenomenon par excellence for, on the one hand,

it cannot be conceived of outside society, whereas, on the other hand, without a

Power to take action, society would merely be an inert body foredoomed to

perish. As a matter of fact, all societies, from the most primitive to the most

refined, have always been guided by a Power that assumed the task of

organizing itself in order to protect the group’s common interests.

But the political Power couldn’t have stayed without a holder; it needed a

support and that support was the State conceived of as a seat of the political

authority. And, since the State is a mere concept, it can only exist through

governors, who use its power for the benefit of the governed, who see in it the

seat of power and the foundation of the juridical rules around which the

“common good” is organized and monitored.

Any political society that is sufficiently unified as to be fit for a State-like

organizational structure is characterized by a dominant ideated representation

of the social order that is an “idea about law“, because the type of society it

refers to appears as having to be achieved or guaranteed by means of a

“juridical regulation”. The function of Power is to satisfy the exigencies

included in this “image”; it is its very driving force and, consequently, it

cannot betray it without altering the very title to command. The idea about law

does not confer the political Power its power, but is the bearer, like a necessary

extension, of the principles the political Power is based on. Therefore, the

structure of the political Power within the State can be expressed by the

following scheme: the Power is the one that determines the idea about law

applicable to the given political society; the State Power expresses the force of

this idea that is used to accomplish it, while the governors put to practice this

power that is closely connected to the political Power.

Those mentioned above point out the close connections between the

political power and the law.

The status attained by the evolution of society, which is characterized by

profound changes, sometimes real economic and social mutations, as well as

complexity and more and more accelerated development tempos, has shown
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the imperative need for a new approach, with new methodologies and different

instruments for the activity of political management of society and, inherently,

for its juridical framework.

In this new context and under the circumstances, the conclusion has been

drawn that society and its juridical framework have to be seen as vast systems

that absorb, process and use indefinite immensities of “inputs” (in the language

of computer science), which are extremely varied, with different degrees of

complexity and particularity, and possibly disturb the systems. So the “global

command value” is no longer possible except by means of a “delegation of

tasks” to subsystems (constitutive elements of the global system: social and

juridical alike) which, due to their specialized nature, are capable to respond in

a relatively autonomous and more adequate way to the “inputs” received by the

global social system.

This holistic image of society and of the way it is organized and functions,

according to which any component depends on all the others, known as the

“systemic approach”, necessarily implies an examination and an analysis of all

the aspects and the issues considered in their systemic wholeness, while

abandoning the old system of isolated analyses of the economic and social

phenomena, a method used in the past but whose negative effects are still

traceable at present.

The same systemic approach is also applicable to the juridical system and

the jurisdictional system, as the political organization of society cannot be

separated from its juridical and its jurisdictional frameworks.

The science of law has for centuries focused only upon the study of the

juridical norms applicable to lawsuits (the juridical dogmatics), while the

practicing jurists have focused on the interpretation of the laws (the juridical

exegesis); and the legislating activity has been considered to be the exclusive

prerogative of the legislating bodies, meaning the political bodies. Thus a gap

has been created separating the legislating activities from those devoted to the

application of the laws and the activity devoted to the resolution of litigations

(the jurisdictional activity). This isolationism, relative and ambiguous, between

the activities devoted to the political management of society and the juridical

activities was also owed to the misunderstanding of the principle of the

separation of powers in the State, consecrated by the French Revolution. The

absolutist interpretation of the separation of powers principle is rooted in the

political philosophy of the 18

th

century, its most perfect expression being found

in Montesquieu’s work (L’esprit des lois). Starting from the idea that any man

who had the power was tempted to use it abusively, the conclusion was drawn

that power had to be divided to prevent it degenerate into arbitrariness. And the

principle of such a division was the natural result of an examination of the

State’s functions, which were three: to legislate, to apply the laws, and to

decide upon litigations, that is, the legislative, the executive and the

jurisdictional functions. At the time, it was deemed that it was enough that

these three functions be assigned to distinctive bodies for the citizens’ rights to
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be guaranteed, each body acting within the limits of its function: “power will

stop power”.

The French revolutionists substituted a metaphysical conception to the

doctrine elaborated by Montesquieu; they considered that the “powers” were

fractions of sovereignty, and preferred to use the term “power” instead of

“function”. Therefore, instead of seeing the “separation of powers” as a mere

“political technique”, they pronounced a dogma of political philosophy.

This interpretation triggered capital political consequences: understood as

just a procedure to distribute the State‘s tasks, the separation of powers was

likely to accommodate very subtle solutions allowing the various bodies to

cooperate; on the contrary, understood as the consequence of a delegation of

power, it led to a rigid governmental system, each body being the sole beneficiary

of the delegation of power needed to accomplish its function, while also having

to exercise it as a whole, which would have meant that it could undergo no

influence, accept no assistance from other bodies and, likewise, it was

prohibited any collaboration with these bodies because it wouldn’t have had

the necessary power to do so.

The designers of the Constitution of 1791 tried to introduce this rigid

conception, but it was rejected by the majority of the authors.

Montesquieu’s starting point was the idea to distinguish among the

functions and among the roles of the State bodies in their relationship with the

law: some elaborated the law, others applied it, while others ruled the

litigations in consonance with the law. Therefore, the State’s entire activity

was thus reduced merely to elaborating the general rules in the form of laws,

applying these laws, by making decisions of an executive nature, or, as the case

might have been, by ruling in court.

But they missed the fact that the Power exercising agents had a role that

incorporated the legislating activity, and that the respective role consisted of

exactly the governing activity. The governing function exceeds the “execution

proper”, for which reason it should be placed in a special juridical category, a

situation that no longer fits to the traditional classification according to which

the legislating activity holds the central position in the classification of the

State’s activities.

In reality, facts point to a much simpler vision about the State’s activity,

which consists of decisions and acts (actions) by which decisions are put into

execution. And, in juridical terms, this can be understood as follows: when the

State’s power is put into execution in an unconditional manner in order to raise

a legal matter for the first time; when the State’s power is only exercised to

develop or clarify a previous rule; the first instance corresponds to the

“governmental function” (when the State’s power is exerted freely, as the

initial power, not being attached to any previous provision), and the second

instance corresponds to the “executive function” (characterized by the fact that,

irrespective of the object it refers to, it only uses a derived, secondary power,

confined within the observance of a preexisting rule).
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The governmental function defined like this implies a settlement of the

relationships among the public powers and the actions taken by the

government in its capacity as political body and the power to legislate, for it

can hardly be expected that a body could govern if it had to wait for another

body to issue the rules needed to apply the policies it initiates.

In the absence of a holistic vision, without a well-defined framework and

without strict rules for taking action, both the legislating activity and the

activities of putting the laws into execution, including the jurisdictional

activity, are performed at random or in any case without a horizon, and this is a

situation that entails quantitative excesses and poor qualitative levels with

these activities. In terms of quantity, one can notice a real “legislative inflation”,

the number of laws and other categories of normative acts increasing

uninterruptedly and at more and more rapid tempos; in terms of quality, the

situation is of no less concern, and there is urgent need for improvement in

terms of both the “formal quality” of the legislation (structure, style, terminology)

and its “material quality” (the substance of the legislative decisions).

Such deficiencies cannot be eliminated from the very beginning, avoided or

corrected, unless approached in a systemic vision and by using modern

managerial methods (juridical and jurisdictional management) with the highly

competitive and extremely strong methodologies and instruments offered by

present-day sciences and technologies.

The legislating activity should no longer be a spontaneous activity, dictated

by needs and events, it should no longer be carried out at random, but

instead should be a well organized activity, conducted with resolution for the

accomplishment of politically well defined objectives, consisting of the

development of socially homologated systems of juridical norms, influenced,

of course, by cognitive-informational and ideal-valorizing (axiological) factors.

In fact, this means that it has to be an activity integrated in the society’s

political system of management, operating with such concepts as “juridical

policy”, “legislative policy”, “legislative programmes” which are integral parts

of society’s political system of management.

However, the elaboration of laws and other categories of normative acts is

just the first stage (truly, the most important one) of the ample and complex

process of the legislating activity.

The other stages, though paid less attention, are equally important: the

application stage – application of laws and other categories of normative acts;

and, particularly, the evaluation stage – evaluation of both the elaboration of

laws and their application. In fact, it is precisely this lack of attention or

insufficient attention paid to these two stages that is responsible for the

proliferation of the deficiencies, the deviations, the superficialities and the

contradictions to be found with the juridical system, including the legislating

activity, which seriously affects or may even compromise the achievement of

the objectives pursued by the political governing programmes and, implicitly,

the objectives of the juridical system.
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In order to avoid such undesirable situations affecting negatively the health

of the political-juridical systems governing society, including its juridical

framework, scientists, including jurists, have taken great efforts in order to

conceive and develop, on rigorous scientific bases, models or systems of

models for the elaboration of laws, their application, monitoring and control,

evaluation and correction of deficiencies occurring with such activities.

These models include scientific, methodological and technological

elements (of course, based on the newest developments of science and

technologies).

All these elements joined together – in the framework of the treatise of

juridical and jurisdictional management – in a coherent and systematized

bunch of theories, theses and opinions is the object of the study devoted to this

topic, which can serve the modernization of the juridical activities in the

modern contemporary society.

The Author
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I�TRODUCERE

Societatea modernă contemporană prezintă două caracteristici

fundamentale legate una de alta: un curent năvalnic de schimbări, devenit atât

de puternic încât zdruncină din temelii instituţiile şi modifică valorile, şi ritmul

din ce în ce mai accelerat al acestor schimbări, accelerarea schimbărilor

devenind ea însăşi o forţă elementară şi având consecinţe cu rezonanţe atât de

ample încât pot duce la un fenomen de prăbuşire adaptaţională de mari

proporţii

1

.

Trecerea în revistă şi analizarea acestui ansamblu cauzal care a dus la

declanşarea unui proces, extrem de complex, a devenit o necesitate stringentă

în zilele noastre pentru a putea fi desluşite căile şi metodele de acţionare,

inclusiv şi, poate, mai ales, cele juridice, pentru a fi asigurată ţinerea sub

control şi dirijarea acestor uriaşe forţe în direcţiile voite de oameni şi pentru

satisfacerea nevoilor lor.

Scopul studiului nostru este acela de a prezenta, în linii foarte mari,

tabloul contextual în care este organizată şi funcţionează societatea şi modul în

care ea este afectată de marile schimbări operate în timp şi în special de ritmul

tot mai accelerat al acestor schimbări, punând accentul pe cadrul juridic

înlăuntrul căruia se desfăşoară toate activităţile (acţiunile) unei societăţi

organizate, cadru indispensabil pentru evitarea haosului, dar şi pentru

asigurarea eficienţei acţiunilor care se întreprind în societate.

Multe din lucrurile care ni se par de neînţeles vor deveni mai limpezi pe

măsură ce vom avea în faţa ochilor un tablou al tuturor acţiunilor care trebuie

să se desfăşoare în condiţii de schimbări profunde care au loc în ritmuri din ce

în ce mai accelerate şi care se prăvălesc peste capetele noastre ca o avalanşă pe

care foarte mulţi oameni nu sunt pregătiţi să-i facă faţă, de unde dezorientarea

şi stresul care-i copleşeşte şi reacţiile lor dezordonate.

Această stare de lucruri o constatăm la toate nivelurile şi pe toate planurile

societăţii, inclusiv în lumea juriştilor care se adaptează cu greu, nereuşind

decât în mică măsură să făurească un cadru juridic şi jurisdicţional adecvat

acestei situaţii noi provocate de multiplele şi amplele mutaţii care au loc în

societate şi mai ales de ritmul tot mai accelerat al acestor schimbări care pur şi

simplu a desfiinţat permanenţa, punându-ne în situaţia de a descoperi şi a

implementa din mers instituţii adaptate la acest dinamism accelerat, instituţii

care să absoarbă, integreze, asimileze şi proceseze extrem de rapid fenomenele

de mişcare şi să le transforme în elemente funcţionale, eficiente, adică

operaţionale.

1

A se vedea A. Toffler, Şocul viitorului, Bucureşti, 1973, p. 13–14.



Trebuie să facem sublinierea că întotdeauna au existat „schimbări”, ele

reprezentând, în fond, forma de existenţă a materiei, a naturii, a vieţii.

Ceea ce este nou în situaţia actuală pe care o parcurge omenirea este

„accelerarea ritmului” acestor schimbări, ritmuri din ce în ce mai rapide, şi

„amploarea” schimbărilor, ceea ce face ca situaţia în prezent să fie nu numai

preocupantă, ci şi derutantă.

Suntem presaţi de evenimente, de schimbări care se petrec cu repeziciune,

de realităţi explozibile.

Este evident că trăim într-o lume stresantă din multe puncte de vedere,

oamenii trebuie să facă faţă unor probleme noi de care nu s-au mai preocupat

până acum, ei trebuie să se obişnuiască să economisească energia, apa,

alimentele, să-şi gospodărească mai bine avutul personal, într-un cuvânt să-şi

adapteze aspiraţiile la noile posibilităţi. Este necesar să ne modificăm unele

deprinderi, obiceiuri, dar în primul rând se cere să ne revizuim modul în care

privim şi mai ales cum înţelegem lucrurile.

Schimbările, noile provocări ale culturii şi civilizaţiei actuale sunt

resimţite inclusiv de omul de pe stradă, chiar dacă deocamdată nu le înţelege

sensul.

Aceste schimbări şi provocări care se realizează în ritmuri extrem de

rapide trebuie absorbite, asimilate şi rezolvate în termene la fel de rapide, astfel

încât se vorbeşte de o „comprimare inimaginabilă a timpului”, adică ceea ce

înainte se realiza, de exemplu, în timp de câţiva ani, în prezent, datorită

ritmului accelerat al schimbărilor, trebuie rezolvat în câteva minute. Or, toate

acestea creează stări de enorme tensiuni şi dezorientări cărora le cad pradă

indivizii care trebuie să suporte schimbări foarte mari într-un timp foarte scurt.

Or, această situaţie este şocantă, un şoc al prezentului care se va prelungi într-

un şoc pe care ni-l rezervă viitorul, care va fi şi mai teribil.

În ce constau şi care sunt rădăcinile acestor şocuri de magnitudine care au

devenit înspăimântătoare?

Analize sociologice atente şi riguroase au pus în evidenţă faptul că

schimbările la care asistăm şi pe care le trăim nu sunt haotice sau aleatorii, ci

formează o structură bine definită şi clar vizibilă pentru cei care sunt înarmaţi

corespunzător pentru a putea vedea evoluţia, dinamica evenimentelor în

societate. Se poate constata că schimbările sunt cumulative, ele însemnând o

uriaşă transformare a modului nostru de viaţă, de muncă, de gândire şi că un

viitor armonios şi de dorit este totuşi posibil.

În rezumat, ceea ce se întâmplă azi este o revoluţie globală, un salt cuantic

în istorie

2

.

Nu este însă suficient să spunem că schimbările produse în societate au

caracter revoluţionar. Pentru a le stăpâni şi folosi (dirija) în vederea atingerii

unor scopuri care interesează societatea şi oamenii care o alcătuiesc, trebuie

abordat un nou mod de identificare şi analiză, fără de care am eşua.

2 Ibidem, p. 47.
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Această nouă abordare priveşte istoria ca o succesiune de valuri de

schimbare, îndreptându-ne atenţia nu atât asupra continuităţilor din istorie (deşi

şi acestea sunt importante), cât asupra discontinuităţilor: inovaţiile şi întreruperile,

identificarea schemelor de bază ale schimbării pe măsură ce apar, ca să le

putem influenţa.

Acesta va fi modul de abordare pe care l-am ales pentru a analiza şi

reproiecta (dacă putem folosi acest termen) sistemul (de fapt subsistemul)

juridic şi jurisdicţional al societăţii care constituie cadrul (normativ) în limitele

căruia se desfăşoară toate activităţile – economice, culturale, sociale, politice,

juridice – ale societăţii, cadru care trebuie, şi el, să fie adaptat la schimbări

(mutaţii) şi ritmului accelerat al acestor schimbări.

În ceea ce priveşte planul lucrării, acesta va comporta trei părţi: pe de o

parte, vom analiza societatea ca sistem global care include (încorporează) toate

genurile de activităţi care se desfăşoară în sânul ei, iar, pe de altă parte,

sistemele (subsistemele) juridic şi jurisdicţional ca părţi integrante (elemente

componente) ale sistemului social global şi care acţionează (interacţionează) în

concordanţă cu celelalte sisteme (subsisteme) şi cu sistemul social global.

Desigur că accentul va fi pus pe metodele moderne (actuale) de care se

dispune pentru realizarea unor acţiuni bine organizate şi eficiente, care alcă -

tuiesc instrumentarul ştiinţific, metodologic şi tehnologic al „managementului

social” şi, implicit, al „managementului juridic şi jurisdicţional”.

Prima parte a studiului nostru, consacrată „managementului social”, va

consta într-o expunere rezumativă, preponderent teoretică, a concepţiei sistemice

despre organizarea, funcţionarea şi conducerea societăţii (managementul social).

A doua şi a treia parte a lucrării, mult mai dezvoltate şi cu referiri la

aplicaţii practice numeroase, vor consta în prezentarea şi analiza funcţiona -

lităţii sistemelor (subsistemelor) juridic şi jurisdicţional, concepute, şi ele, în

lumina teoriei sistemelor.

Este evident că o lucrare de o asemenea amploare nu este şi nu poate fi

opera de creaţie a unui singur om, pentru că posibilităţile sale fizice şi

intelectuale sunt limitate, ca şi viaţa sa de altfel. De aceea, toate lucrările de

acest gen, prin care sunt abordate teme de mare generalitate, nu sunt, în

realitate, decât o rezultantă de acumulări ale cercetărilor ştiinţifice la care îşi

aduc contribuţia adevărate armate de oameni de ştiinţă, cercetători, doctrinari,

practicieni.

Lucrarea de faţă nu constituie o excepţie de la acest curs inexorabil al

ştiinţelor în general, şi al ştiinţei juridice în special, singura mea preocupare

fiind aceea de a mă folosi cât mai exact posibil de masa imensă de informaţii

existentă, rod al muncii de cercetare întreprinse de un număr impresionant de

autori, pentru a le integra într-un studiu propriu cu un înalt grad de

specificitate, referitor la o temă mai puţin abordată şi căreia, de regulă, nu i se

acordă atenţie, aceea a managementului juridic şi jurisdicţional.

Autorii respectivi – care figurează în bibliografia consultată şi folosită,

publicată la sfârşitul studiului nostru – trebuie consideraţi ca personalităţi

(adevăraţi coautori) care au contribuit masiv la cristalizarea, construirea,

renovarea şi reconstruirea unui edificiu intelectual comun, ceea ce este de

esenţa ştiinţei, inclusiv a ştiinţei juridice.

INTRODUCERE
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Partea I
MANAGEMENTUL SOCIAL





Capitolul I
�OȚIU�I GE�ERALE DESPRE SOCIETATE 
ȘI CO�DUCEREA ACESTEIA

1. Încă din cele mai vechi timpuri au existat preocupări în legătură cu

societatea şi problemele conducerii acesteia. Plutarh, istoriograf al Antichităţii,

se referă la modul cum erau conduse vechile cetăţi. Cornelius Nepos, Tit Liviu

şi alţi contemporani ai acelor vremuri de mult apuse redau, de asemenea,

aspecte şi viziuni în privinţa acestor probleme, scoţând în evidenţă

particularităţile stilului de acţiune şi conducere al celor mai proeminente figuri

din acea epocă. Chiar şi în acele timpuri s-au avut în vedere nu numai actele

izolate de conducere, ci şi metodele adoptate de diferiţii conducători, aceste

metode găsindu-şi expresia (reflectându-se) şi în legislaţia vremurilor

respective (ca parte a metodicii conducerii), nefiind întâmplător nici faptul că

marii legiuitori ai Antichităţii au fost, efectiv, şi conducători de popoare ca, de

exemplu, Hamurabi în Babilon, Solon în Atena, Lycurg în Sparta, Numa

Pompiliu în Roma şi alţii.

Desigur că nu se poate afirma şi nici presupune că încă din epoca

procesului de cristalizare a legislaţiei antice, pe lângă elementele empirice,

tradiţionale, au avut loc şi demersuri cu caracter ştiinţific, chiar şi elementare,

deşi conducătorii din vechime nu de puţine ori au fost în contact cu corifei ai

ştiinţei din acea epocă, un exemplu în acest sens fiind Alexandru cel Mare,

care l-a avut dascăl pe Aristotel, un filosof care a aprofundat destul de mult

problemele sociologice studiind relaţiile dintre indivizi şi societate sau evoluţia

istorică a societăţii.

Dar, deşi elementul ştiinţific nu este încă bine precizat în activitatea de

conducere a societăţii din acele vremuri, trebuie reţinută, cel puţin – aşa cum se

subliniază în literatura de specialitate

1

–, tendinţa istorică de a se „justifica”

stilul de conducere prin ceva mai mult decât calitatea persoanei care emite

actul de conducere.

1

A se vedea L. I. Ciplea, Aspecte metodice ale ştiinţei conducerii societăţii, în „Ştiinţa

conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 392 şi urm.



2. Situaţia s-a schimbat însă fundamental în epoca modernă, când prezenţa

ştiinţei şi încastrarea acesteia în actul de conducere a societăţii au devenit o

necesitate ineluctabilă şi, mai mult, ştiinţa a ajuns actualmente unul din cele

mai puternice motoare ale evoluţiei sociale, tot de la ea aşteptându-se noi forţe,

noi puteri în dezvoltarea viitoare a civilizaţiei. Acest lucru este explicabil în

condiţiile în care evoluţia din ce în ce mai accelerată a societăţii l-a pus pe om

în faţa unor situaţii mereu inedite, chir în decursul unei singure generaţii,

răstimp insuficient pentru câştigarea reflexelor instinctive de adaptare şi pentru

alcătuirea unui bagaj de cunoştinţe apt să fie transmis prin tradiţie şi folosit în

actul de conducere a societăţii, devenind evident că problema unei discipline

ştiinţifice a conducerii societăţii nu mai poate constitui o simplă opţiune, ci a

devenit, în zilele noastre, o cerinţă stringentă care implică o mare şi gravă

responsabilitate pentru existenţa viitoare a omenirii.

3. O analiză aprofundată a societăţii şi a problematicii conducerii acesteia

în condiţiile societăţii moderne contemporane implică un studiu care să se

desfăşoare pe trei planuri: conceperea societăţii ca sistem; caracterul şi

trăsăturile actului de conducere şi conceptul de management social.

În cadrul acestui prim capitol ne vom ocupa de noţiunile de „societate ca

sistem” şi de „conducere a societăţii”.

Conceptul de „management social” va face obiectul unui al doilea capitol

din această primă parte a studiului ce-l vom întreprinde pe această temă.

Secţiunea 1: 
SOCIETATEA CA SISTEM

În condiţiile vieţii contemporane, organizarea societăţii a încetat să mai

fie doar o îndeletnicire de domeniul inventivităţii, vizionarismului, talentului şi

empirismului (deşi aceste calităţi continuă să joace încă un anumit rol),

devenind o operă ştiinţifică riguroasă.

Dezvoltarea ştiinţelor sociale, mai ales în privinţa organizării şi

funcţionării societăţii, îmbinată cu uimitoarele realizări ştiinţifice şi tehnice,

altele decât cele sociale, au dus în mod ineluctabil la schimbări rapide, la o

accelerare continuă şi din ce în ce mai accentuată a dezvoltării societăţii pe toate

planurile, cunoştinţele şi experienţele pe care le trăim punând în evidenţă noi şi

noi probleme tot mai numeroase şi mai complexe, dat fiind caracterul lor global.

Într-un atare context şi condiţii s-a ajuns la concluzia că societatea trebuie

concepută ca fiind constituită într-un sistem vast în care sunt absorbite o

imensitate de „intrări” (inputuri, în limbaj informatic), foarte variate, cu grade

diferite de complexitate şi particularitate, posibil perturbatoare, aşa încât

„valoarea globală de comandă” nu mai este posibil a fi atinsă decât prin

„delegare” a unor sarcini către subsisteme (elemente componente ale

sistemului social global) care, datorită caracterului lor specializat (particular),

pot răspunde, într-un mod relativ autonom, mai adecvat, în concordanţă cu

8
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inputurile (intrările) pe care le receptează sistemul social global, atât din afara

sa, cât şi din interiorul său.

Într-adevăr, dat fiind caracterul său dinamic, societatea nu mai trebuie

privită şi analizată ca un conglomerat static, stagnant, înţepenit în dogme

imuabile ci, dimpotrivă, ea trebuie concepută ca un ansamblu cu structuri
flexibile, adaptabile rapid la „situaţii schimbătoare” şi capabilă să integreze

inovările sociale.

De asemenea, societatea modernă impune o imagine holistică a dezvoltării
sale viitoare. O asemenea abordare (potrivit căreia orice factor depinde de toţi

ceilalţi), cunoscută şi sub denumirea de „abordare sistemică”, presupune

(implică) în mod necesar o examinare a totalităţii aspectelor problemelor, nu o

analiză izolată a fenomenelor care a constituit „demersul analitic folosit până

acum în cercetarea ştiinţifică” (inclusiv, şi mai ales, în cea juridică).

Această nouă optică (viziune) are – aşa cum vom vedea în partea a doua a

studiului nostru – profunde implicaţii şi în ceea ce priveşte ştiinţa dreptului în

general şi ştiinţa legiferării, pentru că dreptul (cadrul juridic al societăţii)

reprezintă o substructură a societăţii globale, care este interconectată la

celelalte subsisteme componente ale sistemului social, fiecare dintre acestea

depinzând unele de altele.

Cu alte cuvinte, dreptul şi în special activitatea de legiferare şi cea de

aplicare a legilor nu mai pot fi privite şi analizate izolat (în mod independent de

ceilalţi factori sociali), ci în mod conjunct, raportate şi coordonate cu celelalte

subsisteme, integrându-se armonios şi echilibrat în cadrul sistemului social global.

Această concordanţă nu se realizează spontan, de la sine, ci este nevoie de

factori de conducere care să-i coordoneze funcţionarea în condiţii optime,

adică o activitate de management, inclusiv în ceea ce priveşte „subsistemul

juridic al societăţii”.

În consecinţă, această primă parte a studiului nostru va fi consacrată

prezentării societăţii ca sistem, atât sub aspect structural, cât şi sub aspect

funcţional-acţional; iar în partea a doua vom examina în mod special

subsistemul juridic şi modul integrării sale în ansamblul sistemic global al

societăţii. Ambele părţi ale lucrării vor pune accentul, evident, pe sistemele de

conducere (management) în această viziune integratoare.

a) Din punct de vedere organizaţional trebuie menţionat că orice sistem –

inclusiv sistemul social – constituie un tot integrat al elementelor sale, ceea ce

presupune o interconexiune a elementelor sale interne, care face posibilă

conturarea unui sistem. În acelaşi timp, orice sistem este un subsistem al unui

sistem mai cuprinzător (mai vast). Altfel spus, orice sistem nu se găseşte izolat,

el funcţionând întotdeauna într-un anumit mediu, izolarea unui sistem fiind o

abstracţie teoretică (utilă din punct de vedere al studierii proprietăţilor sale).

Unitatea şi complexitatea unui sistem presupun o anumită ordine în
aşezarea şi funcţionarea elementelor sale, însăşi noţiunea de sistem

presupunând ordine. Creşterea gradului de ordine într-un ansamblu de

elemente înseamnă optimizarea acţiunii, creşterea capacităţii de asigurare a

unei entropii

2

reduse a ansamblului de elemente ale sistemului.

2

Entropia reprezintă cantitatea de informaţie deficitară raportată la un element al mesajului

transmis (gradul de insuficienţă informaţională).

MANAGEMENTUL SOCIAL
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b) Din punct de vedere structural, sistemele sunt caracterizate printr-o

anumită aşezare (ordine) care poate fi privită fie ca o reunire a tuturor

subsistemelor până la cele mai mici elemente, fie prin urmărirea anumitor

substructuri caracteristice. Din acest ultim punct de vedere, aspectele cele mai

generale, care trebuie scoase în evidenţă în structura oricărui sistem, sunt

reprezentate de „buclele de reacţie” prin care se aduc intrări în sistem (prin

analogie cu circuitele electronice) şi „punctele de decizie” (structuri

decizionale). Aceste elemente generale de structură se referă la structura

cibernetică

3

a oricărui sistem.

c) Din punct de vedere funcţional, într-un sistem pot exista o mulţime de

bucle de reacţie, care se închid pe anumite porţiuni de procese, pe anumite

porţiuni de sistem şi pe întreg sistemul.

Procesele legate de buclele de reacţie (retroacţiune, feed-back) sunt azi

bine înţelese pentru sistemele electronice şi, în general, pentru sistemele tehnice

automate. Mai puţin studiată este problema buclelor de reacţie la sistemele cu

element uman inclus în lanţul de reacţie, adică în cazul sistemelor sociale.

În societate, concepută ca sistem, indivizii ca personalităţi active se

manifestă într-un cadru structurat, adică în relaţie directă cu un cadru în

limitele căruia ei acţionează (nu în relaţii nemijlocite cu societatea în întregul

ei). Într-adevăr, indivizii se încadrează în societate prin intermediul unor

grupări sau ansambluri care-i plasează în anumite tipuri de relaţii care le

conferă un anumit statut şi le cer îndeplinirea anumitor roluri sociale. Deci,

acţiunea socială a indivizilor are loc în cadrul acestor organizaţii particulare,
individul nu munceşte „în societate”, ci într-un „ansamblu concret” (fabrică,

organ al administraţiei publice, în cadrul autorităţilor judiciare etc.), el are

anumite sarcini concrete de îndeplinit, fiind încadrat într-un anumit tip de

relaţii de organizare internă. Bineînţeles însă că tipul de structuri particulare în

care se integrează individul corespund (sunt corelate) cu caracterul general al

relaţiilor şi structurilor societăţii în ansamblul ei.

d) Eficacitatea ansamblului general şi a subansamblurilor particulare, la

scara organizaţională a societăţii globale, este în relaţie directă (direct

proporţională) cu capacitatea acestor ansambluri de a-şi organiza în aşa fel

procesele interne, încât să poată fi în măsură să răspundă adecvat condiţiilor

externe complexe şi dinamice care se manifestă într-un mod particular pentru

fiecare din ansamblurile sociale în cadrul cărora se desfăşoară acţiunea

indivizilor (de aceea nici nu există soluţie unică, schematică, pentru toate

situaţiile). Particularitatea, variabilitatea şi complexitatea condiţiilor în care au

loc acţiunile sociale, la nivelul fiecărui ansamblu organizat, face ca aceste

ansambluri să se constituie în sânul societăţii ca „sisteme înzestrate cu

capacitatea de a da răspunsuri la problemele pe care le pun aceste condiţii”

(adică aceste „sisteme” – mai exact subsisteme sau sisteme parţiale – trebuie să

beneficieze, în cadrul sistemului social global, de o anumită autonomie –

relativă – , să funcţioneze ca sisteme cibernetice, capabile să se autoregleze).

3

Sistemele cibernetice sunt cazuri particulare ale sistemelor, adică sunt sisteme care se

autoreglează, astfel fiind menţinute: echilibrul, stabilitatea, unitatea, complexitatea, dinamismul,

interdependenţa, ierarhizarea, planicitatea etc.
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Organizarea vieţii sociale în conformitate cu aceste „principii sistemice”

este o condiţie obiectivă, indispensabilă pentru eficacitatea aplicării oricăror

altor principii ale teoriei conducerii

4

.

Aşa cum am arătat şi mai sus, în perspectiva sistemică, societatea trebuie

luată în considerare ca şi cum ar fi constituită ca un „sistem vast, general” în

care, dată fiind existenţa unor multiple „intrări”, posibil perturbatoare, foarte

variate şi cu un înalt grad de particularitate, atingerea „valorii de comandă” pe

care şi-a propus-o „sistemul general” nu este posibilă decât prin „delegarea” de

sarcini şi atribuţii către „subsisteme subordonate”. Acestea, datorită nivelului

lor particularizat de organizare şi funcţionare, pot răspunde într-un mod mai

adecvat „intrărilor specifice” prezente în sistemul global. Aceste subsisteme, la

rândul lor, îşi realizează funcţia cu ajutorul altor ansambluri sistemice încă şi

mai particulare, deci şi mai aproape de realitate (sistemele parţiale).

Subsistemele respective, care se autoreglează cu ajutorul conexiunii

inverse (feed-back), sunt capabile de adaptare şi căutare, au posibilitatea să-şi

realizeze, într-o anumită măsură, singure, stabilitatea şi finalitatea lor, aceasta

fiind însă în concordanţă cu finalitatea sistemului global (fără îndoială, ele –

subsistemele – funcţionează în societate nu de la sine şi nu pentru sine, nu în

gol, ci prin intermediul acţiunii sociale a indivizilor dotaţi cu conştiinţă şi

voinţă, dar aceste sisteme apar ca formă de manifestare a relaţiilor sociale, a

structurii în care indivizii intră)

5

.

Ansamblurile sociale se pot constitui în cadrul sistemului social global, fie

ca subsisteme ale acestuia (de exemplu, subsistemul economic), fie ca sisteme

parţiale de mare particularitate care sunt în mod direct subordonate principiilor

generale care guvernează sistemul social global. În mod necesar, şi finalităţile

acestor sisteme parţiale concordă (chiar dacă la nivelul mai particular unde

sunt plasate) cu subsistemele care le imprimă acestora funcţii particularizate.

Sisteme subordonate regăsim în orice compartiment al vieţii sociale: în

economie, cultură, instituţii obşteşti sau politice. În viaţa socială oamenii

acţionează în cadrul unor anumite sisteme parţiale specifice, fiecare dintre

acestea asigurând îndeplinirea unor funcţii necesare societăţii şi care se

subsumează funcţiei principale a modului respectiv de acţionare. Altfel spus,

este vorba de un mandat încredinţat subsistemelor. Ele (subsistemele)

reprezintă cadrul obiectiv care orientează într-o anumită direcţie acţiunea,

comportamentul grupului social ce se integrează acestui subsistem. Deci,

oamenii sunt determinaţi să contribuie la stabilitatea subsistemelor (prin

statute, roluri, interese, motivaţii). Subsistemele însele au o comportare

orientată (în sensul reacţiei adecvate la orice intervenţie din afară). Specificitatea

organizării interne a subsistemelor, existenţa înăuntrul tuturor ansamblurilor

organizate sistemic a conexiunii inverse, impune ca reacţiile de răspuns la orice

agenţi (informativi) externi să aibă loc direct, orientat şi adecvat. Dacă nu ar

exista o asemenea autoreglare, aceste sisteme, dinamice şi foarte complexe,

care nu ar avea un mecanism propriu pentru a da răspunsuri directe, şi aproape

4

A se vedea H. Ene, Organizarea sistemică, condiţie a conducerii ştiinţifice, în „Ştiinţa

conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 61 şi urm.

5 Ibidem, p. 61 şi urm.
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concomitent, la orice „intrare” (input), nu ar avea posibilitatea să-şi realizeze

permanent stabilitatea şi s-ar dezagrega

6

. Acceptarea ipotetică a reglării

subsistemelor din afară ar implica cunoaşterea şi stăpânirea (de către fiecare

subsistem) a tuturor legăturilor complexe actuale şi probabile din interiorul

sistemului global, ceea ce nu s-ar putea realiza decât printr-o imensă muncă de

modelare, de experimentare, de măsurare şi de calcul în vederea aflării soluţiei

indicate, la care trebuie adăugat uriaşul aparat informaţional necesar a fi

răspândit în toate „modulele” acestui sistem complex şi foarte dinamic. Or,

este evident că până la găsirea soluţiei, perturbarea îşi va fi făcut în întregime

efectul, traversând tot sistemul, dereglându-l. Deci, existenţa socială organizată

şi performantă este de neconceput fără sisteme (subsisteme) care-şi

autoreglează activitatea, care-şi realizează singure o stabilitate relativă. Aceste

ansambluri organizate sistemic preiau condiţiile (informaţiile) externe lor ca pe

nişte „intrări” (input-uri) posibil perturbatoare ale stabilităţii lor interne şi au

capacitatea, datorită dispozitivelor lor proprii de reglare, să răspundă adecvat

acestor intrări, păstrându-şi valoarea sarcinii. Mai mult decât atâta, ele folosesc

influenţele exterioare – posibil perturbatoare – şi ca mijloc de organizare

internă optimă (optimizarea dispozitivului intern pentru a se răspunde în

condiţii optime de adecvare) tocmai pentru atingerea funcţiei lor sociale,

utilizându-le chiar ca motor al dezvoltării şi perfecţionării lor

7

.

De subliniat că reacţiile sistemului sub impactul influenţelor

(informaţiilor) din afara lui sunt orientate de factori din interiorul sistemului,

numai astfel putându-se folosi şi activiza la maxim potenţele pe care

componentele sistemului le are, fiind stimulată iniţiativa, căutarea şi

răspunsurile adecvate, toţi aceştia fiind factori fundamentali ai acţiunii sociale

performanţiale. Organizarea devine cu atât mai vizibilă cu cât datorită ei se

reuşeşte dezvoltarea însuşirilor sistemice (informaţie, feed-back, autoreglare).

Însuşirile sistemice permit îmbunătăţirea modificării organizaţiei (ansamblului

organizaţional), menţinerea sa în situaţia de a se comporta ca un ansamblu viu

ce se auto reglează şi-şi menţine caracterul performanţial al activităţii, în pofida

intervenţiei unor intrări perturbatoare.

Datorită multiplelor şi complexelor relaţii în care este integrat orice sistem

(componentă a sistemului social global), în cadrul sistemului social general,

activitatea şi chiar conţinutul sistemelor (subsistemelor) părţi componente sunt

determinate direct de natura acestor relaţii.

Obţinerea unui înalt grad performanţial în cadrul oricărora din

organismele existente într-o societate este în funcţie de „eliberarea factorilor şi

potenţialităţilor interne, de creşterea răspunderii care se instituie în interiorul

organismelor”

8

, şi aceasta printr-o îmbinare armonioasă a diferitelor niveluri

de conducere, până la nivelul integrator al sistemului social global.

Teoria sistemelor fundamentează, prin principiile sale, îmbinarea
tendinţelor de dezvoltare a tuturor organismelor componente ale sistemului

6 Ibidem, p. 61 şi urm.

7 Ibidem, p. 61 şi urm.

8 Ibidem, p. 61 şi urm.
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social global, funcţionalitatea acestora într-o direcţie unică, concordanţa,

realizarea scopu rilor generale ale societăţii.

În condiţiile hipercomplexe şi de dinamicitate mereu mai accelerată a

vieţii sociale moderne, păstrarea viabilităţii diverselor organisme (componente

ale sistemului în ansamblul său), realizarea „valorilor lor de comandă” la

parametrii performanţiali ridicaţi sunt posibile numai prin funcţionarea lor ca

sisteme care se îmbină dialectic, în vederea realizării obiectivelor urmărite.

Această îmbinare dialectică reprezintă un proces, o activitate de

cunoaştere şi de construcţie care pretind eforturi creatoare necesare realizării

conţinutului concret al unor astfel de modalităţi.

Asigurarea funcţionării subsistemelor şi chiar a sistemelor parţiale (cu o

autoreglare parţială) înseamnă că fiecare dintre ele formează un dispozitiv de

stocaj al informaţiei în relaţiile cu exteriorul, inclusiv de prelucrare a ei şi de

elaborare de comenzi. Deci sistemul social funcţionează ca un sistem

multistabil, format din asemenea subsisteme relativ autonome.

Este astfel pus în evidenţă caracterul necesar al funcţionării oricărei

unităţi acţionale ca „un sistem echilibrat”, aceasta fiind singura posibilitate de a

se fundamenta stabilitatea şi la nivelul întregii societăţi, în sensul că toate

potenţialităţile fiecărui subsistem sau sistem parţial îşi pot realiza în mod

relativ autonom valorile lor de comandă, în modul cel mai adecvat situaţiei

particulare în care se găseşte (se manifestă). În felul acesta, se garantează şi

realizarea valorilor de comandă ale sistemului social în ansamblu.

Realizarea eficienţei, la nivelul comportamentului sistemic, are loc

datorită faptului că elementele care compun sistemul pot să acţioneze în cadrul

unei matrice structurale (în cadrul rolului specific asumat), atât ca „elemente

determinate” (ceea ce asigură funcţionalitatea conformă unei situaţii), cât şi ca

subiect creator, ceea ce îi dă o permanentă dinamicitate internă sistemelor

(subsistemelor) componente. Simplificarea unităţilor sistemice componente şi

transformarea lor în „efectori” (elemente pur execuţionale), în instrumente

lipsite de posibilitatea de iniţiativă şi decizie ar avea repercusiuni directe

asupra modalităţii în care aceste elemente se comportă ele însele ca sisteme,

micşorându-le gradul de realizare a capacităţilor lor specifice, precum şi

nivelul lor performanţial în cadrul sistemului social global.

În această privinţă unii autori

9

susţin că îmbunătăţirea reglării nu constă în

primul rând în reducerea numărului circuitelor de reglare, ci mai degrabă în

schimbarea calităţii reglării.

Înăuntrul sistemului integrator, individul acţionează ca personalitate

socială, nu ca element funcţional (sistemul dându-i posibilitatea să-şi manifeste

capacităţile specifice de cunoaştere şi alegere, de manifestare relativ liberă). În

faţa subiectului activ – cu ocazia diferitelor intrări – apar o multitudine de

posibilităţi de a acţiona (reacţiona) într-un fel sau altul, pe plan sistemic acest

lucru traducându-se prin circuitul intern al informaţiei care, odată ajunsă la

„dispozitivul final de stocare şi prelucrare”, este integrată (ia forma) într-o

„decizie adecvată intrărilor”.

9

A se vedea G. Klauss, Cibernetica şi societatea, Bucureşti, 1966.
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Decizia nu constituie decât un element al comportamentului sistemic şi al

conducerii, dar acest element este punctul-cheie care mijloceşte şi realizarea în

practică – prin intermediul responsabilităţii – a principiilor ei. Responsa -

bilitatea nu apare însă decât atunci când indivizii umani se pot manifesta ca

personalităţi creatoare, aceasta fiind condiţia necesară pentru ca eficienţa

ansamblurilor sistemice în viaţa socială să fie incomparabil mai ridicată,

eliberându-se capacităţile creatoare ale tuturor indivizilor. Micşorarea sau

suprimarea libertăţii individuale de a trece prin filtrul gândirii sale a tuturor

informaţiilor şi mijloacelor de acţionare (reacţionare) la intrările în sistem

(libertatea de opţiune) ar duce la degradarea sistemului, individul

transformându-se într-un simplu „efector” de realizare a unei singure

alternative ordonate din afară. Fiind lipsit de alegere, individul este şi lipsit de

responsabilitate (întrucât nimeni nu poate fi responsabil pentru un

comportament care este conform unei direcţii ce i-a fost indicată ca singura

posibilă). În acest caz, responsabilitatea ar putea apărea, cel mult, doar în cazul

unei eventuale îndepărtări de la direcţia indicată.

e) Responsabilitatea, ca factor al acţiunii sociale eficiente, este un

fenomen social care se impune numai în sistemele sociale, ca posibilitate de

creaţie, de alegere şi libertate individuală a unui „sistem de valori”.

În felul acesta, indivizii au posibilitatea de coparticipare la sistem, nu ca

simpli factori care îndeplinesc dispoziţii imperative, ci ca factori care se

raportează în mod creator, conştient, la acţiunea pe care o desfăşoară. În lipsa

acestei condiţii, avem de-a face cu sisteme birocratice, incapabile de eficienţă

înaltă, complexă şi cuprinzătoare.

O ştiinţă a conducerii sociale (managementul social), al cărei scop îl

constituie optimizarea activităţii sociale în general (şi, implicit, la nivelul

tuturor elementelor componente ale sistemului social), realizarea unei

performanţe înalte, are ca sarcină, între altele, şi investigarea proceselor menite

să asigure funcţionalitatea societăţii ca sistem vast „multistabil”, propice

iniţiativei individuale, care să întrunească condiţiile afirmării indivizilor (ca

personalităţi active, creatoare, responsabile).

Secţiunea 2: 
�ATURA, TRĂSĂTURILE ȘI ATRIBUTELE ACTULUI DE
CO�DUCERE A SOCIETĂȚII CO�SIDERATE CA SISTEM

Conducerea societăţii este o activitate (mai exact un complex de activităţi)

în cadrul căreia se împletesc armonios (într-un proces dialectic) factori

ideologico-politici (care orientează acţiunea/acţiunile în vederea atingerii unui

scop/scopuri) cu cei ştiinţifico-metodologici (care asigură optimizarea acţiunii/

acţiunilor întreprinse).

Desfăşurându-se în cadrul unui sistem social cu o anumită structură,

acţiunea/acţiunile de conducere prezintă, de asemenea, un caracter sistemic, ea

constând, în esenţă, în îndeplinirea unei funcţii indispensabile sistemului social

14
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



şi anume „asigurarea unei funcţionalităţi optime a societăţii concepute ca

sistem, ca întreg”, lucru care se realizează prin activităţi variate, procese, relaţii

ce se desfăşoară prin intermediul instituţiilor şi organizaţiilor (politice,

economice şi sociale) determinate, corespunzătoare finalităţilor (scopurilor)

urmărite.

Acţiunea/complexul de acţiuni de conducere în general are, în societatea

modernă contemporană, un pronunţat caracter ştiinţific, fiind creată şi dezvoltată

în mod continuu o adevărată ştiinţă a conducerii. Fiind însă vorba de o ramură

ştiinţifică care trebuie să integreze cunoştinţe din cele mai variate domenii:

economice, politice, culturale, juridice, este normal ca ea să aibă un conţinut

foarte complex. Situaţia este însă mult mai complicată prin faptul că această

nouă disciplină ştiinţifică (ştiinţa conducerii) a apărut şi se dezvoltă pe un teren

deja împărţit de economişti, sociologi, politologi, jurişti, aşa încât, pe lângă

rezistenţa oarecum obişnuită pe care o întâmpină formarea unei noi discipline

ştiinţifice, a apărut şi necesitatea restructurării, cel puţin parţiale, a unor

discipline anterioare

10

.

Fiind o ştiinţă de sinteză, ştiinţa conducerii societăţii se bazează pe

celelalte ştiinţe care se ocupă de societate, dar această nouă ştiinţă îşi aduce şi

propria sa contribuţie specifică, prin introducerea unor elemente noi.

Pentru o mai bună percepere (înţelegere) a actului de conducere (care are

un caracter unitar, deşi se compune dintr-o pluralitate de elemente componente)

este necesar a fi definite: natura, structura şi eficienţa acestui act.

a) �atura actului de conducere. Conducerea societăţii este, evident, o

„specie de acţiune socială” şi, ca atare, este supusă legităţilor ce caracterizează

orice acţiune socială, ea desfăşurându-se, aşa cum am mai arătat înainte, în

cadrul unui sistem social cu o anumită structură şi constând în activităţi

(funcţii), procese, relaţii, organizaţii şi instituţii corespunzătoare finalităţii/

finalităţilor sistemului considerat.

Ca orice acţiune, conducerea are un subiect (agent) care are un caracter

colectiv (societal), în sensul că atât fixarea scopurilor, alegerea mijloacelor,

întocmirea programelor de acţiune, evaluarea rezultatelor etc. reprezintă

rezultatul cooperării mai multor indivizi (guvernare participativă).

Conducerea este o acţiune socială sistemică, îndeplinind o funcţie

indispen sabilă sistemelor sociale şi anume „asigurarea funcţionării sistemului

ca întreg”, ce se realizează prin normarea, reglarea, organizarea, realizarea

cooperării, a coordonării activităţii indivizilor (încadraţi în subsisteme şi

sisteme parţiale specifice sistemului global al societăţii).

Funcţia de conducere a sistemului social este îndeplinită de anumite

organe (aparate) de conducere.

Cercetarea şi soluţionarea, pe plan teoretic, a problemelor legate de

exercitarea funcţiei de conducere (elaborarea normelor coordonatoare în raport

cu un proiect de dezvoltare socială), în condiţii de eficienţă, operabilitate şi

realizabilitate optime, constituie obiectul ştiinţei conducerii sistemului social.

Ştiinţa conducerii societăţii (concepută ca sistem) nu stabileşte şi criteriile

de decizie asupra proiectului de dezvoltare şi sistemul corespunzător de valori

şi finalităţi (această sarcină revenind unei anumite forţe sociale deţinătoare a

10

A se vedea L. I. Ciplea, op. cit., p. 399.
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puterii, problema determinării centrului de putere şi a modalităţii de exercitare

a puterii fiind de domeniul politic sprijinit pe ştiinţa politicii).

Distincţia dintre „centrul de putere” şi „centrul de conducere” este însă

numai pur teoretică deoarece, în realitate, ele coincid (măcar în parte), structura

puterii determinând caracteristicile esenţiale ale conducerii, după cum, invers,

modalitatea de exercitare a funcţiei de conducere imprimă politicului şi puterii

caracteristici fundamentale.

b) Structura actului de conducere. Actul de conducere este o activitate

(acţiune) prin care agentul (centrul/centrele de conducere) obţine – prin coerciţiune

sau/şi persuasiune, în diverse combinaţii – ca elementele componente ale

sistemului social global (subsistemele, sistemele parţiale) să efectueze, la

rândul lor, acţiuni determinate sau serii de acţiuni, în vederea realizării unui

scop, folosind anumite mijloace, după un anumit program (strategie).

Din punct de vedere al structurii sale, actul de conducere are, în general,

următoarea schemă operaţională: pregătirea deciziei politico-juridice;

adoptarea deciziei; dispozitiv (comanda) de executare; controlul executării;

evaluarea rezultatului (determinarea măsurii în care acesta corespunde scopului

propus – urmărit pe termen scurt, mediu şi lung); decizia de încetare a acţiunii

sau de reluare ori corectare a ei într-o formă sau alta.

c) Eficienţa actului de conducere este exprimată în raportul dintre scopul

propus şi realizările obţinute (care se apreciază şi prin prisma valorii umane a

actului de conducere ce este exprimată prin condiţiile pe care le creează şi

efectele – mai apropiate sau mai depărtate – pe care le produce în timp).

Pertinenţa şi creşterea eficienţei (performanţei) actului de conducere este

în funcţie de mai mulţi factori: cantitatea şi calitatea informaţiei utilizate

efectiv (în această determinare incluzându-se şi capacitatea de receptare şi

prelucrare a informaţiei) cu ocazia stabilirii scopului; alegerea mijloacelor de

acţionare (metodele şi tehnicile de acţiune existente la un moment dat);

elaborarea programului (planului, strategiei) pentru efectuarea operaţiilor care

compun acţiunea; evaluarea şi corectarea programului pe parcurs, în condiţii de

schimbare şi a măsurii în care se realizează scopul urmărit.

Până s-a ajuns însă la concepţia modernă de conducere cunoscută în zilele

noastre, ştiinţa conducerii a parcurs mai multe etape în cursul formării şi

dezvoltării ei, care este bine să fie cunoscute. Aceste etape ar fi, după numeroşi

autori: conducerea empirică; începuturile conducerii ştiinţifice; conducerea

ştiinţifică propriu-zisă.

În perioada conducerii empirice, aceasta se baza mai mult pe intuiţie şi 

bun-simţ.

Spre sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX există o perioadă

care se caracterizează prin transformări însemnate de natură economică şi

socială care au determinat îmbunătăţiri în forma de organizare a societăţii şi,

implicit, în concepţia de conducere. Frederic W. Taylor, inginer, care şi-a

îndreptat eforturile în direcţia raţionalizării muncii şi conducerii eficiente, este

considerat ca părinte al conducerii ştiinţifice (scientific management).

Taylorismul a apărut ca o concepţie organizaţională – tehnicizantă –, dar

nu poate fi trecută, totuşi, cu vederea contribuţia adusă de acest curent la

dezvoltarea ştiinţei conducerii.
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Întemeietorul ştiinţei conducerii este considerat, de foarte mulţi

specialişti, ca fiind Henri Fayol.

Taylor şi Fayol au jalonat trăsăturile de bază ale conceptului de conducere

ştiinţifică, au creat începuturile unei ştiinţe care continuă să se dezvolte şi în

zilele noastre.

Societatea, ca sistem social, funcţionează în ansamblul ei ca un tot al

subsistemelor sale (medii organizaţional-structurale distincte).

Conducerea (funcţie a sistemului) se desfăşoară, la nivelul mediului

organizaţional, în cadrul structurilor social-obiective.

Sistemul global se diferenţiază, în funcţie de domeniile de activitate

existente, într-o multitudine de structuri organizaţionale distincte (care

îndeplinesc anumite funcţii şi roluri în cadrul sistemului).

Funcţia de conducere trebuie, aşadar, privită pornind de la nivelul celor

mai mici structuri sociale până la cele mai complexe organizaţii.

Performanţele fiecărei organizaţii sunt condiţionate de proprietăţile

acesteia, de structura ei organizaţională şi funcţională, de relaţiile cu ambianţa

şi, bineînţeles, de calitatea actului de conducere a acesteia.

Cu alte cuvinte, conducerea ca raport social se desfăşoară într-un mediu

organizaţional, având o anumită structură şi fiind constituit în vederea realizării

unor scopuri (obiective). De fapt, organizaţia reprezintă mediul social în care

se desfăşoară şi se realizează munca de conducere, deci se impune o scurtă

incursiune în „teoria organizaţională”.

Potrivit acestei teorii, oamenii, ca elemente de bază ale organizaţiei, nu

sunt pur şi simplu un număr de indivizi, ci ei formează grupuri (colectivităţi)

cu structuri psiho-sociale distincte, în interiorul cărora apar şi se dezvoltă

relaţii care îmbracă diferite (o varietate de) forme, în scopul de a se facilita

realizarea unor seturi de obiective (ţeluri)

11

.

Privită în sens larg, organizaţia apare sub forma unui sistem de relaţii

structurale interpersonale sau pluripersonale în care indivizii sunt diferenţiaţi în

funcţie de autoritate, statut, rol, şi care este constituită în vederea realizării

unor obiective (sau ţeluri).

Punctul de vedere tradiţional consideră organizaţia numai ca un vehicul

pentru realizarea obiectivelor sau scopurilor

12

.

Pe parcursul dezvoltării ştiinţei organizaţionale au fost emise o serie de

ipoteze şi idei care pot fi grupate în trei curente distincte: teoria clasică, teoria

neoclasică şi teoria modernă.

Teoria clasică tratează aproape în exclusivitate anatomia organizaţiei

formale, rădăcinile sale fiind găsite în concepţia lui F. W. Taylor despre

conducere.

Teoria clasică a organizaţiei este fundamentată şi constituită în jurul a patru

elemente: diviziunea muncii; procesul scalar şi funcţional; structura; aria de control.

Preponderentă este componenta „diviziunii muncii” care determină toate

celelalte elemente: creşterea scalară şi funcţională reclamă specializare şi, în

mod normal, departamentalizarea funcţiilor, iar structura organizatorică este, în

11

A se vedea J. A. Litterer, Organizations Structure and Behavior, John Wiley and Sons
Inc., 1968, p. 5.

12

A se vedea W. G. Scott, Organization Theory: An Overview and Appraisal, în „Journal of

the Academy of Management”, vol. 4, nr. 1/1961, p. 7–26.

MANAGEMENTUL SOCIAL
17



mod firesc, dependentă de direcţiile în care specializarea activităţilor este

răspândită în organizaţie, iar aria de control rezultând din numărul funcţiilor

specializate sub jurisdicţia unui manager.

Dacă din punctul de vedere al analizei anatomiei organizaţiei (organizaţia-

formală), teoria clasică a organizaţiei este, într-adevăr, relevantă, ea este totuşi

limitată valoric pentru că neagă unele elemente cum sunt: personalitatea

individuală, grupul sau grupurile neformale (organizaţii neformale), conflictul

interorganizaţional şi chiar procesul complex de luare a deciziilor în cadrul

organizaţiei. Aceste limite se datorează concepţiei de conducere tayloriste,

concepţie organizaţional-tehnicistă, în care elementul este şi el privit tot ca o

unealtă a cărei muncă trebuie raţionalizată la maximum, singura care poate

duce la înfăptuirea principiului „maximizării rezultatelor”.

Teoria neoclasică a încercat să realizeze o complinire a unora dintre

deficienţele doctrinei clasice în materie. Această teorie porneşte de la

elementele (pivoţii) teoriei clasice, dar le priveşte în interdependenţa lor cu

elementul uman, punându-se, în mod deosebit, accentul pe organizaţie

neformală care, spre deosebire de organizaţia formală (oficială), exprimată prin

structura de organizare (organigrama), este constituită pe baza relaţiilor

interpersonale (neoficiale) care apar în cadrul organizaţiilor formale, relaţii

care pot fi: de atracţie, simpatie, prietenie, repulsie, antipatie, ostilitate,

indiferenţă etc. În felul acesta, apar, în cadrul organizaţiilor formale,

colectivităţi (grupuri) neformale care, uneori, se substituie celor oficiale sau

funcţionează în paralel (se formează aşa-zisa „sociogramă” a organizaţiei

formale). Unul dintre cercetătorii care au imprimat o anumită direcţie acestui

curent a fost J. L. Moreno, fondatorul şcolii de sociometrie

13

.

Moreno, făcând observaţii curente privind relaţiile interpersonale, a ajuns

la concluzia că doi indivizi se pot găsi unul faţă de altul în relaţie de atracţie

mutuală, repulsie mutuală, indiferenţă mutuală, atracţie-repulsie, atracţie-

indiferenţă, indiferenţă-repulsie. Mergând însă şi mai departe cu analiza a

constatat că, în funcţie de aceste relaţii şi de faptul că unii indivizi polarizează

pe alţii în jurul lor, apar acele grupuri neformale care de multe ori scad

„raţionalitatea instrumentală” a organizaţiei, dar, pe de altă parte, o apropie de

nevoile şi aspiraţiile oamenilor, pe scurt o umanizează. Aceste grupări

neformale, care apar în cadrul organizaţiei formale, exercită o influenţă

(neoficială) pozitivă sau negativă în funcţie de condiţiile concrete existente,

aceasta după cum sunt în conflict, colaborare sau chiar indiferenţă faţă de

grupurile formale.

Organizaţia neformală are un şef (conducător virtual) care polarizează pe

ceilalţi şi ale cărui calităţi personale pe care le întruneşte trebuie să corespundă

cerinţelor obiective ale colectivului, să asigure coeziunea acestuia în vederea

atingerii ţelurilor urmărite. De fapt, în cadrul organizaţiilor neformale, fiecare

individ contribuie prin comportamentul său la atingerea scopurilor colectivităţii

şi deci, în mod indirect, la activitatea de conducere, care apare ca o funcţie

colectivă de mare eficacitate.

Aşadar, teoria neoclasică a organizării, acceptând fundamentele teoriei

clasice, îi suprapune acesteia modificări, rezultate din comportamentul indivi -

13

A se vedea J. L. Moreno, Sociometry and the Science of Man, New York, 1956.
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dual şi influenţa grupului neformal. Teoria neoclasică include un tratament

sistematic al organizaţiei neformale, punând în evidenţă influenţa acesteia în

structura formală. Una din principalele contribuţii aduse de şcoala neclasică o

constituie, de fapt, tocmai introducerea „ştiinţei comportamentului” în teoria

organizaţiei. Teoria neoclasică a avut un rol deosebit şi în „managerial

strategy”, fiind astfel făcut un pas decisiv în „ştiinţa conducerii”, prin reconsi -

derarea elementului uman.

Cu toate acestea, şi teoria neoclasică îşi are limitele sale determinate în

special de faptul că nu a însemnat, în realitate, decât o ajustare a teoriei clasice

cu elemente de descriptivism, fără a se face o integrare adevărată a multitu -

dinilor de faţete sub care se manifestă factorul uman în cadrul organizaţiei.

Teoria modernă a organizaţiei priveşte organizaţia ca un sistem complex

de variabile interdependente.

Preocupările cercetătorilor care ilustrează acest curent de gândire se

articulează în jurul următoarelor probleme mari: determinarea părţilor strategice

ale sistemului; natura interdependenţei dintre ele; principalele procese care

înlănţuie părţile sistemului şi facilitează adaptarea (reglarea) uneia faţă de

celelalte; scopul (ţelul) spre care se îndreaptă sistemul.

Deci această doctrină priveşte organizaţia ca pe un sistem integrat,

constituit din mai multe componente.

Principalele componente ale sistemului sunt următoarele: individul care

intră în sistem cu întreaga sa personalitate (reflectată în grupul de motive,

atitudine, comportament, mod de participare etc.); organizaţia formală
(oficială) care este exprimată prin schema de structură (sau organigramă);

organizaţia neformală constituită pe baza relaţiilor interpersonale (neoficiale)

care apar în cadrul organizaţiei formale, grupuri care funcţionează în paralel

sau chiar se substituie, uneori, structurii oficiale de organizare; conceptul de
statut şi rol în organizaţie, prin „statut” înţelegându-se poziţia unui membru în

cadrul organizaţiei (reflectată de atitudinea membrilor organizaţiei faţă de el),

iar prin „rol” înţelegându-se locul ocupat de individ (reflectat prin ceea ce

aşteaptă ceilalţi membri ai organizaţiei de la el); condiţiile în care se
desfăşoară activitatea.

Aceste părţi sunt strâns legate între ele, formând o reţea denumită „sistem

organizaţional” care are la baza interdependenţei părţilor componente trei

procese de legătură: comunicaţiile; echilibrul (mecanismul prin care părţile

componente ale sistemului sunt menţinute în armonie); procesul de luare a

deciziei (care este un rezultat al interacţiunii dintre atitudinile indivizilor şi

cerinţele organizaţiei ca sistem).

Privind organizaţia ca un sistem închegat, teoreticienii modernişti au

desprins şi care sunt, de fapt, obiectivele (ţelurile) organizaţiei, şi anume:

acţiunea, dezvoltarea şi menţinerea echilibrului.

Aceste obiective sunt general valabile pentru orice fel de organizaţie, în

funcţie de situaţii concrete acestea putându-se materializa în obiective precise,

determinate.

d) În continuare ne vom referi la atributele conducerii. Munca de

conducere poate fi definită ca un proces de cunoaştere continuă (niciodată

terminat) al cărei conţinut nu este unic şi nici dat odată pentru totdeauna, el
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fiind influenţat de particularităţile sistemului social, domeniul de activitate şi

nivelul ierarhic la care se exercită, nivelul cunoştinţelor ştiinţifice etc.

Un proces de conducere îl găsim în toate sferele de activitate socială

(economică, culturală, politică, juridică etc.), de unde şi existenţa unor

concepte, categorii, legi, precum şi a unor principii, metode şi tehnici general

valabile. Dar pentru fiecare din aceste sfere şi, în cadrul acestora, pentru

fiecare nivel ierarhic, există şi concepte şi tehnici specifice şi, de asemenea,

concepte şi tehnici comune mai multor sfere sau mai multor niveluri.

Rezultă din cele de mai sus că procesul de conducere are o esenţă unică ce

are nevoie de o teorie generală a conducerii, a cărei misiune este aceea de a

elabora conceptele, categoriile, legile care să reflecte ceea ce este general-

valabil pentru procesul conducerii, pentru toate sferele şi nivelurile vieţii

sociale. Iar de la această teorie generală trebuie să se alinieze toate disciplinele

specializate ale diverselor sfere şi niveluri acţionale.

Valabilitatea generală a teoriei conducerii nu este însă absolută, ea nesu -

pra punându-se cu exactitate peste conceptele şi tehnicile disciplinelor spe -

cializate pe domenii de activitate. Aceasta, întrucât este necesară descom pu -

nerea fiecărei activităţi în cele mai mici componente şi apoi regruparea lor

după criterii şi caracteristici de omogenitate, convergenţă etc., ajungându-se

astfel şi la descompunerea muncii de conducere a organizaţiilor în grupe mari

de activităţi (denumite fie atribute, fie funcţii, fie procese de conducere).

În această privinţă, în literatura de specialitate

14

, au fost reţinute urmă -

toarele idei:

– activităţile grupate în diverse atribute ale conducerii se deosebesc de

atributele de execuţie, ele regăsindu-se doar în munca de conducere, de unde şi

cerinţa că pentru îndeplinirea lor se cer aptitudini specifice;

– la toate nivelurile ierarhice ale organizaţiilor se exercită următoarele

grupe de activităţi (atribuite ale conducerii): planificare, organizare, antrenare,

control;

– atributele sus-menţionate – păstrându-şi esenţa – se regăsesc pe diverse

niveluri ierarhice cu conţinuturi şi în forme diferite (diferă obiectivele, structura,

psihologia oamenilor, indicatorii de control şi, implicit, metodele şi tehnicile

prin care sunt stabilite obiectivele şi structura prin care sunt motivaţi şi controlaţi

oamenii). Pe lângă nivelul ierarhic mai acţionează (în direcţia diferenţierii) şi

cadrul general organizatoric în care îşi desfăşoară activitatea organizaţiile;

– una din cele mai importante diferenţieri în distribuţia atributelor condu -

cerii, în cadrul structurilor ierarhice ale organizaţiilor, o constituie concentrarea

spre nivelurile superioare a atributelor planificării şi organizării, nivelurile

ierarhice inferioare  concentrându-se îndeosebi asupra repartizării şi detalierii

obiectivelor şi structurilor şi asupra atributelor de antrenare şi control.

O consecinţă importantă a acestei diferenţieri o constituie apariţia unei

anumite specializări în exercitarea unuia sau altuia dintre atribute. Astfel, o

anumită categorie de personal se specializează în elaborarea de variante de

obiective şi structuri sau tehnici şi metode de antrenare şi control pe care le pun

la dispoziţia organelor de conducere.

14

A se vedea C. Cojocaru, Atributele conducerii organizaţiilor economice, în „Ştiinţa

conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 227 şi urm.
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O altă consecinţă este aceea că şi conducerea propriu-zisă s-a fracţionat în

două grupe: „organe de conducere decizională” (de obicei colective), profilate

îndeosebi pe aprobarea obiectivelor şi soluţiilor organizatorice cele mai

importante ale nivelului ierarhic respectiv (consiliu de administraţie, comitet de

direcţie) şi „organe de conducere executivă”, unde predomină atributele de

antrenare şi de control (director general, director).

Acţiunile de antrenare, motivare şi comandă. Specialiştii utilizează adesea,

alături de noţiunea de „motivare”, şi pe aceea de „antrenare” pentru a desemna

acel atribut al conducerii organizaţiilor pe care H. Fayol l-a numit „comandă”.

Deşi esenţa atributului a rămas aceeaşi – mobilizarea oamenilor din

organizaţie la realizarea obiectivelor acesteia –, în conţinutul şi formele sale s-

au produs modificări importante care ţin de schimbările produse în psihologia

oamenilor şi de tehnicile şi metodele prin care aceştia sunt antrenaţi în procesul

de conducere şi realizare a obiectivelor.

Dacă noţiunea de „comandă” subliniază axarea atributului de antrenare pe

ordine şi dispoziţii, pe directive cu caracter obligatoriu, noţiunea de „motivare”

evidenţiază necesitatea efortului din partea conducerii de a motiva participarea

membrilor organizaţiei la realizarea obiectivelor acesteia, de a căuta şi a găsi

modalităţile de identificare a îndeplinirii sarcinilor încredinţate cu satisfacerea

obiectivelor personale. Întrucât asigurarea unităţii de acţiune în cadrul

organizaţiilor impune, în anumite condiţii, utilizarea concomitentă şi a

dispoziţiilor şi directivelor, pentru acest atribut noţiunea cea mai adecvată este

cea de „antrenare”.

Modificările aduse metodelor şi tehnicilor de antrenare a membrilor

organi zaţiei în procesul decizional şi de execuţie sunt legate de rezultatele

obţinute în cercetările sociologice şi psihologice, îndeosebi cele cunoscute în

literatura de specialitate sub denumirea de „ştiinţa comportamentului organiza -

ţional” şi „teoria motivaţiei”.

Acţiunea de control-evaluare (nu evidenţă). A controla-evalua înseamnă a

compara rezultatele cu obiectivele, a măsura diferenţele între acestea, a verifica

în ce măsură structurile şi metodele de antrenare a oamenilor favorizează

realizarea obiectivelor.

Controlul-evaluarea nu trebuie confundat cu evidenţa sau cu fotografia

dinamicii organizaţiei. Evidenţa, ca atare, nu intră în atributul de control al

conducerii

15

. Culegerea şi prelucrarea informaţiilor de control constituie

activităţi deosebit de importante pentru exercitarea atributului de control al

conducerii, dar ele nu fac parte din acest atribut. Aceasta întrucât ele nu sunt

îndeplinite de conducere, ci de personalul specializat auxiliar, care sprijină

conducerea în exercitarea atributului de control, ca şi specialiştii în organizare,

planificare sau în probleme de personal pentru celelalte trei atribute.

În exercitarea rolului lor de control, conducerile trebuie să definească, să

specifice informaţiile de care au nevoie (tabloul de bord), să stabilească standar dele

şi normele cu care să se compare rezultatele, să aprecieze rezultatele, să le

evalueze în raport cu normele şi standardele, stabilind abaterile.

Există o divergenţă de păreri între diferiţi autori cu privire la faptul dacă

corectarea obiectivelor, a structurilor şi metodelor, ca şi sancţionarea sau

15

A se vedea P. Vagu, N. Georgescu, Să inventariem ideile, dar să le aplicăm creator, în

„Viaţa economică” nr. 45/1970.
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recompensarea oamenilor, făcute ca urmare a evaluărilor de control, intră în

atributul de control

16

sau, dimpotrivă, nu intră în atributul de control, ci în

celelalte atribute ale conducerii (planificare, organizare, antrenare)

17

.

Acţiunea de conducere angajează elementele sistemului social în

activitatea de funcţionabilitate a sistemului şi a subsistemelor componente.

Conducerea ca activitate de coordonare, organizare, dirijare şi control

determină apariţia şi existenţa unui complex de relaţii, în cadrul unei structuri

organizaţionale determinate, între conducători şi cei conduşi (relaţii interper -

sonale şi pluripersonale).

În concepţia modernă despre „management”, privită atât la nivelul social

global, cât şi la nivelul fiecărei componente (domeniu concret al acţiunii

umane), s-a conturat ideea că „procesul de conducere” se realizează într-un cadru
relaţional participativ, indiferent de poziţia ierarhică a participanţilor.

Desprinderea acestor concluzii în legătură cu procesul de conducere a avut

loc în timp, ca urmare şi a dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, al evoluţiei ştiinţelor

sociale.

Rezultatul final al activităţilor de control-evaluare desfăşurate de

conducere îl constituie precizarea abaterilor faţă de norme.

Stabilirea implicaţiilor acestor abateri asupra obiectivelor şi structurii

asupra metodelor de conducere face parte din celelalte atribute. De exemplu,

corectarea obiectivelor se face după metodele de stabilire a obiectivelor, nu

după metodele de control; eventualele modificări în structură se fac după

principiile de organizare, nu de control etc.

Dintre atributele clasice ale conducerii lipseşte unul: „coordonarea”.

În condiţiile conducerii moderne a organizaţiilor, coordonarea nu

reprezintă un atribut de sine stătător.

Când ne referim la „condiţiile conducerii moderne” se înţelege că ne referim

la: modificările intervenite în celelalte atribute, în special la schimbările

provocate de „metoda conducerii prin obiective”, adică înlocuirea sarcinii-

activitate, cu sarcină-obiectiv; înlocuirea structurilor birocratice cu structuri

dinamice, adaptative; modificările produse în atributul de antrenare prin

aplicarea principiilor elaborate de teoria motivaţiei, a relaţiilor umane. Cu alte

cuvinte, coordonarea, asigurarea unităţii de acţiune a membrilor colectivului,

începe a se realiza chiar din faza de stabilire a obiectivelor şi strategiilor, se

continuă cu aceea de fixare a structurilor şi se încheie cu antrenarea. De exemplu,

aplicarea principiului muncii colective în conducere, prin înfiinţarea organelor de

conducere colectivă (consilii de administraţie, comitete de direcţie), urmăreşte o

coordonare a eforturilor, dar este o măsură de organizare prin natura sa.

Delegarea de atribuţii, mijloc prin care se utilizează diferenţele existente

în aptitudinile, competenţa şi talentul oamenilor şi se încurajează spiritul de

iniţiativă, vizează, de asemenea, coordonarea, însă procesul de delegare nu

poate fi dislocat din cadrul ansamblului unitar de activităţi care formează

atributul de antrenare.

16

A se vedea A. Popescu, Atributele conducerii, în „Viaţa economică” nr. 26/1970.

17

A se vedea A. Cojocaru, op. cit., p. 250.
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Capitolul II
CO�CEPTUL DE MA�AGEME�T SOCIAL

Secţiunea 1: 
�OȚIU�EA DE MA�AGEME�T SOCIAL 
Î� CO�DIȚIILE CO�CEPERII SOCIETĂȚII 
CA SISTEM

a) Am arătat chiar din primul capitol al acestei prime părţi a studiului

nostru că activitatea de conducere a societăţii a devenit, în societatea modernă

contemporană, o activitate riguros ştiinţifică ce implică necesitatea ca societatea

să fie concepută şi abordată ca un sistem.

Dar care este semnificaţia noţiunii de sistem?

Iniţial, această noţiune s-a impus în primul rând în domeniul tehnic,

trecând ulterior în domeniul economic, pentru a se ajunge, în cele din urmă, şi

la societate luată în ansamblul său.

Noţiunea de „sistem” este o construcţie abstractă care se aplică în diverse

domenii de activitate şi căreia i s-au dat definiţii particulare, uneori acestea

reducându-se la sisteme tehnice sau biologice.

În acest cadru s-a născut şi s-a dezvoltat „teoria sistemelor”

1

, „sistemul”

fiind definit prin noţiuni abstracte formulate în termeni matematici, iar la baza

teoriei sistemelor stând cunoştinţele acumulate în legătură cu dinamica sistemelor

mecanice şi electrice, a automatelor, ajungându-se însă şi la generalizări care au

permis, în continuare, degajarea de metode noi de tratare a sistemelor tehnice,

preconizându-se abordări ale sistemelor pe scară largă (marile sisteme) pe calea

căutării de noi metode, atât concepţionale, cât şi matematice, de rezolvare

2

.

Limitările de ordin teoretic şi chiar de calcul electronic au impus des -

compu nerea unui sistem în subsisteme pentru a se putea încadra în elementele

teoretice şi de calcul existente

3

. Într-adevăr, pe măsură ce sistemele (nu numai

1

A se vedea: L. A. Zadeh, Ch. A. Desoer, Linear System Theory, New York, 1963; R. E.

Kalman, P. L. Falb, M. A. Arbib, Topics in mathematical System Theory, New York, 1969.

2

A se vedea: M. D. Mesarovic, D. Macko, Y. Takahara, Theory of hierarchical multilevel
systems, Cleveland, Ohio, 1970.

3

A se vedea M. Pelegrin, �otion de système, Toulouse, 1970, raport H 340.



cele tehnice, după cum vom vedea) devin tot mai complexe, adică se extind în

sisteme pe scară largă, considerarea unui atare sistem în ansamblul său

(nedescompus în sub sisteme şi sisteme parţiale) devine o problemă foarte

dificil de rezolvat din punct de vedere al încadrării matematice şi rezolvării

practice. Aceasta întrucât, dacă un atare sistem este descris printr-un număr

prea mare de ecuaţii, atunci rezolvarea sa globală nu va fi posibilă, fie din

cauza nedisponibilităţii unei capacităţi de memorare corespunzătoare, fie

datorită unui timp prea îndelungat de calcul şi aceasta chiar dacă s-a utiliza un

calculator foarte puternic.

Se mai atrage atenţia

4

şi asupra faptului că descrierea unui sistem tehnic

este şi condiţionată de elemente economice, căci acestea funcţionează într-un

anumit mediu economic, care impune condiţii sau restricţii, uneori majore,

asupra sistemului tehnic. Iar lucrurile se complică şi mai mult când este vorba

de sistemele industriale, în cadrul cărora trebuie să se ţină seama de tehnică, de

economie, de informaţii şi de „elementul de conducere”, adică de sisteme în

cadrul cărora interacţionează şi oameni, alături de maşini şi calculatoare

electronice.

O astfel de teorie generală a sistemelor în cadrul cărora interacţionează şi

oameni nu a fost încă elaborată

5

(şi cu atât mai puţin o teorie a sistemului

societăţii). În schimb, există metode ale ingineriei sistemelor

6

care oferă un

ghid destul de bun pentru a se putea proceda, în mod practic, cu metode

moderne (la care ne vom referi mai pe larg în continuare), acest gen de sisteme

(ne referim la sistemele industriale, dar care pot fi extinse prin interpolare şi

extrapolare, sau analogie, şi la societatea concepută ca sistem).

Mai trebuie făcută precizarea că intercondiţionarea tot mai strânsă între

toate laturile activităţii desfăşurate în societate (economice, sociale, politice,

culturale, juridice) impune de la sine conceperea societăţii ca sistem.

Se pun însă, desigur, multe întrebări în legătură cu societatea concepută ca

sistem, şi dacă în acest caz ar putea fi aplicate elementele teoriei sistemelor

tehnice şi industriale.

În literatura de specialitate

7

se face observaţia (şi sublinierea) că este

adevărat că, în prezent, sistemele tehnice şi sistemele industriale sunt tratate pe

baza „ingineriei sistemelor” în cadrul căreia elemente ştiinţifice riguroase se

îmbină cu ghidajul unor elemente de concepţie şi cu o anumită intuiţie care

depăşeşte nivelul pur tehnic. Or, în acest context, în care sunt îmbinate

elemente ştiinţifice cu intuiţia şi ingeniozitatea,. se poate susţine şi ideea că ar

exista şi o artă a sistemelor, care s-ar manifesta în cadrul unei anumite

concepţii despre sisteme, unui anumit mod de gândire bazat pe un concept de

sistem, ansamblu conceptual care ar putea include şi conturarea conceptuală a

4

A se vedea M. Drăgănescu, Societatea ca sistem, în „Ştiinţa conducerii societăţii”,

Bucureşti, 1971, p. 7 şi urm.

5 Ibidem, p. 8.

6

A se vedea: H. Chestnut, Systems engineering tools, cit. supra; H. Chestnut, Systems
engineering methods, cit. supra; H. Chestnut, Information requirements for systems understanding,

în „I.E.E.E. Translations on systems science and cybernetics”, SSC–6, ianuarie, 1970, p. 3–12.

7

A se vedea M. Drăgănescu, op. cit., p. 8.
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societăţii ca sistem, care va cunoaşte o evoluţie treptată, în timp, până la

cristalizarea unei serii de noţiuni, mărimi şi teorii noi care va putea duce la

perfecţionarea conceptelor de „sistem societar” şi „conducere sistemică a

societăţii”.

Această opinie rezervată, foarte prudentă, a fost exprimată în anii ’70,

adică în urmă cu peste trei decenii, or în acest interval de timp oamenii de

ştiinţă au continuat cercetările în această direcţie, ajungându-se la rezultate

foarte valoroase. Ceea ce este important de reţinut este faptul că încă de foarte

mult timp s-a acceptat ideea că societatea nu mai poate fi abordată decât în

lumina teoriei sistemelor, că ea nu mai poate fi luată în considerare decât ca

alcătuind un sistem dinamic, care nu poate fi condus decât prin metode

sistemice de organizare şi funcţionare.

b) Conceptul de management social se încadrează în sfera mai largă a

conceptului de conducere a societăţii (ştiinţa conducerii), între acestea existând

o corelaţie evidentă, fără însă ca să existe o identitate între ele.

Actul de conducere în societatea modernă contemporană, aşa cum am mai

menţionat în cele arătate mai înainte, este o activitate multiformă, riguros

ştiinţifică şi unitară, fundamentată pe cele mai noi cunoştinţe ştiinţifice despre

societate, organizarea şi funcţionarea eficientă a acesteia.

Managementul social care, şi el, se fundamentează pe cuceririle ştiinţei, se

caracterizează în special prin alte două laturi: cea metodologică şi cea tehno -

logică, el constituind, într-un anume fel, ceea ce este denumit, într-un limbaj

tehnic, „know-how”-ul (la americani) sau „savoir faire”-ul (la francezi).

Noţiunea de „management” reprezintă un neologism provenind din

termenul englez „management” folosit pentru a se desemna fie direcţia

(direcţionarea), fie gestiunea (gestionarea) şi administrarea unei societăţi

8

.

Termenul de „management” a fost introdus şi în limba română, el fiind

definit ca „activitate, artă de a conduce”, sau ca „ştiinţa organizării şi

conducerii întreprinderilor, prin elaborarea de sisteme, programe, metode,

tehnici etc. menite să sporească competitivitatea”

9

.

Problemele conducerii vieţii sociale, cele ale realizării unei performanţe

înalte a activităţii sociale, nu mai pot fi tratate empiric, ci în directă legătură cu

„teoria acţiunii sociale”, avându-se în vedere specificitatea în care se manifestă

indivizii ca personalităţi active în cadrul structurat social, ceea ce implică

investigarea şi programarea acţiunii sociale a indivizilor nu în general (în

relaţie nemijlocită cu societatea în ansamblul ei, cu toţi parametrii acesteia), ci

în relaţie directă cu acel cadru specific în care indivizii se manifestă şi în care

sunt integraţi.

Reamintim cele spuse în capitolul I al studiului, că prin încadrarea în

societate a indivizilor se înţelege de fapt încadrarea lor în grupuri sau

ansambluri particulare care-i plasează în anumite tipuri de relaţii care le oferă

un anumit statut şi le cere îndeplinirea unor anumite roluri sociale. Astfel,

acţiunea socială a indivizilor are loc înlăuntrul acestor organizaţii particulare

8

A se vedea G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, Paris, ediţia a 7-a, 2005, p. 561.

9

A se vedea „Noul dicţionar universal al limbii române”, Editura Litera Internaţional,

Bucureşti, 2007, p. 774.
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(subsisteme, sistemele parţiale). Acestea, organizaţiile, indiferent de natura lor,

au, la rândul lor, anumite sarcini concrete a căror îndeplinire este caracterizată

de un anumit tip de relaţii de organizare internă. Tipurile de structuri particu -

lare în care se integrează indivizii  corespund, bineînţeles, caracterului general

al relaţiilor, al structurii societăţii în întregul ei.

Deci conducerea „nu este o conducere în general”, ci trebuie să se adecveze

diferitelor subansambluri particulare în care s-a structurat societatea, ceea ce

reprezintă tocmai condiţia unei conduceri eficiente (caracterul multiform).

Cu alte cuvinte, acţiunile indivizilor nu pot fi conduse decât de la nivelul

ansamblurilor particulare în care ei sunt integraţi. Iar conducerea acţiunilor

tuturor acestor ansambluri (particulare) nu poate avea loc decât de la nivelul

imediat superior care înglobează aceste acţiuni. Condiţiile particulare ale

fiecărui organism sau grup sunt esenţiale pentru acestea deoarece ele constituie

mediul lor obiectiv de acţiune.

O centralizare birocratică a conducerii ar avea drept consecinţă negativă

pierderea din vedere tocmai a cadrelor particulare, a „intrărilor” (input-urile, în

termeni cibernetici) specifice la care trebuie să răspundă organizaţiile (ele fiind

cel mai aproape şi specializate în studierea şi stăpânirea fenomenelor sociale),

ceea ce ar afecta, evident, eficacitatea răspunsurilor şi, finalmente, înseşi

performanţele activităţilor sociale în sine.

Eficacitatea unor astfel de ansambluri şi subansambluri pe scara organiza -

ţională a societăţii globale se află în relaţie directă şi cu capacitatea lor (a acestor

ansambluri şi subansambluri) de a-şi organiza în aşa fel procesele interne încât să

fie capabile să răspundă în mod adecvat condiţiilor externe complexe şi dinamice

ce se manifestă în moduri particulare pentru fiecare din ansamblurile sociale în

cadrul cărora sunt organizate şi se desfăşoară acţiunile indivizilor. De aceea nu

există o soluţie unică, schematică, pentru toate situaţiile. Particularităţile,

variabilitatea şi complexitatea condiţiilor în care au loc acţiunile sociale la

nivelul fiecărui ansamblu organizat face ca aceste ansambluri să se constituie în

cadrul societăţii ca „sisteme” (de fapt, subsis teme sau sisteme parţiale) înzestrate

cu capacitatea de a da răspunsuri adecvate la problemele pe care le pun condiţiile

respective. Deci aceste ansambluri particulare cu caracter sistemic trebuie să

beneficieze în cadrul sistemului global al societăţii de o anumită autonomie,

desigur relativă, având propria capacitate de autoreglare.

De aceea, teoria conducerii este strâns legată de teoria sistemelor sociale

şi de cibernetica socială care pun în evidenţă principiile de bază ale unui com -

por ta ment social adecvat şi performanţial.

Organizarea şi funcţionalitatea societăţii şi a vieţii sociale conform acestor

principii sistemice cu valabilitate universală reprezintă o condiţie obiectivă,

esenţială (fundamentală) pentru aplicarea tuturor principiilor care stau la baza

teoriei conducerii

10

.

Noua disciplină ştiinţifică – ştiinţa conducerii – invită ca aceste noi

cercetări în domeniul societăţii să fie operaţionalizate, adică să fie făcute apte

10

A se vedea H. Ene, Organizarea sistemică, condiţie a conducerii ştiinţifice, în „Ştiinţa

conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 61 şi urm.
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de aplicaţii practice. Or, această necesitate presupune o „metodică a ştiinţei

conducerii” şi o „tehnologie modernă de investigare şi analiză”.

Deci trebuie să existe o corelaţie între ştiinţa conducerii (partea sa

teoretică) şi managementul social (partea sa operaţionalizată).

Secţiunea 2: 
MA�AGEME�TUL SOCIAL. DEFI�IȚIE 
ȘI COMPO�E�TELE SALE

Managementul, în general, este definit ca fiind o activitate de conducere

operativă a unei întreprinderi sau organizaţii prin elaborarea de sisteme

acţionale, strategii, programe, metode, tehnici menite să asigure ca o activitate

(sau complex de activităţi), îndreptată spre realizarea unuia sau mai multor

obiective concrete (ţeluri), să se desfăşoare în condiţii optime de eficacitate

(inclusiv de economicitate).

Societatea – desigur, la o altă scară – este, şi ea, o organizaţie (a

comunităţii umane) şi, ca orice organizaţie, are nevoie de un management

performant.

Managementul social are trei laturi: A) o latură ştiinţifică; B) o latură

metodologică şi C) o latură tehnologică.

A) Latura ştiinţifică a managementului social. După cum am arătat deja,

societatea concepută ca sistem (social) trebuie abordată (condusă) bazându-ne

pe teoria, metodologia şi tehnologiile actuale de explorare, analiză şi stăpânire

a sistemelor reale.

Pe plan teoretic, în această direcţie, s-a desfăşurat o imensă muncă, cu

rezultate remarcabile.

Este vorba de procesul de constituire a „ciberneticii generale” ca teorie a

sistemelor dinamice

11

, active

12

(cum este şi societatea umană), adică sisteme

capabile să efectueze acţiuni (transformări definite) şi să interacţioneze, în mod

determinat, cu ambianţa lor, folosind – cu ajutorul unor procese informaţionale –

acţiunile lor reciproce ca principii de organizare (normare, reglare) a propriei

lor structuri, comportamente (autoreglare), precum şi/sau a ambianţei lor

(hetero-reglare)

13

.

Cibernetica a fost definită ca „teoria acţiunii eficiente” (L. Couffignal)

14

,

fie ca „teoria conducerii” (N. Wiener)

15

.

11

A se vedea G. Klaus, Kybernetik in philosophischer Sicht, Berlin, 1965.

12

A se vedea O. Lange, Ganzheit und Entwicklung in Kyberneticher Sicht, Berlin, 1966.

13

A se vedea P. Apostol, Domeniul ştiinţei conducerii societăţii, în „Ştiinţa conducerii

societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 432 şi urm.

14

A se vedea L. Couffignal, A. Ducrocq, Les Machines à penser (1952); Les notions de

base. Information et cybernétique (1958); Découverte de la cybernétique (1955); Logique générale

des systèmes et des effets (1960) (lucrări citate de P. Apostol, op. cit., p. 435, nota 5 de la subsol).

15

A se vedea N. Wiener, The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society,

Boston, 1950.
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Oricum ar fi ea definită, cibernetica are ca obiect studiul proprietăţii de

sistem cu cea mai mare relevanţă pentru „teoria sistemelor sociale şi a

conducerii lor”. Potrivit unor autori

16

, o teorie a sistemelor sociale şi a

conducerii lor nici nu se poate constitui, la nivelul cerinţelor actuale, decât prin

asimilarea „metodologiei ciberneticii”.

Într-adevăr, primul nivel de analiză a unui sistem, inclusiv a societăţii

concepute ca sistem, este cel cibernetic, în cadrul căruia se ţine seama de

intrările în sistem (resurse şi informaţii) şi de ieşirile din sistem (produse şi

informaţii). Sistemul este considerat în ansamblul său (cutia neagră), neavând

şi neintegrând, deocamdată, informaţiile privind procesele interioare

(„sistemele cibernetice” sunt cazuri particulare ale „sistemelor”, ele fiind

sisteme care se autoreglează).

Mărimile ieşirilor din sistem (sistemul cibernetic) sunt comparate cu

obiectivele stabilite şi, întrucât în cele mai multe cazuri apar abateri,

regulatorul procesului generează „mărimea de reglare”, care are rolul să aducă

ieşirile la nivelul obiectivelor stabilite.

Abordarea cibernetică a conducerii organismelor sociale se traduce, în

termenii practicii, prin intervenţia „din afară” a organelor de conducere, care

acţionează exclusiv asupra unor pârghii regulatoare cum ar fi dotarea cu

resurse materiale şi umane, precum şi prin informaţii-dispoziţii cu caracter

normativ.

Dar acest gen de intervenţii poate conduce la rezultate eficiente numai

dacă este cunoscută foarte bine relaţia dintre intrări şi ieşiri, relaţie

caracteristică „fiecărui sistem în parte”. Însă, pentru aceasta este necesară o

cercetare de amănunt, ceea ce impune un alt nivel de analiză, în care, plecându-

se desigur de la ieşirile-obiectiv ale sistemului, se examinează şi funcţionarea

informaţional-decizională internă, deci se cercetează şi interiorul cutiei negre.

Aşa încât, din aproape în aproape, se reproiectează întregul sistem, mergându-

se, de această dată, până la definirea cu precizie a intrărilor necesare. Acest

mod (superior, mai elaborat) de analiză şi proiectare a sistemului

informaţional-decizional (SID) obligă la explicarea obiectivelor şi la

subordonarea întregului studiu realizării acestor obiective, în alegerea soluţiilor

informaţional-decizionale putându-se utiliza toată gama de metode şi procedee

pe care le oferă diversele discipline ale managementului. În felul acesta, apare

posibilitatea reală de a fi transformată activitatea de conducere a societăţii într-

un proces ştiinţific, bazat pe o metodologie riguroasă, care sintetizează într-o

concepţie unitară cele mai moderne cuceriri ale ştiinţei conducerii, eliminându-

se sau reducându-se considerabil aşa-zisele inspiraţii de moment, presupusul

talent, rutina sau alte însuşiri asemănătoare care, nu de puţine ori, pot ascunde

subiectivism sau voluntarism cu întreg cortegiul lor de efecte arbitrare

dăunătoare

17

.

16

A se vedea G. Klaus, op. cit.
17

A se vedea Gh. Boldur, Informaţia şi decizia în procesul conducerii social-economice, în

„Ştiinţa conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 135 şi urm.
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Aceste preocupări au făcut obiectul unor numeroase discipline care au

apărut şi au atins niveluri considerabile de dezvoltare, cum sunt: cibernetica,

cercetarea operaţională, teoria sistemelor, psihosociologia organizării,

informatica, studiul muncii şi ergonomia, marketingul, futurologia şi,

bineînţeles, ştiinţa conducerii (management science).

Ne vom referi, în continuare, şi doar schematic, la unele din aceste noi

discipline care considerăm că oferă o imagine solidă şi explicită cu privire la

modul în care, prin managementul social, se realizează în mod concret, pe baze

riguros ştiinţifice, actul (actele de conducere) a societăţii. Dezvoltări mai ample

urmează a fi făcute atunci când vom trece la prezentarea laturilor metodologică

şi tehnologică ale managementului social.

a) Teoria sistemelor. Aşa cum am arătat mai sus, preocupările oamenilor

de ştiinţă în legătură cu existenţa în toate domeniile, în natură şi societate, şi în

cunoaştere, a unor ansambluri de elemente care sunt în interdependenţă s-au

adâncit şi, în timp, au dus la elaborarea, în secolul XX, a aşa-numitei „teorii

generale a sistemelor” (L. von Bertalanffy şi alţii), care clasifică „sistemele”, în

funcţie de schimbările de energie cu mediul, în: sisteme deschise, semideschise

şi închise; iar după felul legăturilor interioare, în sisteme mecanice şi sisteme

organice.

O categorie importantă de „sisteme” o constituie „sistemele cu

autoreglare” (organismele vii, sistemele tehnice automate etc.) care sunt

studiate de cibernetică.

Teoria sistemelor are numeroase aplicaţii în ştiinţele particulare (fizică,

chimie, biologie, lingvistică, sociologie, psihologie etc.), elaborarea acestei

teorii continuând şi în zilele noastre şi reprezintă una din sarcinile cele mai

actuale ale metodologiei ştiinţelor.

Ştiinţa contemporană priveşte întreaga natură ca o ierarhie de sisteme care

includ şi se depăşesc: atomi, molecule, macromolecule, celule, ţesuturi, organe,

organisme, populaţii (ştiinţa modernă fiind un auxiliar preţios al doctrinei

evoluţioniste, deoarece surprinde şi dezvăluie concret, la nivelul populaţiilor,

evoluţia).

Un aspect particular mai apropiat de tema noastră este legat de

„sistematizare” (în materia urbanismului), ramură a urbanismului care se ocupă

cu proiectarea şi cu reorganizarea ştiinţifică a aşezărilor şi teritoriilor urbane şi

rurale.

Având în vedere o serie de factori specifici: coordonatele naturale,

întinderea şi popularea aşezării, posibilităţile sale de dezvoltare etc., acţiunea

de sistematizare urmăreşte rezolvarea în condiţii optime a tuturor exigenţelor

moderne şi de perspectivă: circulaţie, aprovizionare, dotări economice,

administrative, culturale, sportive etc.

Preocupări pentru sistematizare s-au întâlnit în mod frecvent de-a lungul

istoriei, în diferite ţări (Grecia şi Roma antică, Franţa ş.a.), dar abia în epoca

noastră, caracterizată, printre altele, de o adevărată „explozie urbană”,

problema dezvoltării armonioase a aşezărilor umane s-a impus în centrul

atenţiei urbaniştilor, dar şi la nivelul general al conducerii societăţii (pe plan

politico-juridic).
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La nivelul „societăţii în ansamblu” (ca şi a componentelor sale), aceasta

(societatea) este concepută ca un ansamblu unitar, ca sistem organizat de relaţii

între oameni, drept rezultat al unei forme superioare de organizare a materiei.

Societatea nu se reduce la suma indivizilor care o compun, ea reprezintă,

dimpotrivă, o unitate calitativ distinctă, caracterizată printr-o organizare

condiţionată istoric şi prin legi obiective ale structurii dezvoltării sale.

Societatea, reunind organisme vii (oamenii), s-a pus, inevitabil, şi

problema dacă aceasta (societatea) nu trebuie să fie ea însăşi considerată ca un

organism viu (complex), adică un sistem de autoreglare, după modelul celor

studiate de cibernetică.

Aşa cum s-a subliniat în literatura juridică

18

o teorie generală despre

societate ca sistem, care să presupună o încadrare matematică completă, aşa

cum s-a reuşit în parte pentru teoria sistemelor tehnice, nu există. Dimpotrivă,

s-au exprimat opinii împotriva aplicării metodologiei cibernetice la o eventuală

teorie a sistemelor sociale şi a conducerii acestora. Obiecţiunile formulate au

fost următoarele: aplicarea acestei metodologii este „principial imposibilă”,

fiindcă datele referitoare la sisteme sociale şi conducerea acestora nu sunt atât

de exacte încât să permită construirea efectivă a unui dispozitiv tehnic

(cibernetic) şi chiar dacă acest lucru ar fi cu putinţă, sistemul social şi

conducerea lui „nu se reduce la dimensiunile unui sistem tehnic, cum este cel

cibernetic”. O asemenea reducţie ar depersonaliza şi dezumaniza viaţa socială.

Primul argument (al inaplicabilităţii de principiu a metodologiei

ciberneticii, întrucât datele despre sistemele sociale nu permit construirea unui

dispozitiv cibernetic) a fost formulat de N. Wiener

19

, dar este reluat în mod

continuu şi de alţi autori

20

.

S-a mai susţinut că, în privinţa societăţii, în mod probabil se va întâmpla

acelaşi proces în cercetarea ştiinţifică referitoare la „sisteme”, dar că o atare

evoluţie se va realiza treptat, în timp, pe măsură ce se vor cristaliza o serie de

noţiuni, mărimi şi teorii noi care ar putea duce la perfecţionarea conceptelor

despre conducerea practică a societăţii şi revizuirea modului concret de a

realiza conducerea societăţii.

Acest autor, deşi foarte prudent, recunoaşte însă, încă în urmă cu peste trei

decenii, că intercondiţionarea tot mai strânsă între toate laturile activităţilor

economice, sociale, culturale, impune aproape de la sine conceperea societăţii

ca sistem

21

.

Referitor la argumentul că ştiinţele sociale nu ar oferi despre sistemele

sociale nici cunoştinţe exhaustive (ansamblul complet al datelor despre acest

subiect), nici date destul de exacte (formulate matematic), s-a făcut sublinierea

18

A se vedea M. Drăgănescu, Societatea ca sistem, în „Ştiinţa conducerii societăţii”,

Bucureşti, 1971, p. 8.

19

A se vedea N. Wiener, The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society,
Boston, 1950.

20

A se vedea, de exemplu: K. Steinbuch, Automat und Mensch, Berlin, 1963; K. D. Opp,

Kybernetik und Soziologie, Berlin, 1970.

21

A se vedea M. Drăgănescu, op. cit., p. 8.
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că nicio ştiinţă şi nicio specie de cunoaştere ştiinţifică (cu excepţia

matematicienilor care studiază sisteme – structuri posibile constituite prin

definiţie) nu dispune de totalitatea datelor despre un sistem real. Aceasta,

întrucât el se află în interacţiune cu alte sisteme (în principiu, cu întregul

univers) şi, ca atare, într-un proces continuu de schimbări, transformări, a căror

descriere ori explicaţie necesită o serie infinită – şi, de aceea, irealizabilă – de

implicaţii. De aceea, cunoaşterea poate fi privită ca fiind satisfăcătoare, dacă ea

permite stăpânirea (controlarea, reglarea, normarea, dirijarea) sistemului

considerat

22

(inclusiv sistemul social).

În concluzie, în locul unei himerice cunoaşteri absolute, ştiinţa operează

(este operaţională) cu cunoştinţe relative, verificate în practică şi servind la

perfecţionarea acesteia.

Desigur, sistemele sociale sunt, în mod firesc, mult mai complexe decât

cele naturale sau tehnice, dar aceasta nu înseamnă nicidecum că, în condiţiile

actuale ale dezvoltării ştiinţelor, această tendinţă nu a determinat şi o adevărată

mutaţie în ponderea sporită a cercetărilor ştiinţifice având drept obiect

organizarea şi funcţionarea societăţii, în ansamblul cercetărilor ştiinţifice.

În privinţa obiecţiei că folosirea metodologiei ciberneticii ar însemna

reducerea complexităţii sistemului social şi a semnificaţiei sale umane la

proporţiile unui mecanism, aceasta a fost, de asemenea, înlăturată, arătându-se

că aceasta se datorează unor neînţelegeri sau confuzii

23

. Mai întâi, s-a făcut

observaţia că dispozitivul tehnic de tip cibernetic nu este un „mecanism” în

înţelesul tradiţional, ci o simulare maşinală a modalităţii umane de acţiune,

bazată pe receptare, stocare, prelucrare şi emitere de informaţie. În al doilea

rând, metoda modelării nu identifică originalul cu modelul sau invers, ci le

consideră într-o relaţie dialectică de analogie şi disanalogie (asemănare şi

deosebire). Modelul cibernetic nu se consideră echivalent cu originalul

(societatea), ci reprezintă o „reproducere simplificată” a acestuia, sub un aspect

determinat.

Modelul cibernetic nu se substituie realităţii complexe, ci caută să-i

sesizeze anumite aspecte, care – tocmai din cauza extremei complexităţi şi

complicaţii a realului – nu pot fi abordate (şi conduse) altfel.

În literatura de specialitate

24

s-a făcut şi o altă remarcă de bun-simţ, că

intercondiţionarea tot mai strânsă între toate activităţile economice, culturale,

sociale impune astăzi de la sine conceperea societăţii ca sistem şi că, deşi nu

s-a elaborat încă o teorie generală a sistemelor sociale care să presupună o

încadrare matematică completă (încadrare care, după părerea noastră, nici nu

este necesară, fiind suficientă, deocamdată, folosirea concepţiei şi

metodologiilor sistemice, adaptate la actul de conducere a societăţii), se poate

recurge la metodele „ingineriei sistemelor” care oferă un ghidaj destul de bun

pentru a ataca în mod practic (dar cu metode moderne) aceste sisteme. În acest

22

A se vedea P. Apostol, Domeniul ştiinţei conducerii, în „Ştiinţa conducerii”, Bucureşti,

1971, p. 436–437.

23 Ibidem, p. 439 şi urm.

24

A se vedea M. Drăgănescu, op. cit., p. 8 şi urm.
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sens, se reaminteşte că în privinţa sistemelor tehnice şi industriale, tratarea

practică a acestora se bazează pe ingineria sistemelor, mod de tratare care

îmbină elemente ştiinţifice riguroase cu ghidajul unor elemente de concepţie şi

cu o anumită intuiţie care depăşeşte cadrul pur tehnic, dar este specifică

ingineriei de la apariţia ei. În acest context al intuiţiei şi ingeniozităţii se poate

susţine şi ideea unei arte a sistemelor (care însă nu este posibilă decât în cadrul

unei anumite concepţii despre sisteme, unui anumit mod de gândire bazat pe

conceptul de sistem).

În această viziune (optică) înţelegem şi noi să întreprindem studiul nostru

în legătură cu managementul social, adică să pornim de la teoria sistemelor (ca

o concepţie de organizare şi funcţionare sistemică a societăţii), recurgând la

metodologiile sistemice de abordare moderne.

Mai trebuie să facem şi o altă subliniere (bineînţeles, sub aspectul laturii

ştiinţifice a managementului social) şi anume că teoria sistemelor reprezintă un

ansamblu în care se integrează (ca nişte componente sistemice indispensabile)

subansambluri (subsisteme sau sisteme parţiale) formate din: teoria organizării,

teoria informaţiei, teoria deciziei, la care ne vom referi în cele ce urmează.

În orice enciclopedie, un sistem este definit în următoarele moduri: un set

de obiecte interconectate; ca un tot organizat de cunoştinţe, concepţii, mărimi

(cum este, de exemplu, sistemul metric al lui Descartes); un mod ordonat de

acţiune, de organizare, de clasificare.

Alături de sistemele naturale şi biologice sunt sistemele create de om:

sistemele tehnice (de exemplu, un sistem de transmisie, un ansamblu de

aparate); sistemele concepţionale (un sistem de idei); sistemele de acţiune

(analiza, proiectarea şi realizarea unui obiectiv); sistemele inginereşti (sisteme

de producţie industrială, sistemele informatice); sistemele economice (de

exemplu: sistemul de planificare şi de conducere economică, sistemul

financiar-bancar etc.); sistemele sociale şi altele.

Sistemele tehnice, deşi sunt create de om, omul nu constituie o parte a

sistemului, rămânând în afara lui, însă îl creează şi îl foloseşte (de exemplu, un

televizor este un sistem tehnic complex în care sunt integrate antena, circuite de

intrare, canale audio şi video, cinemascop, difuzor, alimentarea cu energie etc.).

Sistemele concepţionale sunt, de asemenea, create de om, ele jucând un

rol important în funcţionarea sistemelor care, de data aceasta, cuprind şi

oameni în structura lor.

Sistemele de acţiune (acţionale) sunt şi mai mult legate de om, de

metodele de lucru şi cuprind activităţi atât ale maşinilor, cât şi ale oamenilor.

Sistemele inginereşti cunosc în prezent o mare dezvoltare şi li se acordă

multă atenţie, mai ales în ceea ce priveşte sistemele de producţie sau sistemele

industriale. Un sistem ingineresc industrial cuprinde într-un tot integrat studiul

pieţei, cercetare şi dezvoltarea, producţia, testarea şi controlul calităţii,

ambalarea şi transportul, instalarea şi recepţia, întreţinerea şi funcţionarea

produsului.

Sistemele economice au cunoscut o evoluţie şi dezvoltare la scara întregii

societăţi, foarte apropiate, dacă nu chiar suprapuse, uneori, calchiate după

sistemele inginereşti.
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Apariţia calculatoarelor electronice a produs o schimbare revoluţionară

(fundamentală) în organizarea şi funcţionarea sistemelor create de om, ele

modificând profund modul de conducere a acestora (inclusiv a sistemelor

sociale)

25

.

Societatea modernă se încadrează şi ea în categoria om-maşină-calculator,

în cadrul sistemului social elementele sale componente interacţionând multiplu

între ele.

Orice sistem, oricât ar fi el de complex, implică o unitate şi presupune o

anumită ordine în aşezarea şi funcţionarea elementelor sale, însăşi noţiunea de

sistem necesitând ordine. Creşterea gradului de ordine într-un ansamblu de

elemente se datorează acţiunii oamenilor, un grad mai înaintat de ordine putând

fi obţinut numai printr-o „acţiune conştientă” a oamenilor.

Sistemele se caracterizează prin anumite structuri, adică forme de reunire

a tuturor subsistemelor până la cele mai mici componente. Aspectele cele mai

generale ale structurii sistemelor sunt „buclele de reacţie” şi „punctele de

decizie”, aceste elemente generate de structură referindu-se la „structura

cibernetică a oricărui sistem om-maşină-calculator”.

„Bucla de reacţie” reprezintă un sistem de informatică şi conducere

26

(într-un sistem putând exista o multitudine de bucle de reacţie, care se închid

pe anumite porţiuni de procese, pe anumite porţiuni de sistem, pe întregul

sistem).

Procesele legate de buclele de reacţie sunt bine cunoscute astăzi pentru

sistemele electronice şi, în general, la sistemele tehnice automate.

Mai puţin studiate şi deci mai puţin cunoscute sunt problemele buclelor de

reacţie, precum şi ale punctelor de decizie care fac parte din lanţul de reacţie

(prin decizie înţelegându-se trecerea de la informaţie la comanda de acţiune).

Trecerea de la informaţie la comanda de acţiune (decizia) se poate realiza

automat, în anumite cazuri (în special în cazul deciziilor operative), cu ajutorul

calculatoarelor electronice. Dar, în general, principalul element de decizie în

sistemele om-maşină-calculator rămâne omul. Iar decizia luată de om

reprezintă un proces complex care depinde de informaţia de care acesta

dispune, cât şi de sistemul său de concepte, de „politica sa de acţiune”,

structurile decizionale jucând un rol esenţial în funcţionarea acestor sisteme

(aspectul instituţional-organizaţional).

Tratarea societăţii ca sistem poate fi abordată dintr-un îndoit punct de

vedere: o tratare globală şi o tratare structurală a societăţii.

Tratarea globală a societăţii concepută ca sistem nu ia în considerare

structura de detaliu a societăţii, ci reprezintă o „vedere foarte largă şi generală

şi simplă a sistemului, dar modelată într-un anumit mod.

25

A se vedea M. Drăgănescu, C. Dumitraşcu, Gh. Pisău, M. Guran, I. Georgescu,

Consideraţii privind sistemul naţional de informatică şi conducere, în „Viaţa economică” nr.

45/1970, nr. 46/1970 şi nr. 47/1970.

26

A se vedea M. Drăgănescu, op. cit., p. 12.
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Tratarea structurală, dimpotrivă, pune în evidenţă subsistemele

(componentele, instituţionale şi acţionale) societăţii şi relaţiile dintre aceste

subsisteme.

Se face sublinierea

27

că între cele două moduri de abordare (globală şi

structurală) există o legătură, primul mod putând fi dedus din al doilea.

În ceea ce ne priveşte, am ales o îmbinare a ambelor moduri de tratare

pentru că am considerat că activitatea de management social are nevoie să

opereze atât cu o viziune de ansamblu a societăţii, cât şi cu o viziune

structurală, pentru a se putea ajunge la procese decizionale de optimizare a

acţiunilor sociale pe toate palierele şi la toate nivelurile organizaţionale şi

funcţionale ale societăţii, fără a ne preocupa prea mult de aspectele matematice

ale proceselor, dar folosindu-ne de metodologia şi tehnologiile moderne care

trebuie să-şi găsească locul în conducerea societăţii.

Calea aleasă pentru acest examen al laturii ştiinţifice a managementului

social este aceea de a prezenta componentele esenţiale care compun şi pe care

se bazează „teoria sistemelor” şi anume:

b) Teoria acţiunii sociale şi a organizării. Optimizarea acţiunii sociale

constituie un obiect deosebit de complex al cercetării ştiinţifice, obiect care

poate fi abordat din diverse unghiuri de vedere. S-a impus însă concepţia

conform căreia problemele realizării unei performanţe înalte a activităţilor

sociale şi economice nu pot fi tratate decât în directă legătură cu „teoria

acţiunii sociale”, care pune accentul pe specificitatea (modul specific) în care

se manifestă indivizii ca personalităţi active în cadrul social structurat, ceea ce

implică o investigare a acţiunilor desfăşurate de indivizi nu în general, adică în

relaţie nemijlocită cu societatea în ansamblul ei, cu toţi parametrii acesteia, ci

în relaţie cu cadrele specifice în care aceştia se manifestă. Aceasta întrucât

atunci când se încadrează în societate, de fapt indivizii se integrează în diverse

grupuri, subansambluri particulare care-i plasează într-un anumit tip de relaţii,

care le conferă un anumit statut care le cere indivizilor să îndeplinească

anumite roluri sociale. Acţiunile sociale ale indivizilor au loc înlăuntrul acestor

organizaţii particulare (în activitatea lor profesională, indivizii nu muncesc în

societate în general, ci în ansambluri concrete – fabrici, societăţi, instituţii; ei

au anumite roluri de îndeplinit în cadrul acestor ansambluri caracterizate de un

anumit tip de relaţii de organizare internă).

Tipul de structuri particulare în care se integrează indivizii corespund,

desigur, caracterului general al relaţiilor, al structurii societăţii în ansamblul ei

28

.

Concluzia care se trage, avându-se în vedere cele spuse mai sus, este,

categoric, aceea că nici conducerea (actul de conducere al societăţii concepute

ca sistem) nu este o conducere în general, ci ea trebuie să se adecveze

diferitelor trepte (niveluri) de particularitate în care s-a structurat societatea,

aceasta fiind condiţia fundamentală a unei conduceri eficiente

29

.

27 Ibidem, pag. 16.

28

A se vedea H. Ene, Organizarea sistemică, condiţie a conducerii ştiinţifice, în „Ştiinţa

conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 61 şi urm.

29 Ibidem, p. 62.
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Deci acţiunea indivizilor nu poate fi condusă decât de la nivelul

ansamblurilor particulare în care ei sunt integraţi. Iar conducerea acţiunilor

tuturor acestor ansambluri particulare nu poate avea loc decât la nivelurile

imediat superioare care le înglobează. Condiţiile particulare ale fiecărui

organism sau grup sunt esenţiale pentru nivelurile de conducere superioare

deoarece ele constituie „mediul lor obiectiv şi specializat de acţiune”.

Centralizarea birocratică a conducerii ar fi lipsită tocmai de „cadrele

particulare” ale intrărilor (în sens cibernetic) specifice din sistem, intrări la care

trebuie să răspundă organizaţiile particulare specializate. Or, această pierdere

de contact cu ansamblurile particulare în cadrul cărora indivizii acţionează

efectiv, în mod obiectiv şi specializat, va afecta în mod evident (şi grav)

eficacitatea răspunsurilor (în sens cibernetic) şi, în final, însăşi performanţa

activităţii sociale în sine.

Dar eficacitatea ansamblurilor şi subansamblurilor sistemice particulare

pe scara organizaţională a societăţii globale se află în relaţia directă şi cu

capacitatea acestora (a ansamblurilor şi subansamblurilor sistemice) de a-şi

organiza în aşa fel procesele interne (funcţionale) încât acestea să fie capabile

să răspundă (în sens cibernetic) în mod adecvat condiţiilor externe complexe şi

dinamice care au caracteristici şi se manifestă într-un mod particular pentru

fiecare din ansamblurile şi subansamblurile sociale în cadrul cărora este

organizată acţiunea indivizilor. De aceea, nici nu există soluţie unică

(schematică) pentru toate situaţiile. Particularităţile, variabilitatea şi

complexitatea condiţiilor în care are loc acţiunea socială la nivelul fiecărui

ansamblu şi subansamblu organizat face ca aceste ansambluri şi subansambluri

să se constituie (în cadrul societăţii concepute ca sistem) ca „subsisteme sau

sisteme parţiale” înzestrate cu capacitatea de a da răspunsuri la problemele care

se pun în aceste condiţii, ceea ce înseamnă că aceste subsisteme sau sisteme

parţiale trebuie să beneficieze, în cadrul sistemului global, de o anumită

autonomie, bineînţeles relativă, adică să fie sisteme capabile de autoreglare (în

sens cibernetic).

c) Teoria conducerii este strâns legată de „teoria sistemelor” şi de

„cibernetica socială”, precum şi de „teoria organizării sociale”, discipline care

evidenţiază principiile de bază ale unui comportament adecvat şi performanţial.

Organizarea vieţii sociale conform acestor principii sistemice cu

valabilitate universală este – aşa cum se subliniază în literatura de specialitate

30

– o condiţie obiectivă pentru eficacitatea aplicării oricăror alte principii

ale teoriei conducerii.

În perspectiva sistemică, societatea trebuie să fie considerată (concepută)

ca un sistem vast general, în cadrul căreia, dată fiind existenţa unor multiple şi

variate, mai mult sau mai puţin complexe, intrări posibil perturbatoare (în sens

cibernetic), atingerea valorii de comandă pe care şi-a propus-o sistemul general

nu este posibilă decât prin „delegarea” soluţionării (realizării răspunsurilor

adecvate) intrărilor în sistem către „subsisteme particulare subordonate”, aceste

subsisteme, datorită tocmai nivelului lor mai particular, putând răspunde în

30 Ibidem, p. 62–63.
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mod autonom, adecvat şi specializat, intrărilor specifice (în sens cibernetic)

prezente în sistemul general. Iar aceste ansambluri particulare, la rândul lor, îşi

realizează această funcţie specifică cu ajutorul altor subansambluri sistemice

încă şi mai particulare care sunt şi mai aproape de „variabilele perturbatoare”

(în sens cibernetic), acestea fiind aşa-numitele „sisteme parţiale”.

Cerinţele legilor obiective, necesitatea socială, relaţiile în care oamenii

intră, independent de voinţa lor (ca urmare a organizării sistemice), se

realizează, aşadar, prin manifestarea în viaţa socială a acestor sisteme

particulare autoreglatoare. Sistemele particulare (de fapt subsisteme) se

autoreglează cu ajutorul „conexiunii inverse” (feed-back), ele fiind capabile de

adaptare, de căutare şi având astfel posibilitatea să-şi realizeze singure, într-o

anumită măsură, stabilitatea şi finalitatea lor, în deplină concordanţă cu

finalitatea sistemului global. Desigur că acestea funcţionează – în cadrul

societăţii – prin intermediul acţiunii sociale a indivizilor care au propria lor

conştiinţă şi voinţă, ele (sistemele) apărând ca formă de manifestare a relaţiilor

sociale, a structurii în care indivizii intră independent de voinţa, dar nu

independent de conştiinţa lor.

Ansamblurile sociale, care se pot constitui în cadrul sistemului social global,

fie ca subsisteme ale acestuia (economice, politice, culturale, juridice), fie ca

sisteme parţiale de maximă particularitate (întreprinderile economice, instituţiile

politice, culturale etc.), sunt subordonate (acţionează conform) principiilor

generale care guvernează sistemul social global, ceea ce înseamnă că valorile care

stau la baza subsistemelor sunt în deplină concordanţă cu valorile promovate de

principiile ideologice ale sistemului politic respectiv. În mod necesar, deci, şi

funcţiile acestora (ale subsistemelor) concordă, chiar dacă nivelul mai particular

pe care se găsesc subsistemele imprimă acestora funcţii particularizate

31

.

În orice compartiment al vieţii sociale (politic, economic, cultural etc.)

vor fi regăsite subsisteme subordonate, oamenii acţionând în cadrul unor

anumite sisteme parţiale specifice, fiecare dintre acestea (sistemele parţiale)

asigurând îndeplinirea unei funcţii necesare societăţii, care se subsumează

funcţiei principale a unor moduri de acţionare (producerea de bunuri, acte

culturale etc.). Acesta poate fi considerat ca un fel de mandat încredinţat de

societate subsistemelor care vor uza de posibilităţile lor interne (de forţa lor

interioară) pentru a realiza ceea ce corespunde multiplelor valori afirmate de

sistemul politic dat. Subsistemele reprezintă de fapt cadrul obiectiv care

determină direcţia acţiunii, comportamentul grupurilor sociale care se

integrează în sistemul social global. Oamenii încadraţi în subsisteme sunt

obligaţi, prin statute, roluri, interese, motivaţii, să contribuie la stabilitatea

subsistemelor, iar subsistemele au ele însele o comportare orientată (în sens

cibernetic, ca reacţie adecvată la orice informaţie venită din afara

subsistemelor). Specificitatea organizării interne a subsistemelor, existenţa

înăuntrul tuturor subansamblurilor organizate sistemic a „conexiunii inverse”

(feed-back), impune ca reacţiile de răspuns (în sens cibernetic), la orice agenţi

31 Ibidem, p. 64.
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externi, să aibă loc direct, orientat şi adecvat. Dacă nu ar exista o asemenea

autoreglare, aceste sisteme (de fapt subsisteme care ele însele sunt adevărate

sisteme), dinamice şi foarte complexe (care ar fi astfel lipsite de un mecanism

propriu care să răspundă direct şi aproape concomitent la orice „intrare” şi

neavând posibilitatea să-şi realizeze permanent stabilitatea) ar pieri, s-ar

dezagrega. Iar a accepta o reglare a subsistemelor din afară ar implica

cunoaşterea şi stăpânirea tuturor legăturilor complexe actuale sau posibile din

interiorul tuturor subsistemelor, ceea ce nu s-ar putea realiza decât printr-o

imensă muncă de modelare (de exemplu, experimentarea, măsurarea şi calculul

în vederea aflării soluţiei indicate), la care trebuie adăugat şi uriaşul aparat

informaţional necesar a fi răspândit în toate „nodurile” acestui sistem complex

şi foarte dinamic. Or, este clar că în atare condiţii, până la găsirea soluţiei,

perturbaţia îşi va fi făcut în întregime efectul, traversând tot sistemul,

dereglându-l, reacţia devenind inutilă, tardivă, ineficientă.

În societate – ca şi în natură sau tehnică – există un număr impresionant

de astfel de sisteme (subsisteme) complexe, practic imposibil de reglat din

afară, existenţa socială neputând fi concepută fără astfel de sisteme care-şi

autoreglează activitatea, realizându-şi singure o stabilitate relativă. Aceste

ansambluri (subansambluri organizate sistemic) preiau condiţiile externe ca pe

nişte „intrări” posibil perturbatoare ale stabilităţii lor interne şi au capacitatea,

datorită dispozitivelor lor proprii de reglare şi de conducere, să răspundă

adecvat acestor intrări (în sens cibernetic), păstrându-şi valoarea sarcinii. Mai

mult decât atâta, sistemele (subsistemele) cu autoreglare folosesc influenţele

exterioare, posibil perturbatoare, ca un mijloc de organizare internă optimă,

utilizându-le chiar ca motor al dezvoltării lor, pentru îndeplinirea în cele mai

bune condiţii a funcţiei lor sociale.

Existenţa sistemelor cu autoreglare – aşa cum se subliniază în literatura de

specialitate

32

– este determinată de faptul că viaţa socială nu este un domeniu

care ţine strict de organizare, de o serie statistică, nu este o problemă care ar

putea fi soluţionată prin scheme, ci o problemă „socială” de comportament al

indivizilor dotaţi cu conştiinţă şi acţionând în conformitate cu anumite valori

etice, voinţă, aspiraţii etc. Reacţiile sistemului la influenţele externe sunt

orientate şi de factori din interiorul său (al sistemului), pentru că numai astfel

se folosesc şi se activează la maximum potenţele pe care componentele

subsistemului (indivizii încadraţi în subsistem, îndeplinind un rol) le conservă,

fiind stimulată „iniţiativa şi răspunderea”, factori fundamentali ai acţiunii

sociale performanţiale.

Dacă reglarea (acţiunii sociale) s-ar face permanent din afara sistemului

(subsistemelor cu autoreglare), în sensul că ceva exterior ar arăta şi ar prevedea

ce trebuie făcut pentru a răspunde la o influenţă care ar privi de fapt domeniile

interne ale subsistemelor, pe lângă faptul că această intervenţie ar fi

întotdeauna tardivă (aşa cum am menţionat şi mai sus), deci s-ar produce după

realizarea perturbaţiei, înşişi componenţii subsistemelor (subiecţii, oamenii

care acţionează în cadrul acestor subsisteme şi se reglează activitatea prin

32

Ibidem, p. 65 şi urm.
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intermediul practicii) nu ar mai putea acţiona satisfăcător, pentru că nu ar fi

stimulată nici iniţiativa, nici căutarea, nici răspunderea. Şi, în felul acesta, s-ar

rupe legătura dintre momentele buclei de autoreglare (feed-back-ul) care dă

autonomie (relativă) sistemului, fiind influenţat sistemul în ansamblul său,

sistem căruia, fiind foarte complex şi dinamic, îi este indispensabilă

autoreglarea, el (sistemul în ansamblu) neputând fi transformat într-un sistem

simplu, mecanic, decât cu preţul sacrificării funcţiei pentru care există.

Aşadar, o organizaţie – inclusiv societatea – este cu atât mai viabilă şi mai

eficientă cu cât reuşeşte să-şi dezvolte capacităţile sale sistemice (receptarea

informaţiilor – feed-back – autoreglare), evitându-se astfel acţiunea factorilor

entropici (cantitatea de informaţie deficitară raportată la un element al

mesajului transmis). Însuşirile sistemice permit creşterea mobilităţii

organizaţiei, menţinerea sa în situaţia de a se comporta ca un „ansamblu viu”

care se autoreglează şi-şi menţine caracterul performanţial al activităţii, în

pofida intervenirii – eventuale – a unor intrări perturbatoare în sistem (în sens

cibernetic).

Activitatea şi conţinutul activităţii desfăşurate de organizaţie sunt deter -

minate de relaţiile multiple în care este integrată orice organizaţie, în cadrul

sistemului social global, şi de natura acestor relaţii.

O rată înaltă a eficacităţii, o funcţionalitate sporită a societăţii se obţin în

condiţiile în care aceasta este concepută şi acţionează ca „sistem multistabil”

care cuprinde o multitudine de „subsisteme ultrastabile” care ar conţine astfel

nu numai bazele unei funcţionalităţi mărite, ci ar contribui la eliberarea şi

stimularea completă a tuturor capacităţilor profesionale şi, implicit, sociale ale

indivizilor, ceea ce este lucrul cel mai important sub raport social. Obţinerea

unui înalt grad performanţial în oricare dintre organizaţiile (subsistemele

incluse în cadrul sistemului social global) existente într-o societate depinde de

eliberarea „factorilor şi potenţialităţilor ei interne”, de creşterea răspunderii

care se instituie în interiorul organismelor, ceea ce se poate realiza printr-o

modalitate armonioasă de îmbinare a conducerii strategice la nivelul sistemului

social global cu dezvoltarea nivelului de autonomie a subsistemelor

componente. Teoria sistemelor poate fundamenta, prin principiile sale, o

asemenea îmbinare dialectică dintre cele două laturi, şi anume: orientarea

tendinţelor de dezvoltare a tuturor organismelor componente în concordanţă cu

un nucleu centralizat, care se traduce prin funcţionalitatea acestor componente

sistemice în raport cu scopurile urmărite la nivelul sistemului social global, pe

de o parte, şi manifestarea relativ autonomă a tuturor organismelor

componente, pe de altă parte.

În concepţia sistemică, îmbinarea la care ne-am referit mai sus constituie

un principiu fundamental al funcţionării în condiţii de performanţialitate a

sistemului social global. Între cele două laturi: nucleul centralizat şi

organismele componente ale sistemului social global există raporturi de

ordonare prin care funcţia uneia se transmite ca valoare de comandă celui

subordonat, în aşa manieră încât între cele două laturi (niveluri de organizare)

să existe o permanentă interrelaţie, constituindu-se astfel un fel de „plan

central” acţional îndreptat în aceeaşi direcţie a realizării unor obiective comune
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generale în care să apară, îmbinate armonios, şi reflectate cu fidelitate

obiectivele sectoriale ale organizaţiilor componente.

Această îmbinare dialectică constituie un proces, o activitate de

cunoaştere şi de construcţie, care cuprinde eforturi creatoare pentru realizarea

conţinutului concret al unor astfel de modalităţi.

Înăuntrul sistemelor integratoare (subsistemelor componente ale

sistemului social global) indivizii acţionează ca personalităţi sociale, nu ca

„elemente strict funcţionale”, dându-li-se astfel posibilitatea să-şi elibereze

capacităţile specifice de cunoaştere, conştiinţă, alegere, de manifestare relativ

liberă. În faţa subiecţilor activi apare – cu ocazia diferitelor intrări în sistem – o

multitudine de posibilităţi de a se acţiona într-un fel sau altul. Pe plan sistemic,

aceasta se traduce prin circuitul intern al informaţiei care, odată ajunsă la

dispozitivul final de stocare şi de prelucrare, ia forma unei decizii adecvate

intrării respective. Decizia nu constituie decât un element al comportamentului

sistemic şi al conducerii, evident însă că acest element este punctul-cheie care

mijloceşte realizarea în practică – prin intermediul responsabilităţii – a

principiilor comportamentului sistemic. Autonomia sistemică permite

personalităţilor sociale să „aleagă” (în sensul trecerii prin conştiinţa lor a

tuturor informaţiilor şi căilor posibile de rezolvare a „intrărilor” în sistem).

Micşorarea sau, mai rău, suprimarea acestei libertăţi de opţiune duce la

degradarea sistemului, întrucât personalitatea indivizilor se transformă şi ea

într-un simplu „efector” de realizare a unei singure alternative ordonate din

afară. Or, tocmai libertatea de alegere a personalităţii, deci autonomia

sistemului, fundamentează „responsabilitatea indivizilor” pentru acţiunile lor.

În cazul în care indivizii sunt lipsiţi de alegere, nu se impune nici

responsabilitatea acestora, pentru că nimeni nu poate fi responsabil pentru un

comportament conform direcţiei ce i-a fost indicată ca singura posibilă. În

acest caz, responsabilitatea ar putea apărea, cel mult, doar pentru o eventuală

abatere de la direcţia indicată.

Responsabilitatea, ca factor al acţiunii sociale eficiente, este, aşadar, un

fenomen social care se impune numai în „sistemele sociale” ca posibilitate şi

condiţie de creaţie, de alegere şi de libertate a indivizilor în calitatea lor de

sisteme de valori. Responsabilitatea nu poate apărea în mediile sistemice

extrasociale (sistemele tehnice) întrucât elementele acestora reprezintă nişte

obiecte care acţionează în mod strict pe baza unor matrice de comportament,

spre deosebire de oameni care se impun ca „subiecţi”.

Dar chiar în sistemele sociale responsabilitatea nu apare decât atunci când

oamenii se pot manifesta ca personalităţi creatoare, aceasta fiind şi condiţia

necesară pentru care eficienţa ansamblurilor sistemice în viaţa socială să fie

incomparabil mai ridicată, datorită liberării capacităţilor creatoare ale

indivizilor, posibilităţilor lor de coparticipare la sistem nu ca simpli factori care

îndeplinesc nişte sarcini, ci ca factori care se raportează în mod creator şi

conştient la acţiunea pe care o desfăşoară. Eficienţa sistemelor sociale se

datorează fenomenului de manifestare creatoare (şi deci responsabilă), în stare

să dezvolte capacităţile de executanţi ale indivizilor. În lipsa acestei condiţii
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avem de-a face cu sisteme birocratice, incapabile de o eficienţă înaltă,

complexă şi cuprinzătoare.

O ştiinţă a conducerii sociale (managementul social), al cărei scop îl

constituie optimizarea activităţii sociale în general şi realizare unei înalte

performanţe, are ca sarcină, printre altele, investigarea proceselor acţionale

menite să asigure funcţionarea societăţii în ansamblul ei ca un „sistem vast

multistabil”, propice iniţiativelor individuale, care să întrunească condiţiile

afirmării indivizilor ca „sisteme de acţiune”, ca personalităţi active, creatoare şi

responsabile

33

.

d) Teoria informaţiei şi a deciziei. Ne-am referit mai înainte la discipline

precum: teoria sistemelor, teoria acţiunii şi a organizării sociale şi teoria

conducerii, ştiinţe particulare care definesc şi concep societatea ca sistem

acţional, ceea ce implică o abordare sistemică într-o viziune cibernetică (cu

particularităţile specifice sistemelor sociale). În continuare este necesară şi o

analiză a laturii funcţionale a societăţii care, fiind concepută ca sistem, are o

„structură” şi un mod de funcţionare cibernetice, bazate pe un sistem

informatic şi de decizie (descrise pe larg mai sus).

Teoria informaţiei. Viaţa societăţii moderne contemporane şi conducerea

ei depind într-o mare măsură de informaţie şi comunicaţie. Informaţia

complexă, bine analizată şi structurată, a devenit o necesitate ineluctabilă

activităţii umane. Dar explozia informaţională din zilele noastre implică şi o

prelucrare tehnică a informaţiei, impunându-se trecerea la informatică (aspect

de care însă ne vom ocupa în părţile referitoare la laturile metodologică şi

tehnologică a managementului social).

Rolul informaţiilor este recunoscut ca fiind primordial atât pentru

pregătirea deciziilor, cât şi din punct de vedere al fenomenului cibernetic de

reglare socială, al efectelor psihosociologice pe care le generează, al sondării

tendinţelor pe termen scurt, mediu şi îndepărtat.

Nu există nicio îndoială că „informaţia şi decizia” au avut întotdeauna o

mare importanţă teoretică şi practică în conducerea societăţii, chiar şi înainte

de existenţa unor formulări explicite în acest sens.

Sesizându-se din ce în ce mai mult relaţia strânsă (organică) dintre

disciplinele managementului, precum şi polarizarea legăturilor dintre ele în

jurul conceptelor de „informaţie” şi „decizie”, s-a dezvoltat, treptat, o tendinţă

de tratare unitară prin integrarea tuturor problemelor conducerii societăţii într-o

schemă comună: noţiunea de „sistem”. Iar pentru a se sublinia şi mai pregnant

aspectul informaţional şi decizional al „sistemului”, s-a propus folosirea

termenului de „sistem informaţional-decizional” (prescurtat SID)

34

.

Conceptul de sistem informaţional-decizional” – în sensul în care

interesează conducerea social-economică – poate fi definit ca un ansamblu de

părţi şi mijloace (oameni şi alte resurse) cu o organizare informaţională şi

33 Ibidem, p. 68–75.

34

A se vedea: O. Eliot, R. Wasley, Business Information Processing Systems, Illinois, 1965;

Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, Bucureşti, 1969; Gh. Boldur, I.

Băncilă, Metode şi mijloace moderne de luare a deciziilor în întreprindere, Bucureşti, 1970.
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decizională proprie) (eventual pe subsisteme componente) şi acţionând în

direcţia realizării anumitor obiective. Orice organism economic sau social

reprezintă din acest punct de vedere un sistem informaţional-decizional

35

.

Primul nivel de analiză a unui sistem informaţional-decizional este cel

cibernetic, în care se ţine seama de „intrările în sistem” (resurse şi informaţii)

şi de „ieşirile din sistem” (produse-realizări şi informaţii), neinteresând

(deocamdată) informaţiile privind procesele interioare din sistem considerat în

ansamblul său („cutie neagră”)

36

.

Mărimile ieşirilor din sistem sunt comparate cu obiectivele stabilite şi,

întrucât în cele mai multe cazuri apar abateri, regulatorul procesului generează

„mărimea de reglare” care are rolul să aducă ieşirile la nivelul obiectivelor

stabilite (măsurile de corectare).

Această abordare – schematizată sumar – se traduce, în termenii practicii,

prin „intervenţia din afară” a organelor de conducere care acţionează asupra

unor pârghii reglatoare cum ar fi, de exemplu, suplimentarea resurselor umane

sau materiale sau dispoziţiile normative (considerate, şi ele, informaţii

sistemice). Acest gen de intervenţii pot conduce la rezultate eficiente numai

dacă este bine cunoscută relaţia dintre intrări şi ieşiri în şi din sistem, relaţie

caracteristică fiecărui sistem în parte.

La acest prim sistem de analiză se recurge atunci şi acolo unde timpul

disponibil, restricţiile juridico-administrative sau mărimea sistemului

informaţional-decizional fac imposibilă o analiză de amănunt a funcţionării

acestuia

37

.

Când însă există condiţiile unei cercetări în amănunt este indicat

(recomandabil, de dorit, necesar) să se recurgă la un alt nivel de analiză în care

plecându-se, totuşi, de la ieşirile-obiectiv ale sistemului să se examineze şi

funcţionarea internă a sistemului informaţional decizional (adică să fie cercetat

şi interiorul cutiei negre), reproiectându-se astfel, din aproape în aproape,

întregul sistem, mergându-se, de data aceasta, până la definirea cu precizie a

intrărilor necesare. Acest mod de analiză şi proiectare a sistemului

informaţional-decizional are meritul – aşa cum se subliniază în literatura de

specialitate

38

– de a explica obiectivele şi de a subordona apoi întregul studiu

realizării acestora (a obiectivelor), alegându-se soluţiile informaţional-

decizionale, putându-se utiliza toată gama de metode şi procedee pe care le

oferă diversele discipline ale managementului, în general, şi managementului

social, în special.

35

A se vedea: G. Métayer, Cybernétique et organisation, Paris, 1968; A. Delville,

L’information sans l’entreprise, Paris, 1969; G. Boldur, Informaţia şi decizia în procesul

conducerii social-economice, în „Ştiinţa conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 136.

36

A se vedea Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, Bucureşti, 1969.

37

A se vedea: J. Mélèse, La gestion par système, Paris, 1968; G. Métayer, op. cit.

38

A se vedea Gh. Boldur, Informaţia şi decizia în procesul conducerii social-economice, cit.

supra, p. 237 şi urm.
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În felul acesta apare posibilitatea de a fi transformată activitatea de

conducere a sistemului social global, cât şi de la nivelul subsistemelor

integrate, într-un proces cu adevărat ştiinţific, bazat pe o metodologie riguroasă

care sintetizează într-o concepţie unitară cele mai moderne cuceriri ale

ştiinţelor în general şi ale ştiinţei conducerii în special, eliminându-se sau

reducându-se considerabil acţiunile bazate pe inspiraţie, talent, rutină şi altele

asemenea (fără însă să se renunţe la ele). Despre metodologia de analiză şi

proiectare informaţional-decizională a sistemului social global şi a

subsistemelor pe care acesta le înglobează, ne vom referi în continuare, atunci

când ne vom ocupa de „latura metodologică a managementului social”.

B) Latura metodologică a managementului social. Expresiile de

„metodică” şi „metodologie” pot da naştere la confuzii de natură conceptuală

deoarece dacă s-ar subestima termenul de „ştiinţific” s-ar ajunge la acceptarea

sensului de „metodă a conducerii societăţii”, iar dacă s-ar tehniciza termenul de

„metodică” s-ar ajunge la o altă noţiune probabilă, şi anume „cibernetica

socială”, ambele modalităţi de definire a ştiinţei conducerii fiind la fel de

neadecvate (nepotrivite). De aceea, mai înainte de toate trebuie să facem

diferenţierea între noţiunea de „metodică”, ce priveşte principiile fiecărui

obiect de studiu (în cazul nostru obiectul constituindu-l „actul de conducere al

societăţii”), şi noţiunea de „metodologie” care se referă la metodele de

cunoaştere sau metodele de cercetare care se folosesc într-o ştiinţă (studiul

nostru fiind consacrat „ştiinţei conducerii societăţii”, deci metodologia

referindu-se la metodele de cercetare specifice acestei ştiinţe). În consecinţă, şi

expunerea noastră cu privire la latura metodologică a ştiinţei conducerii se va

realiza la două niveluri: metodica şi metodologia, chiar dacă din necesităţi de

coerenţă, în unele locuri ale expunerii, aceste două niveluri se vor suprapune.

Fiind o ştiinţă de sinteză, ştiinţa conducerii societăţii (managementul

social) se bazează pe celelalte ştiinţe care se ocupă cu societatea, dar va aduce

şi elemente noi, în special prin îmbogăţirea metodicii

39

. Dar, întrucât şi această

metodică are un caracter interdisciplinar, în mod implicit se vor face analogii

biologice, termodinamice, informaţionale sau se va vorbi despre metode

proprii cercetării psihologice, ciberneticii, prospectivării etc.

Ştiinţa conducerii societăţii este o ştiinţă de sinteză şi metodica sa are, în

consecinţă, un caracter aparte. În primul rând, metodele de cercetare în această

nouă disciplină se vor baza pe metodele de cercetare deja existente în ştiinţele

sociale şi economice. Prin aceste metode, ea îşi caută unele din elementele pe

care le utilizează pentru scopurile proprii ale ştiinţei conducerii societăţii. Dar

este de menţionat că aceste date nu sunt întotdeauna suficiente şi nici chiar

potrivite pentru scopurile respective.

O altă precizare care trebuie făcută în legătură cu metodica unei ştiinţe

este cea referitoare la partea ei experimentală. Nu toate ştiinţele pot să ajungă

la verificarea teoriilor prin experienţe de laborator, ci verificarea acestora se

poate face şi prin observaţie, de exemplu (ştiinţele sociale s-au bazat în special

39

A se vedea L. I. Ciplea, Aspecte metodice ale ştiinţei conducerii societăţii, în „Ştiinţa

conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 398 şi urm.
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pe observarea societăţii). Dar este greu să se facă experimente pe societăţi

constituite şi, de altfel, nici nu ar fi moral ca starea unei societăţi să constituie

obiect de experimentare. Apoi, noţiunea de experimentare implică influenţarea

structurii sau a fenomenelor sociale. Iar ştiinţele sociologice nu au ajuns să

redea într-o schemă sinoptică de natură cantitativă toate relaţiile sociale şi, din

această cauză, nici nu pot interpreta într-un mod just toate efectele

experienţei

40

.

Aşadar, rămâne calea „testelor nedistructive” cum ar fi, de exemplu, genul

de teste aplicate în cercetarea materialelor (bineînţeles, adaptate şi modificate

în conformitate cu cercetările sociologice). Rostul acestor teste nedistructive

este tocmai acela de a da o imagine a stării societăţii la un moment dat.

Ştiinţele economice utilizează, uneori, asemenea metode de investigaţie

(inventare, recensăminte etc.), dar în cadrul ştiinţei conducerii societăţii este

nevoie să fie obţinută o imagine şi a factorilor spirituali.

Necesitatea istorică a dus la crearea unor metode pentru rezolvarea acestor

cerinţe.

În ceea ce priveşte „fotografierea” stării de spirit în societate, există

posibilitatea unor teste specifice: sondajele de opinie; în toate timpurile

alegerile şi plebiscitele au fost o îmbinare a unui sondaj de opinie cu un act de

conducere colectiv, politicienii din toate timpurile ştiind să sesizeze şi să

interpreteze diversele simptome sociale.

Înregistrarea datelor economice şi demografice din recensăminte şi

inventare, precum şi a celor obţinute din plebiscite şi alegeri prezintă mari

avantaje în interpretare istorică a evenimentelor şi evoluţiei sociale, din studiul

lor putându-se trage concluzii cu privire la modul cum trebuie acţionat din

punct de vedere al conducerii societăţii în diferite situaţii ce pot apărea.

Din interpretarea comparativă a datelor istorice privind structura şi

suprastructura socială, precum şi a variaţiilor acestora în funcţie de

contingenţele istorice se pot deduce legile generale de evoluţie a societăţii, care

pot fi folosite în scopul conducerii ei (a societăţii).

Aceste scrutări ale trecutului şi prezentului nu sunt totuşi suficiente pentru

conducerea ştiinţifică a societăţii, fiind necesară, de aceea, şi o scrutare a

viitorului, o „previziune” care să fie transformată într-o „tehnică explicită

pentru aplicaţiile de rutină”

41

.

În aceste condiţii, s-a tras concluzia reconsiderării bagajului empiric

istoric, de a se cristaliza, în forme raţionale, constatările cu caracter general la

care s-a ajuns şi, mai ales, să se deschidă larg ferestrele perspectivei ştiinţifice

spre viitor, pentru a se putea concretiza, prin legi cu valabilitate ştiinţifică,

bazele operei de conducere a societăţii.

Bineînţeles că o ştiinţă a conducerii societăţii, cu aspectul său managerial,

nu se va constitui (nu s-a constituit) dintr-odată, ci este un proces continuu care

se desfăşoară şi în zilele noastre.

40 Ibidem, p. 406–407.

41 Ibidem, p. 408.
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Pot fi însă schiţate unele probleme aplicative ale acestei ştiinţe, care se

reflectă mai ales în latura sa managerială.

A. Comte

42

a introdus noţiunile de „statică socială” şi „dinamică socială”,

această analogie mecanică găsindu-şi un puternic ecou în „mecanica socială” a

lui Spiru Haret

43

.

Aceste idei mecaniciste ar putea îmbrăca – în mod formal – într-o haină

matematică atât structurile sociale, cât şi fenomenele sociale (aşa cum sunt ele

prezentate în capitolele II–VII din lucrarea „Mecanica socială” elaborată de

Spiru Haret).

Dar interpretările mecaniciste au dat greş atât în biologie, cât şi în

sociologie, întrucât nu s-a luat în considerare saltul calitativ dintre diversele

niveluri ale materiei, aşa încât asemenea modele s-au dovedit a fi inadecvate

pentru ştiinţa conducerii societăţii.

De fapt, s-a constatat că societatea se află într-o continuă evoluţie şi

mişcare, pornite din înseşi condiţiile sale interne de existenţă, putându-se cel

mult vorbi despre „un echilibru dinamic-social”.

S-au făcut însă mari progrese în analogia dintre „societate” şi „organisme”

considerându-se că ambele: sunt constituite din părţi între care există raporturi

de dependenţă cauzală reciprocă; sunt sisteme care se menţin întregi printr-o

corelare de funcţii; prezintă adaptabilitate şi plasticitate de ajustare la condiţiile

mediului înconjurător; se deosebesc mult între ele prin complexitate,

diferenţierea funcţiilor etc.

Cercetătorii şi-au dat însă seama că această analogie „organism-societate”

nu este perfectă, mai ales când este vorba de organisme şi societăţi cu un grad

mai înaintat de organizare, fiind deci necesare a fi aduse corectări acestei teorii,

un rol important revenind în această privinţă „teoriei sistemelor” (la care ne-am

referit mai înainte). Ca atare, cercetările ştiinţifice în domeniul societăţii au

fost continuate în direcţia unui model adaptabil „calculului”, model care

trebuie să fie luat ca obiectiv fundamental în metodica cercetării în ştiinţa

conducerii societăţii (inclusiv, şi mai ales, în latura sa managerială).

Din punct de vedere matematic este clar că societatea – compusă din

indivizi – este o „mulţime” cu anumite reguli de compunere (constituire).

Teoria mulţimilor este avansată, matematica cunoscând mulţimi ordonate,

inele, grupuri etc. Dar pentru mulţimile sociale era nevoie să fie găsite reguli

de compunere specifice, pentru această operaţiune fiind însă necesară o

simplificare a situaţiilor de fapt din societate, fără însă a fi neglijate relaţiile

esenţiale. Deci, printr-o „transformare pluriunivocă”, mulţimea socială trebuia

pusă în corespondenţă – cu o rigurozitate suficientă în vederea realizării acestui

scop – cu o mulţime a cărei structură să se preteze mai uşor la calculele de

rutină şi, mai ales, la introducerea în programele calculatoarelor.

Din punct de vedere al metodicii, în constituirea acestui model de

reprezentare a societăţii ar trebui parcurse următoarele etape: strângerea datelor

relevante asupra societăţii (recensăminte, inventare, sondaje etc.); prelucrarea

42

A se vedea A. Comte, Curs de filosofie pozitivă, 6 volume, 1830–1842.

43

A se vedea Spiru Haret, Mecanica socială, Bucureşti, 1969.
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datelor relevante pentru a putea fi compuşi indicatorii aplicabili în problemele

specifice folosite în actul de conducere (determinarea stării economice,

culturale, morale etc.); alcătuirea structurii mulţimii logico-matematice prin

care să poată fi reprezentată (prin transformări simple) mulţimea indicatorilor;

alcătuirea functorilor (funcţiilor) specifici relaţiilor de interdependenţă dintre

elementele mulţimii; alcătuirea matricelor sau a altor scheme de calcul logico-

matematic; calculul de sinteză (determinarea potenţialelor societăţii etc.);

calculul echilibrelor (determinarea coeficienţilor de stabilitate ai anumitor

stări); calculul tendinţelor (prin care se trece în domeniul tipic de dinamică a

societăţii).

Desigur că în această fază, şi pentru asemenea operaţiuni, va fi necesară o

asistenţă tehnică din partea specialiştilor în operaţii electronice, precum şi de o

bază tehnologică adecvată (la care ne vom referi atunci când vom face

prezentarea laturii tehnologice a managementului social).

De asemenea, este de subliniat că sunt şi cazuri, destul de multe, când,

pentru reprezentarea unei situaţii sociale, nu este necesară o metodică atât de

complicată, cum este cea expusă mai înainte. De exemplu, în cazul colectivelor

reduse, când interesează mai ales factorii psihologici (de compatibilitate şi

adaptabilitate reciprocă) care pot influenţa actul de conducere, când se pot

aplica direct testele experimentale dezvoltate de „sociometrie” (disciplină

creată de J. L. Moreno). Nu trebuie însă să se meargă prea departe pe această

linie, adică să fie redusă starea socială exclusiv la factorii ei psihici şi să se

încerce rezolvarea problemelor sociale prin terapeutica microgrupurilor,

această metodă, deşi cu pretenţii ştiinţifice, neputând avea o valoare certă în

ştiinţa conducerii societăţii, societatea nefiind o simplă însumare de indivizi

sau de microgrupuri, ea avându-şi legile sale proprii de compunere

(constituire) şi comportând salturi calitative faţă de aceştia.

Considerându-se societatea ca un „sistem” (în sens general şi abstract),

evoluţia sa poate fi reprezentată prin modele fizico-matematice, valabile şi în

alte sisteme generalizate (de subliniat însă că este vorba doar de

„reprezentare”, şi nu de o „reducere la...”).

Este adevărat că modelele existente „pentru reprezentarea societăţii”

(societate care nu trebuie însă redusă la aceste modele) să fie insuficiente sau

prea mult fizicizate, dar  ele sunt mereu perfectibile, o asemenea situaţie

nefiind unică în felul ei (se dă, ca exemplu, situaţia când s-a putut crea

mecanica cuantică şi mecanica relativistă pentru a se putea reprezenta

fenomenele ce se petrec la nivelul microcosmosului sau macrocosmosului

44

),

aşa încât nu ar exista niciun motiv pentru a fi respinsă posibilitatea

reprezentării fenomenelor de la nivelurile superioare de organizare ale

materiei, putându-se astfel vorbi şi despre o „mecanică socială”.

În primul rând, sunt de menţionat „modelele termodinamice”, care sunt

ataşate de problemele evoluţiei sistemelor.

44

A se vedea L. I. Ciplea, op. cit., p. 413 şi urm.
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În evoluţia spontană, după cum se ştie, un „sistem închis” îşi măreşte

cantitatea de entropie (entropia fiind considerată – în fizică, în modul cel mai

simplist – ca o măsură a gradului de dezordine a unui sistem). Deoarece

maximul entropiei într-un sistem reprezintă starea de echilibru al acelui sistem,

concluzia directă ce se poate trage este că societatea organizată are mai mari

posibilităţi de evoluţie decât societatea dezorganizată.

Se atrage însă atenţia asupra faptului că deşi există premise promiţătoare

pentru generalizarea, în societate, a imaginii de dezordine legată de entropie,

este totuşi necesar să fie aprofundate şi limitele acestei analogii, pentru a nu se

cădea într-un mecanicism naiv. Introducerea entropiei în studiul dialectiv al

sistemelor generalizate nu este un manierism (o modă) de natură fizico-

matematică, ci este expresia unei necesităţi epistemologice (studiu al

procesului cunoaşterii). Într-adevăr, între materie şi mişcare – ce sunt

indisolubil legate – trebuie stabilite relaţii generale de interdependenţă valabile

pentru diferitele niveluri de organizare a materiei. De exemplu, pentru nivelul

mecanic, mişcarea poate fi exprimată clar prin legile cinematicii, dinamicii şi

apoi poate fi integrată în conceptul de energie. În sistemele fizice, cum ar fi

sistemele de care se ocupă termodinamica, nivelul de organizare al materiei

este diferit, cinematica şi dinamica elementelor constitutive îşi pierd din

importanţă şi doar însumarea mişcării sub formă de energie are o valoare de

clacul practic. La niveluri şi mai ridicate de organizare, cum ar fi la nivelul

chimic, conceptul de entropie are o valoare fundamentală în explicarea

transformărilor chimice, adică în manifestarea formei de mişcare caracteristică

acestui nivel de organizare.

Aşadar, a fost necesară şi o adaptare a modelului de interpretare a

entropiei, nefiind vorba doar de legătura dintre entropie şi gradul de

organizare, ci şi de legătura dintre entropie şi probabilitate, precum şi de

variaţia entropiei în procesele reversibile şi ireversibile

45

.

Începuturile studiului entropiei au fost legate de „procesele termodinamice

reversibile”, formulele de calcul ale valorii acesteia (ale entropiei) fiind date

pentru condiţii de reversibilitate. Dar, aşa cum se subliniază în literatura de

specialitate

46

, procesul reversibil este un caz ideal, deoarece în condiţii de

ireversibilitate perfectă producerea procesului direct sau a procesului invers are

probabilităţi egale. Deci a fost necesară trecerea la domeniul „termodinamicii

proceselor ireversibile” (fundamentată de Onsager) spre a se intui mai bine

realitatea mişcării generale în natură. Vom vedea imediat care este importanţa

acestei diferenţieri, întrucât acţiunea de conducere a societăţii „are un caracter

de ireversibilitate”, în sensul că prin actul de conducere se potenţează un anumit

gen de mişcare, un anumit sens de evoluţie

47

.

Concluzia ştiinţifică incontestabilă care s-a tras este că în procesele

ireversibile producerea de entropie este mai mare decât cea calculată pentru

aceleaşi procese în condiţii de reversibilitate. Apare însă paradoxul că deşi

45 Ibidem, p. 415 şi urm.

46 Ibidem, p. 415.

47 Ibidem, p. 415.
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procesele vitale fundamentale sunt ireversibile prin natura lor chimică, totuşi

organismul în loc să treacă spre o entropie mai ridicată, în decursul creşterii

sale se realizează o ridicare a gradului de organizare, deci o scădere a entropiei.

Fenomenul este similar şi în ceea ce priveşte „organizarea socială”: deşi

procesele sociale, spontane sau dirijate, nu se pot produce fără o creştere a

entropiei, totuşi societatea (organismul social) merge mereu spre forme

superioare de organizare, deci spre o entropie mai scăzută. Acest paradox este

numai aparent, căci dacă se aprofundează esenţa proceselor ireversibile

produse în organisme (deci şi în societate) se constată că organismele sunt

„sisteme deschise” (adică având „intrări” şi „ieşiri”, în sens cibernetic). Un

organism poate produce entropie în procesele vitale şi, totuşi, îşi poate menţine

sau chiar poate să-şi reducă totalul entropiei dacă dispune la „intrare” de o

sursă de mişcare (chiar dacă de un nivel inferior) a cărei stare entropică este

mult scăzută. Această imagine (cu grad înalt de abstractizare) a fost confirmată

după ce cibernetica a introdus în ecuaţie, ca mărime fundamentală a

informaţiei, noţiunea de „negentropie” (adică mărimea contrară „entropiei”).

Pentru organisme, hrana, aerul apa reprezintă izvoare de negentropie, în acest

fel fiind explicabilă eliminarea spectrului „morţii termice” pentru ele. Chiar şi

în societate o parte din negentropie este de origine biologică, deoarece omul

este în mod esenţial o fiinţă socială (component al organismului social). Dar în

societate mai există şi o altă sursă de negentropie, al cărui studiu este foarte

important din punct de vedere al ştiinţei conducerii societăţii, este vorba de

„informaţie”. În cibernetică se face legătura directă între „cantitatea de

informaţie”şi „negentropie”. Or, acţiunea de conducere a societăţii are

caracterul unei informaţii ce se comunică sistemului, aducându-se astfel

negentropie în sistem şi, ca atare, contribuindu-se, într-un mod specific, la

organizarea lui

48

.

S-a pus însă problema dacă nu cumva formele democratice de conducere

(politică) a societăţii nu înseamnă că s-ar ajunge la o creştere a entropiei sistemului

social, prin faptul că specializarea de conducere este redusă, în acest caz.

Răspunsul dat a fost negativ, arătându-se că o astfel de concluzie ar fi

valabilă numai în cazul anarhiei, deoarece numai atunci valoarea „informaţiei

de conducere” – ca aport de negentropie – ar scădea. În societatea democratică

însă, valoarea „informaţiei de conducere” nu este în scădere (faţă de statul

autoritar) întrucât, deşi un număr mult mai mare de persoane iau parte la

elaborarea sa (a informaţiei de conducere), totuşi hotărârea executorie este una

singură şi, ca atare, valoarea sa informaţională va fi maximă (pentru că au fost

avute în vedere toate opiniile, punctele de vedere).

O mai veche analogie care s-a făcut între fenomenele sociale şi cele

studiate de termodinamică este cunoscută în „strategie” (fie că este vorba de

strategie militară, strategie economică şi altele).

Este cunoscut faptul că pentru realizarea unei acţiuni este nevoie de o

„concentrare maximă a mijloacelor pe direcţia efortului principal”, această

48 Ibidem, p. 416.
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concentrare însemnând, în limbaj termodinamic, o reducere a entropiei

sistemului respectiv. Dar concentrarea este în acelaşi timp şi costisitoare (din

punct de vedere economic şi social), stările stabile ale sistemelor fiind acelea în

care entropia nu este împinsă forţat spre un nivel minim, ci este menţinută la

un nivel mai ridicat, care să fie acceptabil pentru condiţiile date. Nu este vorba

numai de „cost”, ci şi de faptul că entropia fiind mai scăzută, echilibrul

sistemului este mai precar (în cazuri de excese), iar evoluţia sa poate lua

întorsături neaşteptate şi chiar nedorite. Această concluzie (cu privire la

necesitatea menţinerii unui echilibru entropic al sistemului) este deja cunoscută

în problemele strategice, în sensul că deşi concentrarea mijloacelor este

necesară pentru efectuarea unor acţiuni, totuşi nu trebuie pierdute din vedere şi

riscurile, motiv pentru care această modalitate trebuie aplicată în practică într-o

anumită dozare (despre acest aspect vom face dezvoltări când vom trece la

studierea metodologiei propriu-zise, utilizabile în managementul social).

Negentropia nu constituie o sursă exclusivă a mişcării pe diferite trepte de

organizare a materiei, dar rămâne, totuşi, un important „decriptor” al cuplului

fundamental materie-mişcare.

Revenind la societate, omul este o fiinţă socială prin definiţie şi, ca atare,

o parte din manifestările sale fundamentale se reflectă şi în  societate. Deci o

anumită „conduită socială instinctivă” va fi regăsită şi la forme inferioare de

organizare socială. Dar omul nu este numai capabil să se reproducă (ca toate

organismele), ci şi să-şi scrie, să-şi dirijeze propria istorie. Cu alte cuvinte,

omul are şi o viaţă proprie conştientă şi, drept urmare, unul dintre rezultate îl

va constitui, în timp, conducerea conştientă a societăţii, parcurgându-se

translaţia de la conducerea instinctivă la conducerea empirică şi conducerea

intelectuală distinctă, ceea ce s-a tradus, evident, şi prin perfecţionarea

organizării sociale. În termeni cibernetici s-ar putea spune că o parte din

negentropia sa biologică ridică nivelul social de organizare a societăţii.

Stabilitatea ei este asigurată prin influxul continuu de negentropie prin

„intrarea biologică”. De aici însă nu trebuie trasă concluzia că dezvoltarea

organizării societăţii a fost doar o urmare a „actelor de conducere conştientă”

(deşi nu trebuie eliminat din ecuaţie acest parametru). Fenomenele sociale sunt

mult mai complexe, au interrelaţii foarte puternice, aşa încât evoluţia

organizării societăţii este o urmare, de asemenea, complexă a înseşi evoluţiei

societăţii în ansamblul ei.

Factorul de conducere reală a societăţii (care include, pe lângă actele

explicite, şi actele implicite ale ansamblului social), această sursă de

negentropie, condiţionează o nouă treaptă minimă de organizare a societăţii,

sub care nu se cade nici chiar în cazul şocurilor sociale (războaie, interregn

etc.). Această conducere (denumită „anomică”

49

) a societăţii devine din ce în

ce mai complexă, pe măsură ce cultura, civilizaţia şi conştiinţa socială a omului

se îmbogăţesc.

49 Ibidem, p. 418.
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Actele de conducere explicite introduc informaţii suplimentare în viaţa

societăţii, prin care se canalizează evoluţia spontană sau care impun chiar

direcţii de evoluţie în limita posibilităţilor.

Dar, în paralel cu procesele lente de evoluţie în organizarea societăţii

(care merg în direcţia scăderii entropiei), există şi alte genuri de mişcări sociale

mult mai rapide (care conduc la generarea de entropie, necesare şi ele pentru

viaţa societăţii). Aceste din urmă mişcări ar putea fi comparate (într-o analogie

biochimică) cu procese anabolice şi catabolice (procese anabolice = procese

biochimice care au loc în organismele vii şi produc substanţe necesare vieţii;

procese catabolice = procese de dezintegrare care se produc în organismele

vii

50

): în societate, producţia de bunuri poate fi asimilată cu un proces anabolic,

pe când consumul acestor bunuri poate fi asimilat cu un proces catabolic. Unul

nu se poate despărţi de celălalt şi – considerându-se societatea ca un sistem

termodinamic deschis, în stare de echilibru dinamic – intensitatea lor trebuie să

fie egală. Iar acumulările de bogăţii materiale şi spirituale (transmise de-a

lungul generaţiilor) pot fi descrise, în imagine termodinamică, printr-o „valoare

cantitativă a negentropiei”.

Mai trebuie însă să se aprecieze (în afara bilanţului activităţii sociale

descris prin cantităţi entropice şi, respectiv, negentropice) – cel puţin calitativ –

situaţia comparativă a actelor de conducere faţă de procesele sociale în general;

primele, prin negentropia ce o introduc, tind spre o cristalizare a mişcării

sociale spontane (care este generatoare de entropie), dar izvorul „inspiraţiei”

pentru aceste acte de conducere îl constituie tocmai celelalte procese sociale

care constituie, în ultimă analiză, expresia vieţii sociale concrete. Deci este

nevoie să existe un echilibru rezonabil referitor la ingerinţele actului de

conducere explicită în ceea ce priveşte dirijarea proceselor sociale, căci altfel s-

ar ajunge la o stare de „saturaţie”, în care posibilităţile de evoluţie sunt oprite

prin închiderea mecanismelor de ieşire” (în sens cibernetic).

În termeni cibernetici, în societate au loc legături inverse cu reacţii

pozitive şi negative care influenţează conducerea. Ignorarea (neglijarea) sau

îngrădirea reacţiei duce la limitarea parametrilor de conducere şi, ca atare,

însăşi conducerea scade.

Aşadar, elementul informaţional adus de acţiunea de conducere în

societate – descris în imagine termodinamică prin creşterea negentropiei – a

avut şi continuă fie ridicarea gradului de organizare, fie restructurarea

energiilor sociale în vederea relansării lor cu eficienţă sporită
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Însă nici aspectul „termodinamic” al acţiunii de conducere nu pune în

evidenţă toate faţetele acestui proces complex (de altfel şi în fizică s-au sesizat

unele insuficienţe ale termodinamicii clasice – a proceselor reversibile şi a fost

nevoie de introducerea unor noi concepte privind termodinamica proceselor

ireversibile, la care ne-am referit mai sus. Apoi a trebuit să se introducă, la un
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2007, p. 70 şi, respectiv, p. 205.
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moment dat, şi alte inovaţii (atunci când studiul termodinamicii a fost aplicat la

probleme de mecanică cuantică, de exemplu).

Deci s-a ajuns să se considere că, într-un fel, procesele sociale se

aseamănă  mai mult cu cele studiate de mecanica cuantică decât cu cele

rezolvate de mecanica clasică. Mecanica cuantică admite multiplicitatea

soluţiilor unor probleme încadrate într-un spaţiu de soluţii. Or, în problemele

sociale, datorită mulţimii termenilor şi complexităţii relaţiilor, principial nu se

poate defini o singură soluţie, ci se pot prevedea mai multe soluţii posibile. Dar

spre deosebire de cazurile studiate de mecanica cuantică – în care soluţiile apar

într-un spectru organizat, deosebirea dintre ele fiind ponderea specifică –, în

problemele sociale soluţiile posibile sunt adeseori contrare sau chiar se exclud.

Nici succesiunea lor temporală nu este supusă unui tipic prestabilit, aşa încât

actele de conducere apar, în mod obişnuit, ca evenimente stocastice (aleatorii).

Actele de conducere reprezintă o „opţiune” între alternative posibile,

acesta fiind caracterul lor esenţial. De aceea, în ele (în actele de conducere)

trebuie să intervină un element personal, care nu poate fi înlocuit de maşină.

Într-adevăr, cercetarea ştiinţifică în conducerea societăţii nu poate distinge

decât „posibi lităţi alternative”, întrucât evoluţia socială nu este fatalist

unidirecţională (dacă ar fi aşa, am căuta rădăcinile ştiinţei conducerii societăţii

în astrologie, în tălmăcirea viselor şi concluzia ar fi o predestinaţie imanentă,

mai mult sau mai puţin voalată. De altfel, mult timp s-a şi crezut că o ştiinţă

nu-şi merită cu adevărat acest nume decât dacă este capabilă să precizeze cu

exactitate soluţia unică a unei probleme, a unei situaţii). În zilele noastre,

avem, în cazul algebrei, ecuaţiile cu mai multe rădăcini, iar în fizică avem

situaţii în care se admite un spectru de soluţii posibile pe bază probabilistică, în

loc de o situaţie unică, aşa cum se prevede în mecanica cuantică. Vom avea,

aşadar, acest determinism plurivalent în dinamica socială, unde complexitatea

structurilor, a relaţiilor şi fenomenelor întrece orice analog fizic şi chiar

biologic. La aceasta mai trebuie adăugat faptul că ponderea specifică a

elementelor spectrului de soluţii posibile în evoluţia socială poate fi influenţată

(şi chiar este influenţată) prin activitatea conştientă a omului.

Din această imagine rezultă cu claritate limita până la care poate merge

cercetarea ştiinţifică în cadrul conducerii societăţii şi anume: „determinarea

spectrului de soluţii alternative posibile într-o problemă oarecare”, bineînţeles

cu coeficientul lor de probabilitate într-o situaţie dată. Actul de conducere (sau

actul politic) preia aceste rezultate şi determină „opţiunea pentru o alternativă

sau alta”, după criterii politice (consensul majorităţii, urmărirea unui scop

strategic, economic, militar, atingerea unui standard moral-social etc.). Deci

actul politic de conducere umple golul pe care îl lasă „indeterminismul” (nu

nedeterminarea) fenomenelor sociale, în vederea corelării acţiunilor sociale
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Acestea sunt relaţiile care există între actul politic de conducere a

societăţii şi actele de cercetare ştiinţifică care trebuie să stea la baza actului de

conducere a societăţii. Iar aceasta nu înseamnă nicidecum o diminuare a

52 Ibidem, p. 401–402.
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importanţei politicului în conducerea societăţii ci, dimpotrivă, o ridicare a

actului de conducere a societăţii la nivel de ştiinţă politică de conducere a

societăţii.

Metodica ştiinţei conducerii societăţii este foarte variată, mergând de la

simple anchete sociale până la cele mai complicate celule de tip Monte Carlo,

cu ajutorul calculatoarelor de mare putere (metodă numerică de calcul, de

rezolvare cu ajutorul sistemelor de numere aleatorii sau cvasialeatorii a unor

sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare, cu derivate parţiale, de ecuaţii integrale

ş.a. Această metodă prezintă importanţă în numeroase aplicaţii pentru faptul că

permite efectuarea unor calcule mai rapid decât prin alte metode matematice

sau în cazul când acestea nu pot fi utilizate

53
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Unele probleme se vor referi la nivelul naţional al societăţii, şi acesta este

cazul cel mai frecvent previzibil, deoarece cercetarea ştiinţifică a conducerii

societăţii trebuie să răspundă în primă urgenţă problemelor cerute de organele

de conducere naţionale.

Dar în zilele noastre cercetările ştiinţifice în domeniul conducerii

societăţii se desfăşoară şi în cadrul mult mai larg pe care îl oferă problemele ce

se rezolvă pe baza datelor furnizate de organismele internaţionale şi, în special,

de organismele specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). De

exemplu: AIEA urmăreşte progresele energiei nucleare; FAO urmăreşte starea

rezervelor alimentare pe întreg globul; OMS urmăreşte starea sanitară şi igiena

în cele mai multe ţări ale globului. De asemenea, şi în alte domenii există

asemenea organizaţii internaţionale care strâng din ce în ce mai multe

documente de valoare incontestabilă pentru conjugarea eforturilor din diferite

ţări în vederea atingerii unor scopuri sociale superioare prin metode practice

comune. De exemplu, CIM sau IATA nu sunt numai convenţii internaţionale în

domeniul transporturilor, ci reprezintă şi premise pentru restructurarea

sistemelor de transport internaţionale.

Aceste organisme internaţionale nu completează un ciclu de conducere a

societăţii, deoarece nu au putere politică. Dar, prin posibilităţile lor superioare

faţă de cele individuale ale ţărilor interesate, ele strâng un material documentar

preţios, pentru elaborarea unor metodici practice, care sunt puse la îndemâna

ţărilor participante în vederea întocmirii planificărilor naţionale şi, mai ales,

pentru promovarea relaţiilor social-economice internaţionale (globalizarea).

Rolul practic al ştiinţei conducerii societăţii este tocmai acela de a desluşi

în mod clar alternativele ce se prezintă în faţa societăţii şi a le avaliza pentru a

decela toate implicaţiile lor. În această analiză trebuie avute în vedere: datele

reprezentative ale situaţiei actuale; tendinţele generale de evoluţie în compasul

de timp şi de spaţiu specific problemei date; selecţionarea celor mai plauzibile

variante în evoluţia viitoare; definirea spectrului variantelor de conducere

alternativă; analiza implicaţiilor în funcţie de efectul asupra stării societăţii,

interdependenţa cu alte acte de conducere şi reacţii inverse posibile.
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Diferenţa între variantele posibile nu este numai ceea ce se poate

reprezenta prin procesul psihologic al actului de conducere. De la început,

variantele alternative comportă mobilizarea unor mijloace materiale şi umane

care pot diferi foarte mult de la o soluţie la alta. Iar această diferenţă se măreşte

pe măsură ce ne îndepărtăm în timp de data intrării în vigoare a actului de

conducere, creându-se, uneori, chiar adevărate bariere fizice între ele. De

exemplu, dacă la un moment dat – după punerea în aplicare a unei anumite

variante în conducere – se hotărăşte trecerea la o altă variantă alternativă în

aceeaşi problemă, atunci schimbarea de direcţie va fi însoţită de cheltuieli, de

eforturi şi de riscuri suplimentare mărite.

Din această cauză, în conducerea ştiinţifică a societăţii trebuie avută,

totdeauna, în vedere o elasticitate a soluţiilor alese, o micşorare a barierelor

care separă diferitele alternative posibile, astfel ca pe parcursul executării unui

plan economic, de exemplu, să fie posibile oricând (sau în mare măsură)

„corectări de traiectorie”. Însă, pentru a se putea face acest lucru, este nevoie

de o „previziune justă” asupra aspectului viitor al diferitelor compartimente ale

societăţii (sistemului societăţii), previziune care nu este o „profeţie”, ci o

„descriere a modului cel mai probabil de evoluţie a lucrului” care prefigurează

aspectele viitoare ale societăţii.

Previziunea a fost totdeauna o armă redutabilă în actul de conducere,

asemănându-se, într-un fel, cu jocul de şah unde prevederea corectă a

mişcărilor adversarului este un atu pentru jucător. Iar în strategie, capacitatea

celui care conduce de a intui acţiunile sau reacţiunile adversarului joacă un rol

hotărâtor în reuşita operaţiunilor.

În ceea ce priveşte conducerea societăţii, rolul previziunii a fost

recunoscut încă din Antichitate, fapt dovedit de prezenţa astrologilor la curţile

marilor conducători. Bineînţeles însă că progresele ştiinţei au scos în evidenţă

lipsa bazelor ştiinţifice ale metodicilor respective, rămânând totuşi necesitatea

preciziunii, ea crescând odată cu accelerarea evoluţiei în toate domeniile

ştiinţei, tehnicii, economiei, inclusiv în domeniul social.

În timpurile vechi, când evoluţia societăţii era lentă, conducătorii aveau

timpul necesar să caute în trecut exemple (modele) de conducere pe care să le

adapteze la condiţiile specifice ţării lor. Dar odată cu revoluţiile care au avut

loc în ştiinţe, tehnică şi societate, care s-au produs în ritmuri din ce în ce mai

accelerate, valabilitatea modelelor din trecut a devenit din ce în ce mai limitată,

iar stilul de conducere a trebuit să fie îndreptat spre scrutarea viitorului, nu spre

contemplarea trecutului, cu atât mai mult cu cât acolo (în trecut) au început să

fie găsite din ce în ce mai puţine elemente utilizabile pentru necesităţile

societăţii moderne, evolutive. De aceea, ştiinţa conducerii s-a văzut nevoită să

imagineze şi să dezvolte tehnici pentru prefigurarea viitorului şi, chiar mai

mult decât atât, ea a trebuit să susţină crearea unei discipline adaptate acestui

scop, a cărei sarcină să fie tocmai supravegherea dezvoltării, în timp, a ştiinţei

şi tehnicii, pe măsură ce, prin ştiinţă şi tehnică, poate fi stăpânită în mult mai

bune condiţii evoluţia societăţii.

Pentru o mai bună fixare a conţinutului conceptului de „metodică a

managementului social” considerăm necesar, înainte de a trece la „metodo -
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logiile propriu-zise”, să facem o trecere în revistă a principiilor esenţiale

decelate de-a lungul timpului, elaborate treptat pe măsura creării şi dezvoltării

disciplinelor ştiinţifice având drept obiect conducerea societăţii (managementul

social), principii care stau la baza altor domenii ştiinţifice (şi ele în evoluţie)

decât cele având drept obiect societatea, care au fost translatate şi adaptate,

ţinându-se seama de specificul societăţii, de parametrii de constituire,

funcţionare şi evoluţie a acesteia.

Ne-am referit, pentru început, la ştiinţele economice care au recurs şi recurg

şi în prezent la metode de investigaţie cum ar fi inventarele, recensămintele etc.,

dar s-a observat că această metodică nu poate fi aplicabilă ca atare întrucât în

ştiinţa conducerii societăţii este nevoie să fie obţinută şi o imagine a factorilor

spirituali, societatea, ca sistem, incluzând şi oamenii în sistem. Iar pentru

„fotografierea” stării de spirit în societate este necesar să se recurgă la anumite

„teste specifice” cum ar fi: sondajele de opinie, plebiscitele etc.

Înregistrarea datelor economice şi demografice din recensăminte, plebiscite

şi inventare, precum şi a celor obţinute din sondajele de opinie prezintă

avantajul că permite interpretarea istorică a evenimentelor şi evoluţiei sociale,

putându-se trage şi unele concluzii cu privire la modul cum trebuie acţionat din

punctul de vedere al conducerii societăţii în diferite situaţii care pot apărea.

S-a constatat însă că aceste scrutări ale trecutului şi prezentului nu sunt

nici pe departe suficiente pentru conducerea societăţii, deşi nu trebuie ignorate

şi nici renunţat la ele, fiind deci necesară reconsiderarea bagajului empiric

istoric şi cristalizarea, în forme raţionale, a constatărilor cu caracter general la

care s-a ajuns, dar, mai ales, pentru a se deschide larg ferestrele perspectivei

ştiinţifice spre viitor, pentru a se putea concretiza, prin legi cu valabilitate

ştiinţifică, bazele operei de conducere a societăţii.

Bineînţeles că o ştiinţă a conducerii societăţii, inclusiv sub aspectul său

managerial, s-a constituit în timp, fiind puse în evidenţă principii esenţiale

care vor sta la baza acţiunilor de conducere, principii care au fost decelate în

alte ramuri ale ştiinţei şi apoi translatate în domeniul ştiinţei conducerii

societăţii, cu adaptările de rigoare.

O adevărată revoluţie pe plan ştiinţific s-a produs odată cu elaborarea

„teoriei generale a sistemelor” (L. von Bertalanffy şi alţii) care a avut

numeroase aplicaţii în ştiinţele particulare (fizică, chimie, biologie, lingvistică,

psihologie etc.). Noţiunea de sistem s-a impus cu prioritate în domeniul tehnic,

trecând apoi în domeniul economic, croindu-şi drum, în cele din urmă, şi în

domeniul social, societatea fiind considerată, şi ea, ca un sistem, însă cu

constituire şi funcţionalitate specifice.

Acest nou mod de abordare a societăţii, ca sistem, a trebuit, în mod

necesar, să fie adaptat caracteristicilor (specificităţii) acesteia şi, pentru

aceasta, să se recurgă la principii degajate din alte ştiinţe (ale naturii, tehnice,

inginereşti), ţinându-se seama însă de limitele (insuficienţele) şi modul în care

acestea pot fi aplicate (adaptate) la sistemul societăţii.

Iniţial, s-a recurs la noţiunile de „statică” şi „dinamică” a sistemelor, idei

mecaniciste care puteau îmbrăca – formal – o haină matematică, considerându-

se că acestea sunt aplicabile atât structurilor sociale, cât şi fenomenelor sociale
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(în acest sens procedând şi ilustrul Spiru Haret în lucrarea sa consacrată

„mecanicii sociale”).

Interpretările mecaniciste au dat însă greş, atât în biologie, cât şi în

sociologie, întrucât nu s-a luat în considerare saltul calitativ dintre diversele

niveluri ale materiei, aşa încât astfel de modele s-au dovedit a fi inadecvate

pentru ştiinţa conducerii societăţii.

Constatându-se că societatea de află într-o continuă mişcare (în evoluţie),

pornindu-se atât de la condiţiile sale interne de existenţă, s-a considerat că, în

realitate, trebuie să se aibă în vedere „un echilibru dinamic-social”. Şi, în mod

firesc, s-a făcut o analogie între „societate” şi diferite „organisme”, apreciindu-se

că ambele sunt constituite din părţi între care există raporturi de

interdependenţă cauzală reciprocă, că sunt sisteme care se menţin întregi

printr-o corelare de funcţii, având adaptabilitate şi plasticitate de ajustare la

condiţiile mediului înconjurător.

Cercetătorii în materie şi-au dat însă seama că această analogie nu este

perfectă mai ales în cazul când este vorba de organisme şi societăţi cu grade

mari de organizare, fiind deci necesar să fie aduse corectări acesteia

(analogiei). Aşa încât cercetările au continuat în direcţia constituirii unui model

de sistem (social) adaptabil „calculului”, model care să constituie obiectivul

fundamental în metodica cercetării în cadrul ştiinţei conducerii societăţii

(inclusiv latura sa managerială). S-a intrat, aşadar, şi pe terenul abstracţiunilor

proprii matematicii, fizicii şi chimiei, însăşi noţiunea de „sisteme” fiind o

construcţie abstractă care a fost aplicată unor diverse domenii de activitate,

îndeosebi cele tehnice şi inginereşti.

Din punct de vedere matematic s-a considerat că societatea (care este

compusă din oameni) este o „mulţime” cu anumite reguli de compunere

(constituire). Or, teoria mulţimilor a devenit foarte avansată în timp,

matematica cunoscând  mulţimi ordonate, inele, grupuri etc. Dar pentru

„mulţimile sociale” trebuiau găsite reguli de compunere specifice, fiind

necesară şi o simplificare a situaţiilor de fapt din cadrul societăţii, fără a fi însă

neglijate relaţiile esenţiale. Cu alte cuvinte, printr-o „transformare pluriuni -

vocă”, mulţimea socială trebuia pusă în corespondenţă – cu o rigurozitate

suficientă – cu o „mulţime” a cărei structură să se preteze mai uşor la calcule

de rutină şi, mai ales, la introducerea programelor pe calculator. Iar, din punct

de vedere al metodicii, acest model de reprezentare a societăţii trebuia să

parcurgă mai multe etape: strângerea datelor relevante despre societate;

prelucrarea datelor pentru a fi compuşi indicatorii aplicabili în problemele

specifice actului de conducere; alcătuirea structurii „mulţimii logico-

matematice” prin care să poată fi reprezentată (prin transformări simple)

această mulţime a indicatorilor; alcătuirea factorilor specifici relaţiilor de

interdependenţă dintre elementele „mulţimii”; alcătuirea matricelor sau a altor

scheme logico-matematice; calculul de sinteză (determinarea potenţialelor

societăţii); calculul echilibrelor (determinarea coeficienţilor de stabilitate a

diferitelor stări ale societăţii); calculul tendinţelor (dinamica societăţii).

Este evident că pentru realizarea acestor operaţiuni este necesară asistenţa

din partea specialiştilor în operaţii de asemenea natură.
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Aşadar, s-a ajuns la concluzia că societatea şi evoluţia sa, în condiţiile

societăţii moderne contemporane, trebuie considerată ca un „sistem” (noţiune

abstractă) al cărei mers să fie reprezentat prin modele fizico-matematice,

valabile şi în alte sisteme generalizate, atrăgându-se însă atenţia că este vorba

doar de o „reprezentare”, şi nu de o „reducere” a societăţii la „sistem”

(societatea neputând fi redusă la modele de reprezentare sistemice).

De altfel, în timp, s-a ajuns să se constate că modelele sistemice de

reprezentare ale societăţii s-au dovedit a fi insuficiente sau prea mult

matematizate şi că acestea sunt mereu perfectibile, o asemenea constatare fiind

făcută chiar în domeniul unei ştiinţe denumite „exactă”, şi anume fizica

cuantică. Într-adevăr, în fizică s-au sesizat unele insuficienţe în teoria clasică a

proceselor reversibile, fiind nevoie să se introducă noi concepte referitoare la

procesele ireversibile, creându-se mecanica cuantică şi mecanica relativistă

pentru a putea fi prezentate fenomenele care se petrec la nivelul

microcosmosului sau macrocosmosului, neexistând niciun motiv pentru a fi

respinsă posibilitatea reprezentării fenomenelor de la nivelurile superioare de

organizare ale materiei. Şi, implicit, s-a putut vorbi, în aceiaşi termeni, despre

o „mecanică socială”.

Deci, s-a ajuns să se considere că, într-un fel, procesele sociale se

aseamănă mai mult cu cele studiate de mecanica cuantică decât cu cele

rezolvate de mecanica clasică. Aceasta întrucât mecanica cuantică admite

multiplicitatea soluţiilor unei probleme încadrate într-un spaţiu de soluţii. Într-

adevăr, în ceea e priveşte problemele sociale, datorită mulţimii termenilor şi

complexităţii relaţiilor, principial nu se poate defini o singură soluţie, ci se pot

prevedea mai multe soluţii posibile. Dar, spre deosebire de cazurile studiate de

mecanica cuantică – în care soluţiile apar într-un spectru organizat, deosebirea

dintre aceste soluţii fiind ponderea specifică –, în problemele sociale soluţiile

posibile sunt adeseori şi contrare sau chiar se exclud. Nici succesiunea lor

temporală nu este supusă unui tipic prestabilit, aşa încât actele de conducere a

societăţii apar, în mod obişnuit, ca evenimente stocastice (aleatorii). Actele de

conducere a societăţii reprezintă o „opţiune” între alternative posibile, acesta

fiind caracterul lor esenţial. De aceea, în aceste acte intervine şi un element

personal (subiectiv?) care nu poate fi înlocuit de maşină.

Datorită insuficienţelor teoriei clasice referitoare la procesele reversibile,

a fost nevoie să se introducă şi alte inovaţii în studiul termodinamicii, când

acesta a fost aplicat la probleme de mecanică cuantică, aspecte la care ne-am

referit pe larg mai sus şi asupra cărora nu revenim (mai ales în legătură cu

introducerea „entropiei” în studiul dialectic al sistemelor generalizate). Aşadar,

cercetarea ştiinţifică în conducerea societăţii nu poate distinge decât

„posibilităţi alternative” întrucât evoluţia socială nu este, fatalist,

unidirecţională. De altfel, în zilele noastre cunoaştem, chiar şi în algebră,

ecuaţiile cu mai multe rădăcini, iar în fizică situaţii în care se admite un spectru

de soluţii posibile pe bază de „probabilistică”, aşa cum se prevede în mecanica

cuantică. Acest determinism plurivalent există şi în dinamica socială, unde

complexitatea structurilor, relaţiilor şi fenomenelor întrece orice analog fizic

sau chiar biologic, trebuind să se mai adauge şi faptul că în evoluţia socială
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ponderea specifică a spectrului de soluţii posibile poate fi influenţată prin

activitatea conştientă a omului.

Din această imagine rezultă în mod clar şi limita până la care poate merge

cercetarea ştiinţifică în cadrul conducerii societăţii şi ce se înţelege printr-un

model sistemic, ce este doar un model de reprezentare a societăţii, dar nu se

reduce la acesta, fiind necesară intervenţia actului politic de conducere a

societăţii care umple golul pe care îl lasă „indeterminismul” (nu

nedeterminarea) fenomenelor sociale, în vederea corelării acţiunilor sociale.

Aşadar, ceea ce trebuie reţinut în esenţă (şi schematic) în legătură cu

metodica specifică managementului social este faptul că, în condiţiile societăţii

moderne contemporane (caracterizată prin extremă complexitate şi o

acceleraţie tot mai mare a dinamicii societăţii, a schimbărilor din viaţa socială,

care a devenit atât de puternică încât răstoarnă instituţiile, modifică valorile şi

usucă rădăcinile, devenind o forţă elementară), pentru a se face faţă acestor

dezlănţuiri de forţe şi a le stăpâni, canalizându-le în direcţii voite de oameni (şi

de societate, în ansamblul ei), este nu numai necesar, dar şi ineluctabil ca

aceasta (societatea) să fie concepută ca „sistem” vast în care să poată fi

absorbite o imensitate de „intrări” (în sens cibernetic) foarte variate şi cu grade

diferite de complexitate şi particularitate, posibil perturbatoare, care sunt

prelucrate în cadrul sistemului, prin delegare până la nivelurile subsistemelor şi

sistemelor parţiale specializate, în vederea asigurării permanente a echilibrului

dinamic al acestor subsisteme şi implicit al sistemului în ansamblul său.

Sesizându-se din ce în ce mai mult relaţia organică dintre disciplinele

managementului, precum şi polarizarea legăturilor dintre ele în jurul

conceptelor de informaţie şi decizie s-a conceput şi dezvoltat o tendinţă care

s-a cristalizat într-o metodă de tratare unitară prin integrarea tuturor problemelor

conducerii social-economice a societăţii într-o schemă comună: un sistem în

cadrul căruia este reţinută prezenţa centrală a aspectului informaţional şi a

celui decizional – denumit „sistem informaţional-decizional” (SID), în sensul

de ansamblu compus din părţi şi mijloace (oameni şi alte surse) cu o organizare

informaţională şi decizională proprie (eventual pe subsisteme componente).

Din punct de vedere metodologic proiectarea unor sisteme informaţional-

decizionale care urmează să ia fiinţă în viitor sau reproiectarea unor sisteme

deja existente (în funcţiune) reprezintă o activitate complexă la care trebuie să

ia parte echipe de specialişti în domeniul managementului social (de fapt în

diferitele domenii ale managementului): economişti, finanţişti, matematicieni,

informaticieni, ingineri, jurişti, psihosociologi etc., în orice caz trebuind să

participe şi specialişti din domeniul diferitelor sisteme care trebuie proiectate

(de exemplu, sistemul unei întreprinderi industriale sau sistemul juridic şi

jurisdicţional al societăţii, de care ne vom ocupa în mod special în partea a

doua a studiului nostru).

Teoretic această activitate de proiectare şi constituire trebuie să privească

atât ansamblul sistemic în totalitatea sa, cât şi subansamblurile sistemice care

intră în componenţa ansamblului global, adică societatea şi organizaţiile

particulare care alcătuiesc structura sistemică a acesteia (a societăţii):
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ministere, alte instituţii centrale şi locale, întreprinderi etc. care la rândul lor au

în componenţa lor alte subsisteme: departamente, servicii, secţii şi altele.

Conceperea şi organizarea societăţii ca sistem implică o acţiune vastă de

proiectare care să constea în punerea în aplicare a tuturor principiilor pe care

metodica ştiinţei conducerii (şi disciplinelor diverse care stau la baza acesteia)

le-a conceput şi dezvoltat în timp şi a căror expunere rezumativă am încercat să

o facem mai înainte. Iar aceasta ar presupune o activitate titanică în care ar

trebui angrenate o mulţime de forţe umane: oameni de ştiinţă, experţi,

tehnicieni, categorii de practicieni din toate domeniile de activitate, care ar

necesita timp îndelungat, consumarea de însemnate resurse materiale,

financiare şi umane, muncă ce ar trebui refăcută la anumite intervale de timp

pentru că atât ştiinţele, cât şi societatea se află în continuă evoluţie, iar ritmul

acestei evoluţii devine din ce în ce mai accelerat.

Pe de altă parte, societatea şi modurile ei de organizare şi funcţionare provin

din negura timpurilor, aşa încât nu se porneşte de la zero, nu se construieşte un

nou tip de societate în conformitate cu principiile teoriei sistemelor, cu o

funcţionalitate cibernetică, pentru că societatea deja există şi funcţionează,

indiferent de imperfecţiunile sale de natură organizaţională sau funcţională.

Deci această societate care există şi funcţionează, în indiferent ce condiţii,

trebuie supusă unei analize sistemice pentru a fi puşi în evidenţă, cu precizie şi

în mod amănunţit, parametrii săi organizaţionali şi funcţionalitatea sa, iar pe

baza datelor astfel obţinute să se procedeze la acţiunea de reproiectare a

sistemului şi de implementare a acestui nou sistem, care va implica desigur, în

mod necesar, şi o activitate de monitorizare continuă a modului de funcţionare

pentru eventualele corecturi de traiectorie, dar şi pentru menţinerea unei stări

de echilibru a sistemului.

O atare activitate de reproiectare a sistemului s-a conceput, teoretic, a se

desfăşura în trei etape: a) descrierea situaţiei actuale a sistemului; b)

reproiectarea unui nou sistem şi c) implementarea sistemului nou proiectat.

a) În ceea ce priveşte prima etapă, aceea a descrierii situaţiei actuale a
sistemului, sunt deja cunoscute mai multe metodologii de analiză a sistemelor,

verificate în practică, toate caracterizându-se prin importanţa pe care o acordă

„descrierii situaţiei sistemului” în cadrul operaţiunii de proiectare a sistemului

informaţional-decizional

54

. Teoreticienii şi practicienii acestor metodologii

atrag atenţia şi insistă că pentru proiectarea şi construirea unui sistem

informaţional-decizional performant este necesară cunoaşterea detaliată,

prealabilă, a modului de organizare şi funcţionare a societăţii existente supuse

studiului.

S-a remarcat însă, pe bună dreptate, că un asemenea studiu, dată fiind

amploarea şi complexitatea sa, ar necesita antrenarea unor forţe de cercetare

considerabile pe timp îndelungat. Or, în societatea modernă contemporană

tocmai acest timp de studiu şi reflecţie lipseşte, din cauza evoluţiilor care au
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loc în societate şi în ştiinţele sociale. De aceea, s-a sugerat că ar fi posibilă atât

simplificarea, cât şi reducerea timpului de desfăşurare a acestei prime etape, a

stabilirii situaţiei actuale a sistemului, reducându-se această activitate numai la

operaţii strict necesare şi anume: cunoaşterea sumară, în general, a sistemului;

definirea subsistemelor componente; identificarea obiectivelor sistemului (atât

a ansamblului sistemic, cât şi a subsistemelor acestuia); selectarea

subsistemelor care urmează a fi analizate în profunzime şi reproiectate.

Motivarea adoptării acestei modalităţi simplificate de acţionare a fost

aceea că nu ar fi posibil şi nici indicat să se abordeze un astfel de studiu pe

întreg sistemul deodată, ci treptat, pe etape

55

.

Aceasta nu înseamnă nicidecum că s-ar acorda mai puţină atenţie primei

etape a operaţiunii, de examinare a situaţiei actuale a sistemului organizat, ci că

această etapă va fi parcursă la un mod mai general, adică, pentru început, se va

proceda la un prim nivel de analiză a unui sistem informaţional-decizional, cel

cibernetic, în care se va ţine seama doar de „intrările” în sistem (resurse şi

informaţii) şi „ieşirile din sistem” (produse, soluţii şi informaţii), neinteresând

deocamdată procesele interioare din cadrul sistemului (subsistemelor).

Mărimile „ieşirilor” din sistem sunt apoi comparate cu obiectivele stabilite,

ocazie cu care se constată abaterile şi, implicit, măsura în care regulatorul

procesului generează „mărimea de reglare”.

Această abordare cibernetică, mult schematizată mai sus, se va traduce, în

termenii practicii, prin intervenţia „din afară” a organelor de conducere care

vor acţiona asupra unor pârghii regulatoare cum ar fi, de exemplu, dotările

suplimentare cu resurse materiale şi umane, precum şi prin informaţii-dispoziţii

normative

56

.

Aşadar, operaţiunea centrală a primei etape (descrierea situaţiei actuale a

sistemului) constă în compararea „ieşirilor din sistem” (rezultatelor obţinute)

cu obiectivele stabilite, ocazie cu care sunt puse în evidenţă abaterile

(anomaliile).

Dar cum vor fi identificate obiectivele stabilite atât pentru ansamblul

sistemic global, cât şi pentru subsistemele componente ale acestuia (al

ansamblului sistemic global)?

În practica economică, de exemplu, obiectivele se prezintă sub forma unor

indicatori de plan (este vorba, desigur, de o „planificare indicativă”, pusă în

practică prin tehnici concertate de drept public şi de drept privat, la care ne

vom referi mai pe larg în cele ce urmează), dar şi sub forma altor parametri

diferiţi ca număr şi structură în funcţie de natura acţiunii întreprinse. De

exemplu, în ceea ce priveşte programarea şi planificarea socială, obiectivele se

prezintă sub forma indicatorilor sociali referitori la cantitatea şi calitatea

resurselor umane, sănătate, educaţie, familie, comunicaţii sociale, politica

guvernului etc.
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La prima vedere, obiectivele pot fi determinate cu uşurinţă. În realitate

însă există o serie de aspecte speciale ale problemei obiectivelor, cum sunt:

relaţiile dintre ele, compatibilitatea lor, ierarhizarea acestora după importanţă,

evoluţia obiectivelor în timp şi actualizarea lor, toate acestea recomandând o

deosebită atenţie, atunci când se va proceda la identificarea lor.

Evident că obiectivele se detaliază în subobiective componente, atunci

când se va proceda la analiza şi reproiectarea noului sistem, dar această

operaţiune de detaliere în subobiective este folositoare şi pentru identificarea

imediată a cauzelor pentru care ele nu au fost realizate, total sau parţial, aşa

cum au fost ele planificate a fi îndeplinite într-un interval de timp dat. Dar cu

ajutorul identificării obiectivelor şi detalierii acestora, precum şi a constatărilor

care se vor face cu acest prilej, mergându-se din aval spre amonte, se va realiza

şi operaţiunea de selectare a subsistemelor pentru care urmează să se înceapă

analiza mai aprofundată şi proiectarea în detaliu. Bineînţeles că selecţia se va

efectua pe baza unei anchete amănunţite în rândul factorilor de răspundere din

subsisteme, avându-se în vedere acele obiective (sau subobiective) care apar

deosebit de stringente, şi cum diferitele subsisteme au influenţat, şi în ce

măsură, realizarea obiectivelor respective. În acest scop, pot fi folosite o serie

de tehnici cantitative de decizie

57

.

Definirea subsistemelor componente, operaţiune care face, şi ea, parte din

prima etapă a activităţii de analiză şi proiectare a sistemului informaţional-

decizional, are un pronunţat caracter de provizorat, bazându-se pe informaţii

sumare colectate în faza de descriere a situaţiei prezente a sistemului şi pe

analogii cu sisteme (subsisteme) similare. O determinare definitivă şi completă

a subsistemelor componente ale unui sistem poate fi realizată numai odată cu

terminarea analizei şi proiectării (reproiectării) sistemului. Nevoia de a

întreprinde (întocmi) studiul bazat pe structuri relativ simple şi pe etape

impune acceptarea acestui provizorat cu grija de a se aduce în final corecturile

de rigoare.

Prin definirea subsistemelor componente se urmăreşte posibilitatea de a se

efectua analiza şi apoi de a se proiecta (reproiecta) sistemul, în condiţiile sus-

menţionate.

Deci în această primă etapă a studiului se realizează descrierea generală

sumară a sistemului, ceea ce înseamnă adunarea de date cu privire la structura

sa (determinarea substructurilor componente) şi funcţionalitatea acestuia (grad

de organizare, capacităţi şi resurse, dinamică etc.).

b) În a doua etapă din activitatea de analiză şi proiectare (reproiectare)
se va realiza „proiectarea noului sistem”.

Realizarea proiectării sistemului necesită luarea în considerare, sub

multiple aspecte, a funcţionării informaţional-decizionale interne (deci se

cercetează interiorul „cutiei negre”, în sens cibernetic).

Acest nivel (mod) de analiză are meritul deosebit că obligă la explicitarea

obiectivelor şi de a subordona apoi întregul studiu realizării acestora (a

obiectivelor stabilite), în alegerea soluţiilor informaţional-decizionale, putându-
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se utiliza întreaga gamă de metode şi procedee pe care le oferă diversele

discipline ale managementului în general. Aceasta înseamnă că activitatea de

conducere a societăţii (managementul social) este transformată într-un proces

riguros ştiinţific, eliminându-se sau limitându-se considerabil situaţiile aleatorii.

De fapt, în această etapă de analiză şi proiectare, au loc două procese:

unul informaţional şi altul decizional.

Din punct de vedere informaţional va trebui definită informaţia în sine,

dar vor trebui rezolvate şi problemele privind limbajul în care se exprimă

informaţiile, codificarea acestora, mijloacele fizice de transmitere a lor

(mergându-se de la comunicarea orală sau prin metodele tradiţionale de

corespondenţă până la sistemele audiovizuale ultramoderne), probleme privind

prelucrarea şi stocarea informaţiei (în primul rând dotarea cu echipamente

electronice de calcul, programarea şi utilizarea lor), aspecte privind viteza de

circulaţie şi costul informaţiilor etc.

Conceptul de „informaţie” (în sens larg cibernetic) este strâns legat de

acela de „mesaj” sau „comunicare” între cel puţin două părţi: emitentul şi

receptorul
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.

Transmiterea şi înmagazinarea informaţiei se efectuează cu ajutorul unor

semnale sau semne elementare, ce se compun în cuvinte şi propoziţii după legi

specifice limbajului în care are lor transmiterea: datele ce compun mesaje se

transmit prin medii fizice (canale de transmisie) şi se înmagazinează pe

„suporţi”.

Pentru a se evita confuziile şi stările de incertitudine, datele trebuie să fie

înţelese în acelaşi mod, fără echivoc, atât de cel care informează, cât şi de cel

care este informat. În acest scop părţile pot conveni şi accepta anumite

semnificaţii ale semnelor elementare, convenţii care, dacă au caracter durabil şi

sunt cunoscute, pot fi folosite ca „limbaj”, limbaje tehnice specializate,

limbajele de programare universale, fiind cunoscute sub denumiri ca ALGOL,

FORTRAN, COBOL etc.

La niveluri mai generale, cum este şi cel al conducerii societăţii

(managementul social), informaţia trebuie să fie şi eficientă (inclusiv şi mai

ales din punct de vedere economic – economicitatea procesului informativ),

adică cheltuielile ocazionate de culegerea, transmiterea, prelucrarea şi stocarea

ei să fie oarecum compensate de avantajele ce se obţin prin realizarea (sau

gradul performanţial de realizare) obiectivelor stabilite.

Proiectarea informaţională de detaliu trebuie să îndeplinească condiţiile şi

să aibă calităţile sus-menţionate.

În ceea ce priveşte problematica cu care se confruntă procesul informa -

ţional, în primul rând este vorba de „volumul de informaţii” necesare actului de

conducere al societăţii.

În conformitate cu „principiul excepţiei”, legăturile informaţionale nu

trebuie folosite pentru transmiterea de mesaje al căror conţinut este cunoscut

dinainte
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, ci să se transmită informaţii despre rezultatul activităţilor; doar

atunci se constată „abateri de la rezultatele obişnuite, preconizate, aşteptate”.
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Apoi, informaţiile trebuie să fie: pertinente, exacte şi de calitate (adică

complete, fără a fi supraabundente-redundante).

Câteva explicaţii, sumare, se cuvin a fi date în legătură cu aceste condiţii

impuse informaţiilor.

Pertinenţa informaţiei poate fi asigurată prin formulări atente ale

informaţiilor de diferite niveluri, de ajutor în această privinţă fiind „proiectarea

unor formulare-tip” bine concepute, în completarea cărora operatorul

informaţional este ghidat de „capete de tabel” clare.

Exactitatea informaţiilor depinde, evident, de corectitudinea şi

competenţa celor ce furnizează datele primare şi, implicit, de educarea şi

şcolarizarea lor corespunzătoare, dar în special – în cazul unor mari cantităţi de

date – de buna organizare a sistemelor de control al erorilor, o eroare de

informare putând fi, adesea, mult mai gravă decât o eroare de fabricaţie, de

exemplu. Ea poate duce la decizii greşite, mult mai costisitoare decât erorile

tehnologice. Or, acesta este tocmai cazul majorităţii problemelor de conducere

(de management social). Iar automatizarea sistemelor informaţionale măreşte

mult riscul şi gravitatea erorilor în procesele decizionale, motiv pentru care s-a

şi organizat o „gamă” întreagă de proceduri de control şi înlăturare a erorilor

care pot fi erori provenite de la intrările în sistem, din timpul prelucrării datelor

sau de la ieşirile din sistem.

Calitatea informaţiei de a fi completă fără a fi supraabundentă-redundantă

este în strânsă legătură cu necesitatea informaţiei şi depinde direct de

corectitudinea analizei şi ingeniozitatea soluţiilor de constituire a

organigramelor aval-amonte (feed-back-ul).

O altă problemă a informaţiei se referă la „vârsta informaţiei”, înţeleasă ca

fiind timpul scurs între înregistrarea datelor de bază la intrarea în sistem şi

înregistrarea retroinformaţiei (feed-back-ul). Această „vârstă a informaţiei”

poate varia de la câteva secunde până la luni de zile sau chiar ani. Or, calitatea

informaţiei este, în general, invers proporţională cu vârsta ei (în vârsta

informaţiei fiind incluşi: timpul de elaborare; timpii de înregistrare; timpii de

prelucrare, decizie şi control; timpii de transmitere).

În sistemele informaţionale cu prelucrare manuală duratele afectate

prelucrării şi controalelor sunt evident mai mari. Dar, de la apariţia

calculatoarelor electronice, aceşti timpi au fost reduşi în mod spectaculos, iar

prin telegestiune şi prelucrare „în timp real”, aceştia se micşorează până la

valori neglijabile, inclusiv timpii de înregistrare şi transmitere.

În mod ideal, durata de desfăşurare a întregului ciclu informaţie-decizie-

acţiune trebuie să fie inferioară duratei dintre două acţiuni (mai exact, dintre

acţiune şi reacţiune).

Tot privitor la calitatea informaţiilor sunt de menţionat „distorsiunile”

care pot apărea într-un proces de comunicare, conţinutul mesajului fiind astfel

deformat pe parcursul dintre agentul emitent şi agentul receptor. Aceste

distorsiuni sunt cunoscute sub denumirea de „zgomote” sau „perturbaţii” şi

apar datorită unor împrejurări independente de voinţa agenţilor, ca paraziţi

introduşi de mediul ambiant în canalul de transmisie (ele privind, în primul

rând, tehnologia comunicaţiilor).
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Distorsiunile pot fi remediate prin organizarea controalelor, a

retroinformării (feed-back), prin care primitorul confirmă: primirea mesajului;

modul cum l-a înţeles; deciziile sau măsurile luate.

Prevederea unor informaţii de control în proiect în scopul retroinformării

contrazice, uneori, principiul excepţiei, aşa încât proiectantul sistemului

informaţional trebuie să analizeze ambele aspecte şi să aleagă soluţia în care să

nu se facă exces de feed-back, dar nici să lipsească total.

Prelucrarea şi interpretarea informaţiilor sunt operaţii care fac

informaţiile utile pentru a fundamenta decizii.

Orice operaţie aplicată unei informaţii din momentul intrării în sistem este

o „prelucrare”: trierea documentelor după anumite criterii, înscrierea în conturi

a unor date sunt prelucrări

60

.

Deci operaţiunea de „prelucrare a informaţiei” include totalitatea transfor -

mărilor la care sunt supuse datele după ce sunt recepţionate, astfel încât – prin

efectuarea prelucrării şi numai pe baza ei – apar informaţii distincte de cele

recepţionate (obţinute fie prin centralizarea unor date, calcule matematice etc.).

În general, prelucrarea de informaţii împreună cu luarea deciziilor (în

amonte sau în aval) constituie cele mai subtile şi complexe părţi ale procesului

informaţional-decizional

61

.

După metoda utilizată pentru prelucrarea datelor şi efectuarea calculelor,

se disting trei categorii principale de metode: prelucrarea manuală a datelor;

prelucrarea mecanografică şi prelucrarea automată, electronică

62

.

Metoda manuală presupune efectuarea tuturor operaţiunilor

informaţional-decizionale exclusiv prin folosirea resurselor umane, eventual cu

folosirea maşinilor de calcul de birou. A fost prima metodă de prelucrare care

însă se caracteriza printr-o durată prelungită, uneori excesivă, a perioadei de

prelucrare şi prin procedee empirice. Este o metodă care mai poate fi menţinută

şi în prezent, evident cu îmbunătăţiri şi raţionalizată printr-o analiză de sistem

(SID) şi numai în cazul anumitor organizaţii de mici dimensiuni.

Prelucrarea mecanografică se caracterizează prin mecanizarea

operaţiunilor simple şi, respectiv, a celor de tipul evidenţelor şi calculelor

contabile şi administrative, pornindu-se de la aceleaşi date de bază, înscrise pe

un suport unic (cartele perforate). Prin această metodă se execută un şir de

operaţii care necesită manipulări ale suportului datelor între diferite aparate cu

funcţii specializate (sortare, tabulator, maşini de contabilizat etc.)

63

.

Deci acest mod de prelucrare a datelor capătă forme şi reguli precise de

procedare, de tipul programului de lucru, cu intervenţia activă a operatorului,

fiind aduse beneficii materiale, organizându-se şi simplificându-se procedurile

60

A se vedea C. Martzloff, Les ordinateurs, l’analyse et l’organisation, op. cit.

61

A se vedea Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, cit. supra.

62

A se vedea: O. Eliot, R. Wasley, Business Information Processing Systems, Illinois, 1965;

Darea de seamă la Congresul internaţional de informatică din 1969, publicată în „Travail et
Méthodes” nr. 247/1969.
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A se vedea: R. Arnold, H. Hill, A. Nicols, Iniţiere în prelucrarea datelor (traducere din

limba engleză), Bucureşti, 1969; C. Martzloff, op. cit. supra.
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de evidenţă şi raportare, dar mai ales creându-se necesitatea analizei şi

proiectării raţionale a sistemului informaţional-decizional, fiind depăşită faza

empirismului.

Prelucrarea electronică a datelor (EDP – Electronic Data Processing) se

caracterizează prin: funcţionarea strict pe bază de program (care conţine

comenzi sau instrucţiuni pentru toate operaţiunile care, la rândul lor, se

efectuează automat, fără întreruperi şi fără a se solicita intervenţia fizică a

operatorului prin manipulări între operaţii); posibilitatea de a se efectua

operaţii logice, deci de a se lua decizii programate; viteze de calcul foarte mari,

de ordinul milioanelor de operaţii aritmetice elementare pe secundă; posibilităţi

aproape nelimitate de constituire a depozitelor (stocurilor) de date prin

utilizarea memoriei externe.

Folosirea calculatoarelor electronice impune respectarea riguroasă a unor

reguli de procedare şi colaborare om-maşină, reguli care nu pot fi încălcate,

întrucât există riscul de a obţine rezultate incorecte. Se impun, desigur, reguli

şi pentru culegerea corectă şi în condiţiile date a informaţiilor, erorile afectând

grav prelucrarea lor pe calculator.

Pentru comunicarea cu calculatorul se folosesc „programele”, iar pentru

scrierea acestora (a programelor) au apărut „limbajele de programare”; de

asemenea au mai apărut şi profesiuni noi legate de calculator: operatori,

programatori, analişti de programe şi alţii.

În ceea ce priveşte „interpretarea şi utilizarea informaţiilor” se pot face

unele distincţii, cum ar fi: prelucrări de probleme izolate (în special operaţii

simple, dar cu mare frecvenţă de repetiţie) la care se recurge pentru rezolvarea

locală a unei îngustări a fluxului de date, de exemplu, o problemă de tipul

calculului salariilor, într-un sector sau serviciu; prelucrări de succesiuni de
probleme care interesează, de exemplu, mai multe sectoare sau servicii ale unei

întreprinderi: gestiunea stocurilor, programarea producţiei.

Procedeele de prelucrare se referă la întreaga problemă, urmărindu-se

filiera corespunzătoare prin toate serviciile ce colaborează la rezolvarea ei;

prelucrarea ansamblului de activităţi sau servicii care compun un sistem

(subsistem), cum este, de exemplu, o întreprindere. Această modalitate de

prelucrare este considerată ca fiind un „sistem complet integrat” (I.D.P. –

Integrated Data Processing).

Proiectarea proceselor de decizie. În ceea ce priveşte procesele de

decizie, analiza şi proiectarea lor vor fi cu atât mai eficiente cu cât se va reuşi

să se reducă o cât mai mare parte a acestora (a deciziilor) la „operaţii

algoritmabile” după anumite scheme logice, mergându-se de la simple

comparări şi selectări până la metode de decizie complexe, bazate pe „procedee

de cercetări operaţionale” sau alte tehnici de tip matematic. Desigur însă că o

însemnată parte a proceselor de decizie îşi va păstra caracterul de apreciere a

deciden tului, dar, în acest caz, pentru restrângerea la minimum a aspectelor

subiective, în proiectul de sistem se va face apel la metode ale „teoriei deciziei

şi utilităţii”

64

.
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A se vedea: O. Eliot, R. Wasley, op. cit.; P. C. Fishburn, op. cit.; Gh. Boldur, Modele
pentru rezolvarea problemelor decizionale complexe, în „Studii şi cercetări de calcul economic şi

cibernetică economică” nr. 6/1969.
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Pentru o mai bună ilustrare a proiectării procesului decizional, în literatura

de specialitate

65

s-a făcut o prezentare a unora din problemele importante care

trebuie avute în vedere pentru luarea deciziilor în legătură cu procesul de

producţie, arătându-se, pe scurt, care sunt instrumentele pe care le pune la

dispoziţie „cercetarea operaţională” şi alte discipline ale managementului

pentru rezolvarea lor

66

.

Un prim grup de probleme se referă la „repartiţia unor resurse” cum ar fi,

de exemplu: repartizarea unui produs de la mai multe centre de expediţie la

mai multe centre de consum sau depozitare, în aşa fel încât costul total al

transportului să fie minim (problema transportului); determinarea celor mai

economice proporţii de amestec a unor produse pentru obţinerea unui produs

final având anumite proprietăţi; repartizarea optimă a unor maşini cu

performanţe diferite sau a unor lucrători cu calificări diferite pentru realizarea

unor anumite sarcini de producţie şi altele.

Toate aceste probleme pot fi rezolvate eficient cu ajutorul „programării

liniare” (cu o singură variabilă) şi al calculatoarelor electronice.

Un al doilea grup de probleme de decizie în întreprinderi îl constituie cele

privind elaborarea programelor temporale de activitate (problemele privind

planificarea şi conducerea proceselor complexe). În trecut, a fost folosit cu succes

„graficul de panificare al lui Gantt”, care era un instrument expeditiv de

programare în timp a operaţiilor productive. Dar, în timp, procesele tehnologice

complicându-se şi diversificându-se continuu, graficul Gantt s-a dovedit ineficient.

În 1957, în Statele Unite ale Americii, s-a elaborat o metodă nouă de

planificare bazată pe studierea complexă a operaţiilor care trebuie executate

pentru realizarea unui proiect. S-a ţinut seama de interacţiunea dintre operaţii şi

s-a urmărit identificarea celor care condiţionează ferm termenul final al

realizării proiectului. Metoda este cunoscută sub diverse denumiri: PERT

(Program Evolution and Technique), CPM (Critical Path Method) sau „analiza

drumului critic”

67

. Această metodă se bazează, din punct de vedere matematic,

pe un capitol din algebra modernă: teoria grafelor, care s-a extins repede,

aplicându-se eficient la planificarea şi urmărirea unor mari proiecte de

investiţii, dezvoltare regională etc.

O altă grupă importantă de probleme de decizie, care intervin în

activitatea curentă a întreprinderilor, o constituie gestionarea stocurilor,

probleme pentru care cercetarea operaţională, folosindu-se calculatoarele

electronice, oferă instrumente moderne de rezolvare.

De asemenea, printre problemele de decizie mai trebuie menţionate şi

„fenomenele de aşteptare”

68

. Acestea intervin ori de câte ori oameni, maşini

65

A se vedea Gh. Boldur, Informaţia şi decizia în procesul conducerii social-economice, op.

cit. supra, p. 158 şi urm.

66

A se vedea: M. Dumitrescu, Organizarea structurală a întreprinderilor – elemente de
organizare şi conducere, Bucureşti, 1969; A. Kafmann, Méthodes et modèles de la recherche
opérationnelle, Paris, 1962.

67

A se vedea J. Aurian, Gh. Boldur, S. Lazăr, Cercetarea operaţională în construcţii,
Bucureşti, 1967.

68 Ibidem.
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sau obiecte (denumiţi „consumatori”) aşteaptă o anumită operaţiune (denumită

„serviciu”) din partea unor maşini (denumite „staţii de serviciu”). Fenomenele

de aşteptare intervin şi în situaţia inversă, atunci când „staţia de serviciu”

aşteaptă consumatorii. Diversele procese productive prilejuiesc numeroase

fenomene de aşteptare în împrejurări cum ar fi: încărcarea mijloacelor de

transport de toate categoriile (trenuri, vapoare, autocamioane, avioane);

primirea sau predarea unor obiecte la puncte de distribuire sau recepţie

(magazii de scule sau materiale, birouri de eliberare a unor documente, ghişee

pentru plăţi); efectuarea unor servicii (reparaţii, revizii, aprovizionări cu

combustibili) şi altele.

Rezolvarea problemelor de aşteptare pune condiţia ca, în privinţa costului

total al aşteptărilor, atât din partea consumatorilor, cât şi din partea staţiilor de

serviciu, acesta să fie minim. Soluţionarea lor teoretică este posibilă folosindu-se

„teoria probabilităţilor”.

Alte probleme de decizie în rezolvarea cărora se foloseşte metoda

„cercetării operaţionale” sunt: reînnoirea echipamentelor tehnologice;

competiţiile în activitatea economică; controlul calităţii produselor şi altele

69

.

Analiza sau cercetarea operaţională au apărut în timpul celui de-al doilea

război mondial ca metodologie multidisciplinară de elaborare (de către o

echipă de cercetare) a informaţiei cerute pentru decizii optimale şi controlul

efectuării lor.

După război, i s-a dovedit eficienţa la organizaţii şi la conducerea unor

organizaţii economice şi organizaţii publice. Dar acest proces de aplicare a

analizei operaţionale şi la diverse domenii sociale ridică încă probleme dificile,

atât sub raport teoretic, cât şi sub aspect metodologic, ceea ce nu înseamnă

nicidecum că nu trebuie continuate eforturile în această direcţie. De altfel, J. D.

Bernal a constatat încă cu multe decenii în urmă că analiza operaţională, având

ca obiect optimizarea performanţelor, trebuie şi poate să fie aplicată oricărei

activităţi umane, oricărei situaţii problematice sau decizionale

70

.

Unii teoreticieni au susţinut că o asemenea aplicaţie este principial

imposibilă întrucât viaţa socială se caracterizează printr-un prea mare număr de

parametri neprevizibili (din cauza acţiunilor reciproce multiple), iar datele

ştiinţelor sociale nu ar putea fi formulate în limbajul matematicii

71

.

Prin această obiecţie s-a atins, într-adevăr, punctul nevralgic al procesului

de matematizare şi cibernetizare a conducerii sistemelor sociale.

În realitate, problema aplicabilităţii metodei „analizei operaţionale” în

cadrul activităţii de management social nu este atât de imposibilă cât pare la

prima vedere şi nici nu lipsesc iniţiativele în această direcţie care s-au dovedit

a avea rezultate încurajatoare, palpabile, făcându-se o aplicare critică a acestei

metodologii şi tehnologii de optimizare a acţiunii de conducere a societăţii.

69

A se vedea A. Kaufmann, op. cit. supra.

70

A se vedea J. D. Bernal, The Freedom of �ecessity, Londra, 1949, p. 297 şi urm.

71

A se vedea W. G. Bennis, în J. R. Lawrance, Operational Research and the Social
Science, în Tavistock Publications, Londra, New York, Sidney, Toronto, Wellington, 1966, p. 39.
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În literatura de specialitate s-a pus accentul pe dezvăluirea conţinutului

acestei metode, dându-se diferite răspunsuri de mare pertinenţă. Astfel, unii

autori susţin că „cercetarea operaţională” constă în folosirea metodelor

ştiinţifice, îndeosebi metoda măsurării, spre a se ajunge la decizii menite să

întemeieze acţiunea de efectuare sau de realizare

72

. Pentru alţii, ea (cercetarea

operaţională) înseamnă ştiinţa pregătirii deciziilor

73

, iar alţii consideră că

cercetarea operaţională reprezintă recomandarea unei asemenea desfăşurări a

acţiunii încât aceasta să poată asigura realizarea unor funcţii de utilitate

pozitive, corespunzătoare preferinţelor centrului de decizie considerat

74

.

Alţi autori

75

sunt şi mai expliciţi, arătând că cercetarea operaţională „este

metoda de folosire a tuturor tehnicilor ştiinţifice cunoscute ca instrumente în

vederea rezolvării unor probleme specifice”. Sau, şi mai la obiect, că cercetarea

operaţională înseamnă aplicarea metodei modelării cibernetice la rezolvarea

problemelor de organizare şi conducere a unor sisteme, subsisteme şi sisteme

parţiale ale societăţii

76

. Acest din urmă autor merge chiar şi mai departe şi

afirmă că, indiferent la orice definiţie s-ar adera, cercetarea operaţională are

câteva caracteristici de nelipsit pe care le şi înşiruie, în continuare, pentru a

ajunge la concluzia că, în fond, cercetarea operaţională nu este o anumită

metodă de soluţionare matematică (şi cu atât mai puţin algoritmică) a unor

situaţii problematice (situaţii de decizie), ci „metoda folosirii maximale a

procedeelor ştiinţifice controlate, exacte, în cercetarea, evaluarea, conducerea

acţiunii şi a sistemelor sociale”

77

.

Se mai face şi o altă observaţie importantă, demnă de reţinut, şi anume că

cercetarea operaţională şi ştiinţele referitoare la conducerea societăţii s-au

dezvoltat oarecum independente, în practică, matematicienii şi tehnicienii din

cercetarea operaţională şi-au pus probleme de acţiune socială, elaborând soluţii

matematice corespunzătoare (mai exact, problemele sociale au fost analizate şi

sesizate în măsura în care calculele, respectiv modelele matematice, elaborate

în afara cercetării din domeniul ştiinţelor sociale, au permis abordarea lor).

Această situaţie a determinat o tendinţă de a se reduce problematica

socială la „modele abstracte”, în loc de a se porni de la realităţile sociale şi a se

căuta formalismele matematice adecvate. Deci raportul dintre cercetarea

operaţională şi ştiinţele sociale constă, în esenţă, în transformarea „ieşirilor”

(rezultatelor) ştiinţelor sociale în „intrări” (puneri de probleme) ale cercetării

operaţionale. Or, această situaţie impune o reexaminare a înseşi principiilor

cercetării operaţionale în aplicaţiile sale sociale: o echipă de cercetare

operaţională poate furniza soluţii şi proiecte eficiente din punct de vedere

social, nu numai din punct de vedere tehnologic, numai atunci când definirea

72

A se vedea P. M. Morse, G. E. Kimbal, Methods of Operation Research, Londra, 1951.

73

A se vedea A. Kaufmann, Méthodes et modèles de la recherche opérationnelle, Paris, 1962.

74

A se vedea P. M. Pruzan, în lucrarea J. R. Lawrance, op. cit. supra, p. 21

75

A se vedea D. N. Chorafas, La simulation mathématique et ses applications, Paris, 1966.

76

A se vedea P. Apostol, Cibernetică, cunoaştere, acţiune, Bucureşti, 1969, p. 165.

77

A se vedea P. Apostol, Domeniul ştiinţei conducerii societăţii, în „Ştiinţa conducerii

societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 451.
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situaţiei prezente şi a proiectului de rezolvare sau transformare se formulează

în termeni cu relevanţă sociologică şi politică, axiologică (care se referă la

valori). Este valabilă, desigur, şi reciproca, şi anume că definirea social-politică

a unei situaţii şi a unui proiect de dezvoltare pot fi abordate în termenii

cercetării operaţionale numai atunci când datele iniţiale sunt formulate

suficient de exact pentru a permite soluţii matematice sau ştiinţific

controlabile

78

.

Aşadar, în această viziune, „analiza operaţională generalizată” nu

reprezintă (nu poate reprezenta) o simplă colaborare a specialiştilor din

domeniile cercetării operaţionale şi ştiinţele sociale, respectiv ştiinţele social-

politice, ci „o acţiune comună”, în cadrul căreia echipa de analiză operaţională

generalizată pune, cercetează, elaborează şi experimentează (de multe ori pe un

model) soluţiile în colectiv. O atare echipă de analiză operaţională generalizată

a unui centru de conducere îndeplineşte rolul unui organ de informare,

documentare, cercetare. Şi, fireşte, o astfel de orientare, atât în cercetare, cât şi

în conducerea social-politică, economică etc. (inclusiv juridică), spre analiza

operaţională generalizată presupune o acţiune de mare anvergură în cadrul

următorilor parametri: formarea cercetătorului în ştiinţe sociale, ca şi a

persoanelor încadrate în funcţii de management social (funcţionari publici

aflaţi în poziţii manageriale; chiar partidele politice trebuie să fie dotate cu

atari structuri), în aşa fel încât din cultura lor de specialitate să facă parte şi

pregătirea matematică modernă; înzestrarea specialistului de cercetare

operaţională cu aplicaţie în domeniul ştiinţelor sociale şi a acţiunii sociale cu o

cultură sociologică şi politologică temeinică; reformularea limbajului ştiinţelor

sociale şi al studiilor pe care se întemeiază actele de conducere în sensul unei

mai mari exactităţi, spre a se asigura un flux de informaţie optimal între

ştiinţele sociale şi activitatea de conducere a societăţii şi cercetarea opera -

ţională (adică formularea datelor problemelor sociale în termeni exacţi şi

ştiinţific controlabili); finanţarea corespunzătoare a cercetării şi formării

cadrelor din domeniul ştiinţelor sociale, al activităţii de conducere şi

finalizarea acestora în vederea unor proiecte concepute în termenii analizei

operaţionale

79

.

Acest lucru este posibil de realizat, dovadă că metoda cercetării

operaţiunii a fost aplicată în timpul celui de al doilea război mondial în

probleme militare care s-au pus în cazul unor acţiuni (umane) de natură

socială, iar după război s-au făcut totuşi aplicaţiuni ale acestei metode în

domeniile economice, construcţiilor şi acţiunilor publice, cu bune rezultate. De

altfel, literatura de specialitate (referitoare la cercetarea operaţională) oferă un

număr mare de lucrări privind o serie de „modele” care se pot interpreta în

lumina analizei operaţionale generalizate, care permit soluţionarea unor

probleme ale perfecţionării conducerii societăţii luate în considerare ca „sistem

cibernetic”. Pot fi menţionate, în mod exemplificativ: modelele operaţionale

78 Ibidem, p. 451–452.

79 Ibidem, p. 452.
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„cost-beneficiu”, care pot fi reinterpretate, introducându-se valori

corespunzătoare, drept modele ale unor funcţii de utilitate socială; modelele

operaţionale de „conflict structural lateral”, acestea putând fi regândite ca

modele de optimizare a colaborării între două instituţii interdependente (de

exemplu, furnizor-beneficiar şi alte asemenea); modelul de „activare”

(activating) care poate servi la optimizarea participării cetăţenilor la diferite

acţiuni sociale (cum ar fi, de exemplu, problemele de urbanism şi de organizare

a teritoriului) etc.

Cu alte cuvinte, toate aceste modele pot fi foarte bine adaptate la nevoile de

operaţionalizare, pe cale ştiinţifică, a diverselor acţiuni de conducere a societăţii,

fără a se pierde însă din vedere specificul şi condiţionalităţile, subiective şi

obiective, ale acestui sistem extrem de complex care este societatea.

O asemenea colaborare între specialişti din domeniul cercetării

operaţionale şi alte persoane cu funcţii de management social, bazată pe o

apropiere între pregătirile lor de specialitate, astfel încât activitatea pe care ei o

desfăşoară, împreună, pentru optimizarea actelor de conducere a societăţii, să

fie aşezată pe baze riguros ştiinţifice este indispensabilă în societatea modernă

contemporană şi trebuie să i se acorde toată atenţia chiar dacă, deocamdată, se

va porni pe acest drum cu o pregătire şi o experienţă mai puţin dezvoltate.

Esenţial este să fie conştientizată această necesitate stringentă.

Nu trebuie uitat că deja s-au parcurs paşi în această direcţie: „programarea

liniară” a devenit metodă uzuală în determinarea traseelor mijloacelor de

transport şi, în general, în stabilirea repartiţiei optimale a resurselor; metodele

de analiză a drumului critic s-au folosit şi se folosesc în realizarea unor lucrări

(în unele ţări fiind chiar obligatoriu ca aceste metode să fie aplicate în

reglementarea contractuală a lucrărilor de investiţii); teoria stocurilor se aplică

în gestiunea modernă

80

.

O disciplină decizională cu caracter general-metodologic o constituie

„teoria deciziei şi a utilităţii”

81

.

Teoria deciziilor a fost aplicată într-o accepţiune identică cu cea a

cercetării operaţionale, această disciplină propunându-şi să devină o „logică a

proceselor decizionale”. Analizând structura unui proces decizional, teoria

deciziei şi utilităţii defineşte principalele sale elemente (obiectivele,

alternativele, consecinţele şi utilitatea) şi modelează procesele de decizie în

funcţie de informaţiile ce există în privinţa condiţiilor de desfăşurare a acţiunii

şi a caracterului individual sau colectiv al deciziei.

Teoria deciziei nu este, mai ales, un instrument de rezolvare a

problemelor decizionale concrete, ea fiind, în special, o metodologie-cadru

pentru aplicarea tuturor metodelor cercetării operaţionale şi, în general, pentru

luarea deciziilor corecte

82

.

80

A se vedea: J. Aurian, Gh. Boldur, S. Lazăr, Cercetarea operaţională în construcţii, cit.

supra; A. Kaufmann, Méthodes et modèles de la recherche opérationnelle, cit. supra.

81

A se vedea: P. C. Fishburn, Utility Theory, în „Management Science”, vol. 14, nr. 5/1968;

idem, Decision and Value Theory, Wiley, 1964.

82

A se vedea Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, cit. supra.
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Dată fiind importanţa pe care o are teoria deciziei, inclusiv şi în special în

legătură cu „deciziile multidimensionale”, în analiza obiectivelor şi

subordonarea deciziilor faţă de obiectivele unor acţiuni, în literatura de

specialitate

83

s-a făcut referire şi la aspecte de amănunt ale acestor probleme.

Un grup de astfel de preocupări, de mare importanţă în luarea deciziilor

referitoare la întreprinderi, îl constituie problemele de „psihologie a

organizării”, ele cuprinzând aspecte precum: selecţia profesională (probleme

de recrutare, teste de aptitudini, aprecierea şi promovarea salariaţilor); sisteme

de stimulare şi sancţiuni; relaţii interpersonale şi de grup; probleme de

comportament (comportamentul conducătorului, al cumpărătorului etc.)

84

.

Un loc aparte în acest grup de preocupări îl au metodele moderne

psihosociologice de stimulare a inventivităţii decizionale, ca „brainstorming”-

ul (asaltul creierului) şi „metoda Delphi” (ancheta prin iteraţii). Eficienţa

acestor metode a determinat recurgerea la ele într-o măsură din ce în ce mai

mare, mai ales când problemele decizionale sunt deosebite, ele scăpând

mijloacelor de investigare clasice sau chiar celor moderne devenite uzuale. În

disciplinele psihosociologice au penetrat metodele de tip matematic, fapt

ilustrat de utilizarea teoriei grafelor, teoriei informaţiei, teoriei utilităţii şi

deciziei, dar şi a metodelor probabilistice de interpretare a rezultatelor (care, de

fapt, pătrunseseră mai de mult).

Un alt grup de preocupări este cel privind „gestiunea previzională”,

cuprinzând o serie de metode de prospectare a viitorului (întreprinderii, dar şi a

societăţii în ansamblul său ori a subsistemelor acesteia) bazate pe „sondaje

probabilistice” şi pe „simulări” (care reprezintă o reproducere „in vitro” şi,

eventual, prin „modelare” a fenomenului real pentru a se putea trage o

concluzie generală din mai multe fapte  particulare, mai exact consecinţele

viitoare)

85

.

Un rol deosebit în „gestiunea previzională” îl au aşa-numitele „jocuri de

întreprindere” prin care se simulează funcţionarea întreprinderilor în

numeroase variante, deducându-se alura principalilor parametri tehnici-

economici.

Deosebit de importante sunt, mai ales, problemele „deciziilor multidimen -

sionale” în cadrul proceselor complexe ale deciziilor social-economice.

Obiectivul unei acţiuni poate fi privit ca „un anumit nivel care se propune

a fi atins pentru un anumit parametru-scop”

86

. Acest parametru-scop reprezintă

un criteriu sau un punct de vedere, de obicei nu singurul, din care este privită

acţiunea respectivă. Deci o primă caracteristică (importantă) a unui obiectiv

este faptul că el reprezintă o „stare propusă” din mulţimea de stări posibile care

caracterizează un criteriu de analiză a unei acţiuni: un anumit volum propus al

83

A se vedea Gh. Boldur, Informaţia şi decizia în procesul conducerii social-economice, cit.

supra, p. 161 şi urm.

84

A se vedea Gh. Boldur, I. Băncilă, Metode şi mijloace moderne de luare a deciziilor în
întreprindere, Bucureşti, 1970.

85

A se vedea Gh. Boldur, Informaţia şi decizia în procesul conducerii social-economice, cit.

supra, p. 161.

86 Ibidem, p. 162 şi urm.
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producţiei unei întreprinderi, de exemplu, pe o perioadă definită, este un

obiectiv care coincide cu principalul indicator al întreprinderii. Există însă

posibilitatea să se obţină valori mai mici sau mai mari decât cea propusă. În

cele mai multe cazuri, în practică, activitatea economică (căci, de regulă,

aceasta este baza fenomenelor petrecute în societate) impune luarea în

considerare a mai multor obiective, deci a mai multor criterii: paralel cu

indicatorul producţiei globale, de exemplu, se urmăresc indicatori de

productivitate, de calitate, de preţ, de cost etc. Pentru a se putea examina

relaţiile care există între diversele criterii ale unui proces social-economic şi a

se putea cerceta compatibilitatea obiectivelor, există posibilitatea de a se

agrega diferitele criterii în „criterii-sumă” şi de a le dezagrega în „criterii-

părţi”

87

. Un astfel de exemplu de agregare a criteriilor este trecerea de la

urmărirea preţului de cost pe produs sau pe secţie la preţul de cost pe total

întreprindere; procesul invers constituie un exemplu de dezagregare.

Acest mod de a considera criteriile este determinant în luarea deciziilor pe

parcursul desfăşurării proceselor economice.

Pentru a se exemplifica şi a se pune în evidenţă importanţa determinantă a

acestei metode, în literatura de specialitate s-a dat următorul „exemplu

schematic”: în cadrul unui proces de producţie se au în vedere trei criterii

(parametri-scop): beneficiul, calitatea producţiei şi durata de desfăşurare a

procesului. Obiectivele pe care şi le propun cei care conduc procesul respectiv

sunt: obţinerea unui anumit beneficiu, a unei anumite calităţi şi o durată anume

de desfăşurare. Conducerea operativă a procesului va urmări atingerea acestor

trei niveluri-obiectiv propuse (sau a unor niveluri cât mai apropiate şi dacă este

posibil superioare). În acest scop, vor trebui luate numeroase decizii. Operaţia

de decizie va consta, la un anumit moment al procesului de producţie, în

alegerea unei soluţii din mulţimea soluţiilor posibile, în aşa fel încât

consecinţele soluţiei alese să fie optime din punctul de vedere al obiectivelor

propuse. Alegerea nu va fi uşoară întrucât dacă, de exemplu, soluţia, din punct

de vedere al beneficiului, are drept consecinţă superioară beneficiul-obiectiv, ea

poate foarte bine să aibă consecinţe inferioare din punctul de vedere al celorlalte

două criterii: calitatea şi durata procesului. Tot aşa, dacă o altă soluţie posibilă

poate avea consecinţe superioare în ceea ce priveşte calitatea, consecinţele

pentru celelalte obiective, beneficiul şi durata procesului pot fi inferioare. Deci

va trebui găsită o metodă de comparare a acestor trei consecinţe.

Schema de mai sus a procesului decizional, în care se ţine seama de mai multe

obiective, se numeşte „schemă multidimensională”, existând o serie de metode de

rezolvare bazate pe „teoria utilităţii” şi pe „teoria jocurilor strategice”

88

.

87

A se vedea: Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, cit. supra;

idem, Analiza operaţională a obiectivelor, în „Viaţa economică” nr. 3/1971 (385); idem, Modele
pentru rezolvarea problemelor decizionale complexe, în „Studii şi cercetări de calcul economic şi

cibernetică economică” nr. 6/1969.

88

A se vedea: Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, cit. supra; P.

C. Fishburn, Decision and Value Theory, cit. supra; A. Kaufmann, Méthodes et modèles de la
recherche opérationnelle, cit. supra.
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Problema deciziilor multidimensionale conduce inevitabil la necesitatea

găsirii „unei unităţi de apreciere a consecinţelor diverselor soluţii posibile,

unitate care să fie comună tuturor criteriilor luate în considerare”.

Atunci când efectul poate fi exprimat în valoare bănească pentru toate

criteriile, problema este simplă, dar nu acelaşi lucru se întâmplă când unele

criterii nu permit estimarea valorii băneşti, această situaţie apărând de obicei

pentru criteriile calitative (calitatea produselor, considerente estetice, calitatea

muncii, de exemplu). Nevoia de a găsi, şi în astfel de cazuri, unităţi comune de

apreciere a consecinţelor a condus la introducerea „funcţiei de utilitate” care îşi

propune să măsoare „folosul diverselor consecinţe”

89

.

Reluându-se exemplul schematic reprodus mai sus se poate examina în

detaliu această problemă a operării cu „utilităţi”. Astfel, dacă s-au estimat

utilităţile tuturor consecinţelor printr-un procedeu oarecare, de exemplu:

89

A se vedea: Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, cit. supra; 

P. C. Fishburn, Utility Theory, cit. supra; P. C. Fishburn, Decision and Value Theory, cit. supra.
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Soluții posibile Utilităţile consecinţelor

beneficii calitate durată

Soluţia 1 (S1) u (b1) u (c1) u (d1)

Soluţia 2 (S2) u (b2) u (c2) u (d2)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Soluţia multiplă u(bm) u (cm) u (dm)

Problema de decizie formulată iniţial, şi anume alegerea unei soluţii

căreia să-i corespundă consecinţele superioare consecinţelor-obiective bo, co şi

do, s-a transformat în găsirea soluţiei S1 pentru care suma utilităţilor u(b1) +

u(c1) + u(d1) să fie maximă.

O altă problemă, de mare importanţă, este, fără îndoială, „alegerea

obiectivelor social-economice ale unei acţiuni”. În practica luării deciziilor

social-economice sunt frecvente cazurile în care decidenţii stabilesc obiectivele

acţiunilor, identifică soluţiile posibile, fac previziuni asupra consecinţelor,

estimează utilităţile acestora şi, în sfârşit, aplică o anumită regulă de decizie

din care se degajă „soluţia optimă”. Acest cumul de atribuţii, dacă nu este

însoţit şi de o „cunoaştere riguroasă a etapelor procesului de decizie”, duce la

situaţii când decidenţii, oricât de talentaţi şi de experimentaţi ar fi ei, iau

decizii şi măsuri diferite de cele optime.

Într-un proces de decizie condus ştiinţific se impune o „diviziune a

atribuţiilor”: procese de opţiune privind stabilirea obiectivelor şi estimarea utilităţii



consecinţelor şi procese de rutină implicate în toate celelalte operaţii

decizionale.

Primele dintre aceste operaţiuni (procesele de opţiune privind stabilirea

obiectivelor şi estimarea utilităţii consecinţelor) vor fi executate de cadrele de

coordonare şi de conducere directă. Analiza social-economică multilaterală,

care va trebui, în mod obligatoriu, să preceadă operaţiunea de alegere a

obiectivelor, nu va pierde din vedere ca acestea (obiectivele) să reflecte

interesele şi aspiraţiile celor afectaţi de acţiunile proiectate. Întrucât

mecanismul deciziei nu depinde de luarea în considerare a obiectivelor, ci de

utilităţile consecinţelor aferente, este important să fie explicate toate sau cât

mai multe dintre obiectivele reprezentative, departajarea lor după importanţă

făcându-se în mod implicit prin estimarea diferenţiată a utilităţilor (într-adevăr,

luarea în considerare a unui obiectiv social-economic nereprezentativ sau

nerealist poate fi corectată prin prevederea exactă a consecinţelor şi apoi prin

estimarea justă a utilităţilor, pe când omisiunea unui obiectiv nu se mai

corelează în niciun fel, putând conduce la vicierea deciziei).

Deci unul din rolurile importante ale cadrelor de coordonare sau ale celor

de conducere directă constă tocmai în explicarea, în mod corespunzător, a

obiectivelor proceselor social-economice analizate, fără a se preocupa, în

această fază, de departajarea lor după importanţă. După stabilirea obiectivelor,

acţiunea (procesul) de decizie va fi continuat de specialiştii în „procesele de

rutină” (economişti, sociologi, matematicieni, finanţişti, informaticieni,

tehnicieni etc.) care vor identifica „soluţiile posibile” ale problemei (situaţiei)

şi vor prevedea consecinţele acestora. În continuare, cadrele de conducere vor

efectua cea mai importantă operaţiune din cadrul procesului de opţiune –

„estimarea utilităţii consecinţelor” (această operaţiune fiind hotărâtoare, există

şanse cu atât mai mari să reuşească, cu cât colectivul angrenat în estimare este

mai numeros şi mai reprezentativ). Utilizarea „tehnicienilor de decizie de

grup” asigură o desfăşurare raţională a procesului de estimare şi constituie

modul în care metodele de conducere colective îşi găsesc aplicare în

fundamentarea deciziilor social-economice

90

.

În final, problema se întoarce din nou la specialiştii în „procese de rutină”

care aplică regulile de decizie, eventual – în cazurile complexe – cu ajutorul

calculatoarelor electronice şi „determină soluţia optimă”.

În afară de „caracterul său colectiv”, procesul de decizie, desfăşurat după

schema sus-menţionată, cunoaşte diviziunea şi specializarea muncii,

asigurându-se, în aceste condiţii, luarea în considerare a obiectivelor sub toate

aspectele sale complexe, prin care este influenţată decizia social-economică.

C) Latura tehnologică a managementului social. În ceea ce priveşte

tehnicile moderne de calcul şi prelucrare a informaţiilor, specialiştii clasifică

complexul de mijloace tehnice şi proceduri pe care-l reprezintă un sistem de

calcul şi de prelucrare a datelor în două componente: Hardware-ul (sau

echipamentul propriu-zis) şi Software-ul (adică sistemul de programare şi

programele propriu-zise).

90

A se vedea: Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, cit. supra; Gh.

Boldur, I. Băncilă, op. cit.; Gh. Boldur, Modele pentru rezolvarea problemelor decizionale
complexe, cit. supra.
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Hardware-ul a ajuns la a „n”-a generaţie cu elemente microminiaturizate

(nanotehnologia) şi integrare la scară mare.

Software-ul a parcurs, şi el, „n” generaţii.

În utilizarea combinată Hardware-Software există în prezent o serie de

mijloace de mare eficienţă în conducerea social-economică: a) prelucrarea în

timp partajat (time-sharing); b) prelucrarea în timp real; c) teleprelucrarea; d)

tehnicile de virtualizare; e) lectura optică a documentelor.

a) Time-sharing-ul se prezintă ca o unealtă superioară a conducerii unei

întreprinderi

91

, care constă dintr-o tehnică specială de programare pentru

utilizarea unui calculator de către mai mulţi beneficiari, astfel încât fiecare să

fie întotdeauna servit imediat.

Sistemul este alcătuit din: ansamblul „calculator cu rol de centrală”; posturile

de „intrare-răspuns” (telescriptori-telewritter), care pot fi instalate la orice distanţă

de „centrală”, în orice birou ce dispune de linie telefonică; un dispozitiv de

telecomunicaţii „DATANET” inserat între telescriptori şi calculator; o unitate de

memorie cu discuri magnetice pentru stocarea problemelor (programele+datele),

cu acces direct atât pentru utilizatori, cât şi pentru calculator.

Postul terminal este ataşat la telescriptor (maşină de scris branşată la

telefon) şi la un perforator din bandă de hârtie pentru separarea lucrărilor

înainte de intrarea la comunicaţie cu centrul. Banda este citită prin transmisie

directă, reducându-se astfel durata comunicărilor.

Sistemul time-sharing dă posibilitatea ca, în funcţie de dimensiunea

calculatorului, să se primească multiple cereri în acelaşi timp şi să se execute

aproape instantaneu. Acest sistem poate utiliza limbajele universale de

programare FORTRAN, COBOL, PLI şi un limbaj specializat BASIC.

Tehnica time-sharing oferă posibilităţi de rezolvare foarte rapidă şi

directă, fără deplasări, a problemelor utilizatorului. Se pot executa fie lucrări

inginereşti (calcule, proiectări etc.), fie lucrări de analiză financiară (bugete,

evaluarea investiţiilor, costuri şi beneficii etc.), fie lucrări de gestiune

previzională (planificare, modele de simulare etc.).

În S.U.A. funcţionează multiple astfel de centre, posedând numeroase

calculatoare, o adevărată piaţă.

b) Prelucrarea în timp real beneficiază atât de viteza de calcul, cât şi de

posibilităţile enorme de memorare ale calculatorului.

Operând asupra datelor întreprinderii conţinute pe fişiere din memoria sa

externă, calculatorul urmăreşte pas cu pas procesul informaţional-decizional,

dând răspunsurile în timp util şi înainte de a fi solicitat cu o altă problemă.

Totodată, se actualizează şi fişierele în care vor fi cuprinse numai datele

operative cele mai recente

92

. „Timpul real” permite un adevărat dialog între om

şi maşină.

91

A se vedea Y. Lasfarque, Les facteurs de la rentabilité d’un system d’information, în

„Direction et gestion des entreprise” nr. 3/1969.

92

A se vedea lucrările colective: Ordinateur ISMB–360. Introduction en Système
d’Exploitation ISMB France nr. CF 2–0015–0; Le dialogue homme machine commence par la
communication – Systèmes d’informatique, în „Magasine Bull. Ge.” nr. 5/1969.
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c) Teletransmisia reprezintă un fenomen inovator care marchează profund

fizionomia, structurile şi organizarea întreprinderilor şi economiei în general

93

.

Schematic, sistemul de teleprelucrare constă în folosirea la distanţă a unui

calculator central de mare capacitate, legat de terminale prin echipamente

speciale de transmisie a datelor (DATANET), terminalele fiind ele însele mici

calculatoare care funcţionează ca unităţi de comandă a perifericelor.

Teletransmisia informaţiilor apare ca o condiţie indispensabilă a utilizării

cu maximum de randament a calculatoarelor; perfecţionarea sistemelor de

transmisie prin cabluri şi prin fascicule hertziene, sateliţii de telecomunicaţii,

asocierea mai multor calculatoare creează posibilităţi aproape nelimitate de

informare şi prelucrare.

d) Vizualizarea grafică este o tehnică de simulare a deciziilor pe instalaţii

speciale de „vizualizare grafică”

94

.

O consolă video este conectată direct cu calculatorul, căruia i s-a

programat să producă diagrame şi grafice pe ecran. Această tehnică, evoluată şi

complexă, este uşor de utilizat. Limbajele specializate de programare permit

comunicarea direct cu calculatorul în vorbirea curentă sau diagrame-standard,

fără a mai fi necesare limbajele matematice ale vechilor modele; viteza şi

versabilitatea acestor calculatoare permit o interacţiune „on line” între

utilizator şi maşină: utilizatorul poate chestiona calculatorul, primeşte

răspunsuri imediat şi-şi modifică imediat ipotezele pentru a plasa noi întrebări.

Cu o consolă video pe biroul său, utilizatorul poate cere să-i apară pe

ecran curbele solicitate şi apoi, prin atingerea acestuia (a ecranului) cu un

stilou luminos, el poate ordona calculatorului să calculeze noi valori şi să

redeseneze graficele.

e) Lectura directă a documentelor prin periferice optice de caractere este

o tehnică evoluată care reduce sau chiar elimină operaţiile manuale cu

claviaturi, necesare pentru pregătirea datelor de intrare în calculator

95

.

Dispozitivele cu recunoaştere optică pot citi caractere alfanumerice (care

cuprind sau utilizează litere şi cifre) imprimate sau scrise de mână (într-un

anumit format) şi le traduc într-un limbaj accesibil maşinii, transmiţând direct

data codificată la un calculator sau transcriind-o pe benzi magnetice, benzi

perforate sau cartele perforate.

În concluzie, pregătirea deciziilor, transmiterea şi îndeplinirea lor,

controlul îndeplinirii (executării), îmbunătăţirea deciziilor ulterioare (prin

reproiectare, ţinându-se seama de cele constatate prin controalele efectuate pe

parcursul executării, adică pe baza analizei rezultatelor obţinute), întreg acest

complex, care formează conţinutul activităţii de conducere a societăţii, trebuie

să se fundamenteze, pe lângă criteriile teoretice şi metodologice, la care ne-am

referit mai sus, şi pe dispozitive de acţiune sau tehnologia de care dispune

93 Ibidem.
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A se vedea I. Miller, Computer graphics for decision making, în „Harvard Business

Review”, noiembrie-decembrie, 1969.
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A se vedea R. Arnold, H. Hill, A. Nichols, Iniţiere în prelucrarea datelor (traducere din

limba engleză), Bucureşti, 1969.
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acţiunea socială la un moment dat. Tehnologia acţiunii de conducere cuprinde

ansamblul de tehnologii existente: informatica, automatizarea documentării, a

informării organelor de decizie, înzestrarea aparatelor de conducere cu

specialişti în codificarea şi prelucrarea informaţiilor pentru a se putea folosi, în

cât mai multe cazuri şi situaţii, computerele în analiza situaţiilor de decizie şi a

variantelor optime de soluţionare.

Această tehnologie cuprinde cunoaşterea şi înzestrarea cerinţelor de

conducere cu toate tehnicile curente folosite în elaborarea, transmiterea,

efectuarea şi controlul actelor de conducere.

Tehnologia actului de management social este o componentă esenţială a

acţiunii de conducere (de management social), deoarece calitatea conducerii

societăţii depinde, în mare măsură, nu numai de calitatea obiectivelor şi

criteriilor de valoare pe care le foloseşte, ci şi de calitatea dispozitivelor de

acţiune, care asigură operativitatea, eficienţa, eficacitatea, economicitatea

realizării, controlului şi perfecţionării actelor de conducere

96

.

Dar nu folosirea în sine a unor dispozitive tehnice în realizarea actelor de

conducere este nouă în zilele noastre, ci necesitatea „instituţionalizării”

acesteia: implantarea tehnologiei electronice în structura şi funcţionarea

centrelor de conducere a societăţii (sistem parţial al sistemului global al

societăţii).

Managementul social constituie de fapt o „ştiinţă operaţionalizată”, ale

cărei rezultate se traduc prin proiecte de acţiune, propuse centrelor şi factorilor

de conducere din cadrul societăţii.

Managementul social nu se ocupă numai de funcţii de conducere, ci şi de

proiectarea actelor, strategiilor, planurilor, programelor etc.

Apariţia necesităţii practice stringente de elaborare sistemică şi operativă

a managementului social exprimă nivelul şi exigenţele la care s-au ridicat, în

contemporaneitate, actele de construcţie şi de conducere a societăţii.

Secţiunea 3:
ACTUL DE CO�DUCERE Î� CADRUL CLASEI 
DE SISTEME „OM-MAȘI�I-CALCULATOARE”

Studiile întreprinse în legătură cu „sistemele” au pus în evidenţă, în mod

pregnant, faptul că pot fi luate în considerare mai multe modele (clase) de

sisteme, în funcţie de obiectul cercetării întreprinse: sisteme naturale (pe care

omul le găseşte în natură sau le realizează în conformitate cu natura, cum este

cazul, de exemplu, cu obţinerea unor monocristale); sistemele tehnice (cum

sunt sistemele de transmisiune sau ansamblurile de aparate); sistemele

concepţionale (sisteme de idei, elaborarea de teorii şi metode); sistemele de
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A se vedea P. Apostol, Domeniul ştiinţei conducerii societăţii, în „Ştiinţa conducerii

societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 462.
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acţiune (analiza, proiectarea şi realizarea unor obiective); sistemele inginereşti

(sisteme de producţie industrială, sistemele informatice) şi altele.

Fiecare dintre aceste categorii de sisteme se caracterizează printr-o

structură specifică (modul de aranjare şi interacţionare a elementelor lor

constitutive).

Mulţimea sistemelor poate fi privită şi analizată şi dintr-un alt unghi de

vedere şi anume acela al clasei de sisteme „om-maşină-calculator electronic”,

care au structura lor specifică, ale cărei aspecte cele mai generale şi care merită

să fie analizate şi scoase în evidenţă sunt „buclele de reacţie” şi „punctele de

decizie”, elemente de structură cibernetică.

Într-adevăr, apariţia calculatoarelor electronice a produs şi continuă să

producă schimbări în funcţionarea sistemelor „om-maşină-calculator

electronic”, întrucât acestea (calculatoarele electronice) modifică profund

modul de conducere atât al sistemelor tehnice, cât şi al sistemelor industriale şi

economice, dar şi al societăţii în ansamblul ei

97

.

Sistemele moderne complexe au devenit în cea mai mare măsură „sisteme

om-maşină-calculator electronic”, fiind extinse la scara întregii societăţi. În

prezent, această clasă de sisteme este, fără îndoială, cea mai cuprinzătoare

clasă de sisteme, însă e, din păcate, şi cel mai puţin studiată.

Se remarcă, totuşi, faptul că toate sistemele om-maşină-calculatoare au

caracteristici comune, şi anume: elementele lor constitutive sunt oamenii,

maşinile şi calculatoarele electronice; oricare sistem din această clasă

constituie un subsistem al unui alt sistem mai amplu; elementele lor

componente sunt în interacţiune, în cadrul unei structuri ordonate, unitare;

structura sistemului cuprinde bucle de reacţie şi puncte de decizie automată şi

umană (sisteme de informatică şi conducere, puţin studiate); au „intrări” şi

„ieşiri” în sens cibernetic, adică procese de autoconducere; nu pot fi complet

automatizate; au obiective.

Societatea modernă se încadrează şi ea în categoria sistemelor „om-

maşină-calculator electronic” şi, ca atare, are aceeaşi structură ca această clasă

de sisteme şi aceleaşi caracteristici la care ne-am referit mai sus.

Structura societăţii considerată ca sistem poate fi privită ca atare, adică sub

forma exactă de reunire a tuturor subsistemelor până la cele mai mici elemente

componente, sau poate fi privită şi din unghiul urmăririi anumitor substructuri

caracteristice (o astfel de substructură caracteristică a societăţii constituind-o şi

sistemul [subsistemul] juridic şi jurisdicţional, pe care îl vom analiza, pe larg, în

partea a doua a studiului nostru, căreia îi vom da şi cea mai mare dezvoltare).

Din cel de al doilea punct de vedere (al urmăririi substructurilor

caracteristice) prezintă interes, aşa cum am arătat şi mai sus, aspectele cele mai

generale în substructura unui sistem, care sunt „buclele de reacţie” şi „punctele

de decizie”, elemente generale de structură care se referă la structura

cibernetică a oricărui sistem „om-maşină-calculator electronic”.
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Consideraţii privind sistemul naţional de informatică şi conducere, în „Viaţa economică nr.
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Buclele de reacţie pot fi de diferite naturi şi există o multitudine de astfel

de bucle de reacţie, care se închid pe anumite porţiuni de procese, pe anumite

porţiuni de sistem, pe întregul sistem.

Procesele legate de buclele de reacţie sunt astăzi bine înţelese pentru

sistemele electronice şi în general la sistemele tehnice automate. Mai complexă

şi mai puţin studiată este problema buclelor de reacţie la sistemele „om-

maşină-calculator” (dar nu şi ignorată).

La sistemele „om-maşină-calculator” este necesar să fie pusă în evidenţă o

buclă majoră de reacţie, şi anume, „sistemul de informatică şi conducere”

98

.

În ceea ce priveşte „punctele de decizie” din cadrul unui sistem „om-

maşină-calculator”, care, şi ele, fac parte din lanţul de reacţie, trebuie subliniat

faptul că decizia poate fi definită ca o trecere de la „informaţie” la „comanda

de acţiune”, trecere care se poate realiza automat, în unele cazuri, cu ajutorul

calculatoarelor electronice, în special pentru „decizii operative”, dar alteori

principalul element de decizie, în sistemele „om-maşină-calculator”, rămâne

omul. Şi, în astfel de cazuri (care sunt, desigur, complexe), procesul de decizie

al omului este un proces complex (el însuşi fiind un sistem, de conducere) care

depinde de informaţia de care dispune, cât şi de sistemul său de concepte, de

politica sa de acţiune.

Problematica deciziei este diferită, în funcţie de nivelurile din sistem la

care ea este adoptată, structurile decizionale în sistemele „om-maşină-

calculator” jucând un rol esenţial în funcţionarea acestor sisteme.

Am arătat mai înainte că o buclă majoră de reacţie în cadrul sistemelor

„om-maşină-calculator” o constituie „sistemul de informatică şi conducere” şi

că punctele de decizie fac şi ele parte din lanţul de reacţie, iar procesul de

decizie al omului depinde de informaţiile de care dispune, cât şi de sistemul

său de concepte (politica sa de acţiune).

Unul dintre conceptele de bază ale politicii de acţiune este „conceptul

informaţional-decizional” (SID), înţeles ca un ansamblu de părţi şi mijloace

(oameni şi resurse) cu organizare informaţională şi decizională (eventual pe

subsisteme componente) şi acţionând în direcţia realizării anumitor obiective

determinate.

Orice organism al sistemelor „om-maşină-calculator”, deci implicit şi mai

ales al societăţii în ansamblul ei, este un sistem informaţional-decizional, fie că

este vorba de o întreprindere, de grupuri de întreprinderi, asociaţii, ministere

sau economia naţională în ansamblul său (sistemul juridic şi jurisdicţional al

societăţii este, şi el, un sistem informaţional-decizional).

Dar, deşi „conceptul informaţional-decizional” stă în centrul activităţii de

management social, acţiunea de conducere a societăţii are mai multe

componente, şi anume: sistemul informaţional-decizional; sistemul de

implementare a modelelor de acţiune elaborate; sistemul de monitorizare

permanentă a acţiunilor întreprinse în vederea realizării obiectivelor alese;
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sistemul de control; sistemul de corectare a devianţelor de la modelele alese

sau de înlocuire a modelelor care s-au dovedit a fi inadecvate.

Toate aceste subsisteme ale sistemului de acţiuni întreprinse în direcţia

elaborării şi realizării obiectivelor alese sunt, la rândul lor, sisteme structurate

în subsisteme de mai mici dimensiuni, uneori induse la simple mecanisme

autoreglatoare aproape semiautomate. Întreg ansamblul trebuie să fie însă bine

corelat, să alcătuiască un tot unitar, care să funcţioneze ca atare, sesizându-se

orice neconcordanţă, orice distorsiune, fiind puse în evidenţă cu promptitudine

cauzele lor, chiar dacă o cauzalitate ar fi multiformă, şi factorii răspunzători,

pentru a putea fi luate cu aceeaşi promptitudine, în timp real sau util, măsurile

de natură să asigure corectarea acţiunilor şi concordanţa acţiunilor cu

obiectivele urmărite.

Sistemul acţional al sistemului social global şi, implicit, ale subsistemelor

care-l alcătuiesc, constituie un element fundamental (determinant) şi, de aceea,

acţiunea unui management ştiinţific este indispensabilă.

Care sunt însă elementele componente ale unui sistem acţional care

trebuie să caracterizeze „managementul social”? În această privinţă trebuie să

distingem două aspecte: aspectul structural şi aspectul funcţional.

Din punct de vedere structural am reţinut deja că acţiunea de management

social are mai multe componente: sistemul informaţional-decizional; sistemul

de implementare a modelelor de acţiune elaborate; sistemul de monitorizare

permanentă a acţiunilor întreprinse în vederea realizării obiectivelor alese;

sistemul de control; sistemul de corectare a devianţelor de la modelele alese

sau de înlocuire a modelelor care s-au dovedit a fi inadecvate.

Din punct de vedere funcţional trebuie pus în evidenţă, cu promptitudine,

exactitate şi pregnanţă, nu numai modul de funcţionare pozitiv sau deficient, al

sistemului (subsistemului) luat în considerare, adică nerealizarea sau realizarea

nesatisfăcătoare a obiectivelor alese (specifice fiecărui subsistem), precum şi

cauzele acestora, dar şi gradul de performanţialitate, adică raportul dintre

realizări şi costuri.

Elementele de structură (ale acţiunii) care-şi vor aduce o contribuţie

hotărâtoare pentru supravegherea funcţionalităţii sistemului acţional vor fi, fără

îndoială, sistemul de monitorizare permanentă şi sistemul de control, aceste

două componente fiind legate între ele şi oferind informaţii necesare pentru

celelalte componente ale sistemului acţional, dar în special pentru sistemul de

corectare a devianţelor.

În continuare, vom face o prezentare a fiecăruia din aceste elemente de

structură ale sistemului acţional, pentru a putea oferi practicienilor angrenaţi în

astfel de operaţiuni o vedere de ansamblu, dar totodată şi una detaliată despre

ceea ce ar însemna organizarea şi conducerea unui sistem acţional care

constituie atributul managementului social.

A) Sistemul informaţional-decizional. Indiferent că ar fi vorba de

realizarea unor obiective noi sau de continuarea unor activităţi pentru

realizarea unor obiective care sunt în curs, managementul social trebuie să fie

dotat cu un sistem informaţional-decizional care constituie instrumentul de

lucru al acestuia.
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Singura diferenţă ar consta în faptul că în primul caz este parcurs întreg

traseul de la culegerea de informaţii până la luarea deciziei şi punerii sale în

executare, pe când în al doilea caz, cel mai frecvent de altfel, se va proceda la o

analiză globală sau parţială, după caz, a stării sistemului în funcţie de care se

va proceda la corectări de traseu sau chiar la reproiectări decizionale.

În linii generale, metodologia de analiză şi proiectare informaţional-

decizională a unui sistem acţional oarecare este o activitate complexă în care

trebuie angrenaţi specialişti din diferite domenii (în funcţie de natura

obiectivelor alese a fi realizate): matematicieni-informaticieni, economişti,

sociologi, jurişti, precum şi specialişti ai sistemului cercetat.

Activitatea acestei echipe complexe de analiză şi proiectare se poate

diviza, teoretic, dar şi practic, în trei etape: descrierea situaţiei actuale a

sistemului; proiectarea noului sistem; implementarea sistemului.

Cunoaşterea şi descrierea actuală a sistemului, care este indispensabilă

pentru a se păşi la cea de-a doua etapă: proiectarea (sau, după caz, repro -

iectarea) unui sistem, constă, desigur, în descrierea cât mai amănunţită a stării

unui sistem dat. Dar examinarea şi descrierea tuturor factorilor şi datelor care

caracterizează un sistem sunt atât de numeroase, iar unele din ele atât de

complexe, încât aceasta ar constitui un volum uriaş de muncă, antrenarea unor

forţe de cercetare considerabile şi cheltuieli imense, fără a mai vorbi de

caracterul extrem de perisabil al unor date.

De aceea s-a propus o metodă mai simplificată, reducându-se activitatea

(perioada) de descriere a situaţiei actuale a sistemului la operaţii strict necesare

pentru cunoaşterea sistemului, şi anume: cunoaşterea în linii generale a acţiunii

(acţiunilor) întreprinse de sistem; definirea subsistemelor componente ale

acestuia; identificarea precisă a obiectivelor sistemului; selectarea

subsistemelor care ar trebui analizate mai în profunzime şi reproiectate (este o

metodă de analiză parţială a sistemului, care permite reproiectarea în părţile

mai sensibile ale sistemului).

Încă din această primă etapă pot fi puse în evidenţă (atunci când sunt

selectate componentele sistemului acţional examinat) părţile mai slabe

(deficiente) ale acestui sistem, şi identificate cauzele şi cei răspunzători.

Întrucât orice sistem acţional este îndreptat spre realizarea unor obiective,

pentru realizarea cărora sunt alocate resurse (materiale şi financiare) şi oameni

(specialişti, muncitori etc.) şi trebuie să se întocmească un plan desfăşurat pe

etape până la momentul (data prestabilită) obiectivelor de realizat, primul lucru

care va trebui să-l facă echipa de cercetare este verificarea stadiului de

realizare a obiectivului şi dacă acesta coincide cu stadiul prevăzut în plan

(bineînţeles, dacă s-a întocmit acest plan; în caz contrar, constatându-se „de

plano” o deficienţă majoră în activitatea de management). Dacă s-a întocmit un

plan desfăşurat pe etape de realizare a obiectivului, iar aceste etape nu au fost

respectate, trebuie să se determine cu exactitate cauzele, care pot fi multiple: de

exemplu atunci când s-au stabilit obiectivele, realizarea acestora nu a fost

corelată cu resursele alocate (adică cele două planuri desfăşurate – de realizare

a obiectivelor şi de alocare a resurselor – nu sunt concordante), sau există

întârzieri în alocarea de resurse, deşi planurile sunt concordante; o altă cauză,

MANAGEMENTUL SOCIAL
79



foarte gravă, ar fi folosirea resurselor în alte scopuri, cu alte destinaţii decât

realizarea obiectivelor; o altă cauză ar putea fi nedesemnarea nominală a

persoanelor însărcinate cu realizarea obiectivelor (defalcate pe fiecare etapă) şi

inexistenţa unui mecanism de monitorizare permanentă şi raportare imediată

către persoanele care au răspunderea realizării obiectivelor (neorganizarea

corespunzătoare a procesului de realizare a obiectivelor); indolenţa şi

incompetenţa personalului utilizat pentru realizarea obiectivelor ar putea

constitui, şi ele, cauze ale deficienţelor în executare, şi altele asemenea.

De fapt, această primă etapă a activităţii de analiză a situaţiei sistemului

informaţional-decizional poate fi foarte simplă pentru că orice manager

pregătit pentru o asemenea activitate va fi în orice moment în cunoştinţă de

cauză cu privire la starea sistemului pe care-l conduce dacă a ştiut să-şi

organizeze în aşa fel aparatul de conducere, cu oameni capabili şi specializaţi

pe diferite domenii: economişti (inclusiv finanţişti), contabili, jurişti etc. care

să-l informeze permanent, prin rapoarte scrise, despre desfăşurarea normală

sau, dimpotrivă, anomaliile care se produc în procesul de realizare a

obiectivelor, putând lua în mod operativ, cu sprijinul acestor specialişti,

măsurile de corectare, mergându-se până la regândirea şi reproiectarea

sistemului acţional şi, bineînţeles, pentru tragerea la răspundere promptă a

celor vinovaţi de deficienţele constatate. În cazurile mai complexe, imposibil

de rezolvat de aparatul operativ de conducere a sistemului, se poate recurge şi

la serviciile unor companii independente de audit financiar-contabil, de

consultanţă sau alţi asemenea specialişti, costurile urmând a fi suportate de cei

care au stabilit în mod necorespunzător obiectivele sau au întocmit planurile de

desfăşurare a acţiunilor ori nu au supravegheat permanent executarea cu

precizie a sarcinilor în legătură cu realizarea obiectivelor alese.

Proiectarea (sau reproiectarea) noului sistem. Cercetarea necesarului de

informaţii, prelucrări şi procese de decizie se face pornindu-se de la obiectivele

sistemului (subsistemului) şi mergându-se apoi din „aval” spre „amonte” până

când se proiectează sistemul informaţional-decizional în ansamblul său. Acest

mod de proiectare a sistemului reconstruieşte oarecum totul în funcţie de

obiective şi pe considerente de raţionalitate.

Realizarea proiectării sistemului după această metodologie necesită luarea

în considerare, sub multiple aspecte, a proceselor informaţionale şi a celor

decizionale.

Din punct de vedere informaţional, în afara definirii informaţiei rezultate

ca fiind necesară, trebuie rezolvate probleme privind limbajul în care se

exprimă informaţiile, codificarea acestora, mijloacelor fizice de transmitere a

lor, probleme privind prelucrarea şi stocarea informaţiei, viteza de circulaţie şi

costul informaţiilor etc.

În ceea ce priveşte procesele de decizie, analiza şi proiectarea lor vor fi cu

atât mai eficiente cu cât vor reuşi să reducă o parte cât mai mare a acestora la

operaţii algoritmabile, după anumite „scheme logice”, mergându-se până la

simple comparări şi selecţionări. Deciziile complexe vor fi bazate, desigur, pe

procedee de cercetări operaţionale sau alte tehnici de tip matematic.
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Nu încape nicio îndoială însă că o parte însemnată a proceselor de decizie

nu vor necesita asemenea procedee şi tehnici sofisticate, matematizate, iar când

totuşi va fi nevoie să se recurgă şi la ele, asemenea operaţiuni vor fi îndeplinite

de specialişti în domeniul IT, cu care însă profesioniştii din domeniile

respective (economişti, sociologi, finanţişti, jurişti) vor trebui să înveţe să

colaboreze, orice activitate, în orice domeniu, economic sau social,

nemaiputând să se desfăşoare, în prezent, fără acest instrument modern pe

care-l oferă informatica sprijinită pe echipamente electronice. Cei care nu vor

înţelege această necesitate, oricât de buni profesionişti ar fi, vor ajunge,

inerent, în situaţii de marginalizare şi subordonare. Deci profesioniştii din orice

categorie (economişti, finanţişti, jurişti etc.) vor trebui să aibă cunoştinţe

generale despre teoria sistemelor şi funcţionalitatea cibernetică a acestora şi să

se poată folosi de calculatoarele electronice pentru a fi la curent în permanenţă

cu toate informaţiile de actualitate pentru rezolvarea problemelor cu care sunt

confruntaţi.

Mai mult decât atât, toate organismele social-economice şi culturale,

publice sau private, concepute ca subsisteme ale sistemului social global, vor

trebui dotate cu structuri informaţional-decizionale bazate pe calculatoare

electronice, devenite indispensabile în societatea modernă contemporană

caracterizată prin complexitate şi ritmuri din ce în ce mai accelerate de

dezvoltare şi progres.

Implementarea sistemului informaţional-decizional (coordonarea, de
către echipa de analiză şi proiectare a sistemului, a prevederilor proiectului
realizat). Fără a intra în detalii, implementarea, care poate începe chiar înainte

de terminarea proiectării, priveşte recrutarea, şcolarizarea şi reciclarea

specialiştilor necesari, achiziţionarea echipamentelor de prelucrare şi

transmitere a informaţiilor, construirea şi amenajarea clădirilor sau spaţiilor

necesare, pregătirea fişierelor, scrierea şi testarea programelor de calculator,

aplicarea experimentală a întregului sistem. Iar după parcurgerea şi acestei

ultime etape, cea de implementare, se poate trece la o etapă calitativ nouă a

acţiunii întreprinse: funcţionarea în regim normal a sistemului proiectat.

B) Sistemul de monitorizare permanentă a acţiunilor întreprinse în
vederea realizării obiectivelor alese. Problema monitorizării rezultatelor

obţinute pe tot parcursul procesului acţional în vederea realizării obiectivelor

alese este strâns legată de organizare şi de aceea considerăm necesare unele

referiri prealabile pe această temă. În literatura de specialitate, diverşi autori

folosesc noţiuni prin care încearcă să desemneze grupul de activităţi cu cea mai

mare pondere în procesul de conducere (de management). Astfel, sunt folosite,

între altele, noţiunile de planificare, stabilire de obiective, prognoză şi

diagnoză, la care se adaugă noţiuni precum cea a strategiei, politica

organizaţiei etc.

Trebuie, aşadar, să aducem mai întâi unele clarificări „noţionale”

(eventual conceptuale) utile atât pe plan teoretic, al cercetării, cât şi pe plan

practic, acţional.

Planificarea înseamnă stabilirea obiectivelor (sau, în orice caz, luarea în

considerare a obiectivelor alese a fi realizate prin programele de guvernare) şi a
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mijloacelor necesare pentru realizarea acestora (prin obiectiv înţelegându-se un

rezultat, un efect dorit).

Obiectivele (adică ceea ce trebuie să se facă) şi mijloacele (altfel spus, cu

ce se va face) constituie rezultate, respectiv „ieşiri” ale oricărui sistem de

planificare, independent de natura organizaţiei sau de nivelul ierarhic.

„Intrările” în sistemul de planificare al sistemelor (subsistemelor)

considerate sunt reprezentate de „informaţiile” privind: trecutul, starea actuală

şi cunoştinţele asupra mecanismului de evoluţie atât al mediului înconjurător,

cât şi al organizaţiei respective, la care se adaugă prevederile legii.

Între aceste două elemente: intrări şi ieşiri, se desfăşoară activităţile

propriu-zise de planificare, care pot fi împărţite în două mari categorii: acţiuni

de previziune şi acţiuni de decizie.

Este adevărat că se vorbeşte de o politică economico-socială, de

elaborarea de „strategii de atingere a obiectivelor fixate”, dar strategia nu

trebuie confundată cu „planificarea pe termen lung” şi nici cu planificarea în

general. Strategia constă în stabilirea sarcinilor fundamentale pentru atingerea

obiectivelor, linia politică generală a atingerii obiectivelor, asigurarea

menţinerii echilibrelor proceselor economice şi sociale. Sau, cu alte cuvinte,

strategia este ştiinţa şi arta de a găsi şi pune în operă resursele necesare

realizării obiectivelor.

Apoi, nu toate strategiile presupun neapărat un termen lung şi nu numai la

eşaloanele cele mai înalte ale conducerii sistemice trebuie să se dispună de o

strategie. Unele planuri strategice se pot referi la durate scurte de timp şi, de

asemenea, fiecare conducător (manager), de la orice nivel ierarhic, trebuie să

fie în permanenţă preocupat de definirea mijloacelor cu care îşi va atinge

obiectivele fixate.

Aceasta este esenţa atributului de planificare, mai ales în ceea ce priveşte

organizaţiile economice, dar şi în cazul celorlalte subsisteme ale societăţii. Dar,

evident, acest atribut are conţinuturi diferite, care depind de obiectul de

activitate al organizaţiei date, de termenul la care se referă, de nivelul ierarhic

la care se exercită. Diferenţierea se reflectă atât la informaţiile necesare şi la

natura obiectivelor stabilite, cât şi în tehnicile de lucru folosite

99

.

Legat de atributul de planificare, au apărut şi s-au dezvoltat multe

concepte moderne de conducere, cum sunt: conducerea dinamică, conducerea

previzională, conducerea pe bază de obiective etc. Acestea nu reflectă existenţa

mai multor factori de conducere, ci subliniază, fiecare în parte, caracteristici pe

care trebuie să le aibă conducerea modernă a organizaţiilor (economice,

sociale, culturale). Cu alte cuvinte, conducerea modernă trebuie să fie

novatoare şi să se adapteze rapid la schimbări ale mediului înconjurător,

modificându-şi cu supleţe obiectivele şi strategiile. Conceptul de conducere

prin obiective, de exemplu, exprimă necesitatea asigurării realismului şi

preciziei scopurilor organizaţiei şi fundamentării planurilor pe fapte şi realităţi.

99

A se vedea C. Cojocaru, Atributele conducerii organizaţiilor economice, în „Ştiinţa

conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 227 şi urm., mai ales p. 230 şi urm.
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În acest context este necesar a fi făcute unele remarci şi în legătură cu

conceptul de „obiectiv”, mult utilizat în literatura de specialitate şi nu

întotdeauna cu adevărata sa semnificaţie. Noţiunea de „obiectiv” are un

conţinut asemănător cu cel de „indicativ”, însă este mult mai largă, referindu-

se la toate scopurile care pot fi măsurate ale unei organizaţii sau ale unui eşalon

ierarhic. Obiectivele trebuie definite întotdeauna în termeni şi rezultate

măsurabile. De exemplu, în domeniul producţiei de bunuri o uzină trebuie să

obţină 15 milioane de lei beneficii pe an; o creştere de 5% a beneficiului pe an;

un volum de vânzare de 1 miliard de lei; cucerirea a 30% din piaţa produsului

X în ţara Y etc. Formularea potrivit căreia uzina respectivă trebuie să asigure în

anul următor o creştere substanţială a productivităţii muncii nu constituie un

obiectiv

100

.

Ceea ce a impus conceptul de „obiectiv” nu este atât forţa sa de expresie,

cât metoda la care a dat naştere: precizarea responsabilităţilor nu în termeni de

activităţi ce trebuie îndeplinite, ci de „rezultatele măsurabile” de obţinut.

În contextul acestei metode fiecare conducător, de la directorul general

până la şeful de echipă sau de birou, trebuie să aibă obiective clar definite. Prin

aceste obiective trebuie: să se precizeze, în primul rând, ce randament să

realizeze unitatea pe care o conduce şeful în cauză; ce contribuţie se aşteaptă

de la unitatea respectivă pentru sprijinirea celorlalte unităţi din sistem pentru

atingerea obiectivelor lor; definirea contribuţiei pe care respectivul şef o poate

aştepta de la celelalte unităţi, care să-l ajute în atingerea propriilor sale

obiective.

Conceptul de „conducere prin obiective” este strâns legat de cel de

„participare”. În literatura de specialitate

101

se subliniază că un conducător este

responsabil de participarea unităţii sale la realizarea obiectivelor eşalonului de

deasupra lui. Acţiunile sale trebuie mereu orientate în sus, către obiectivele

generale ale organizaţiei. Or, aceasta cere ca fiecare director să-şi elaboreze el

însuşi obiectivele unităţii pe care o conduce, dar conducerea eşalonului

superior trebuie să-şi  rezerve dreptul de a le aproba sau nu. Elaborarea

variantelor de obiective face parte din responsabilităţile fiecărui conducător,

este principala sa responsabilitate.

Marele avantaj al „conducerii prin obiective” este că permite tuturor

conducătorilor să-şi controleze operativ propriile acţiuni şi randamente.

Compartimentele de planificare trebuie să fie dotate cu cadre de înaltă

competenţă profesională şi cu tehnică corespunzătoare (calculatoare, bază

documentară) care să-i permită elaborarea unor lucrări de modelare, simulare şi

de decizie.

Aceeaşi atenţie trebuie acordată întăririi spiritului de participare al

diverselor eşaloane ale conducerii, dar şi al tuturor salariaţilor la elaborarea

planului de activitate al unităţii date. În acest scop, conducătorilor de la diferite

niveluri ale unităţilor le revine responsabilitatea să elaboreze şi să utilizeze

diverse procedee şi modalităţi de participare activă a salariaţilor la stabilirea şi

100 Ibidem, p. 233.

101

A se vedea P. Drucker, La pratique de la direction des entreprises, Paris, 1957.
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apoi la urmărirea întregului proces de realizare a obiectivelor planului. De

asemenea, trebuie organizate, periodic, analize ale rezultatelor activităţilor

consiliilor de administraţie, o astfel de măsură conferind mai mult realism

planurilor şi întărind spiritul de răspundere al membrilor consiliului de

administraţie.

După unii autori

102

, organizarea are drept scop să lege între ele

numeroasele funcţii eterogene pe care o unitate trebuie să le pună în operă

pentru a-şi putea desfăşura activitatea în bune condiţii şi să le reunească într-o

unitate funcţională. Organizarea creează întotdeauna raporturi între elemente

(sarcini specifice) care nu pot fi executate fără o regulă de organizare.

Organizarea este o condiţie prealabilă a execuţiei acestor sarcini. Ea constă

într-un sistem de reguli şi reglementări al cărui scop este să faciliteze realizarea

sarcinilor. Funcţia de organizare include: delegarea de funcţii şi competenţe şi

determinarea formelor şi întinderii controlului. În concepţia altor autori,

includerea în organizare a sistemului de reguli de acţiune este introdusă în

conceptul de „politică a întreprinderii”.

În definirea noţiunii de organizare, specialiştii americani

103

pornesc, de

obicei, de la activităţi, de la ce trebuie făcut. Organizarea constă în definirea

conţinutului lucrărilor de efectuat şi gruparea lor sub autoritatea cadrelor de

conducere de pe diverse niveluri de conducere. Sau a organiza înseamnă a

grupa pe unităţi de gestiune (administrare) activităţile necesare pentru a realiza

planurile şi a defini raporturile între cadrele de conducere şi executanţii din

unităţile astfel constituite. Cu alte cuvinte, a organiza înseamnă a diviza şi a

grupa munca ce trebuie efectuată în sarcini individuale şi a stabili raporturile

dintre indivizii cărora le sunt încredinţate aceste sarcini

104

.

Organizarea a mai fost definită ca fiind procesul de determinare a

activităţilor necesare şi a funcţiilor într-o întreprindere, departament, grup,

ordonându-se în cel mai eficient cadru de relaţii; deci ar fi vorba de procesul de

definire a activităţii, responsabilităţii şi obligaţiilor şi de încredinţare a lor

diverşilor membri ai organizaţiei, astfel încât eforturile lor să fie coordonate

spre un obiectiv comun

105

.

Alţi autori

106

subliniază în mod deosebit rolul organizării de a crea, în

afară de structuri, metodele necesare realizării obiectivelor. În această viziune,

organizarea este acţiunea de creare şi dispunere a diverselor organe ale

întreprinderii, de definire a funcţiilor lor şi de determinare a procedeelor

destinate să permită fiecărui organ să-şi îndeplinească funcţia, ca şi procedeele

destinate să asigure legăturile dintre aceste organe şi dintre ele şi exteriorul

întreprinderii.

102

A se vedea E. Gutemberg, Direction de l’entreprise, Paris, 1969.

103

A se vedea E. Dale, Organization, A.M.A., 1967.

104

A se vedea W. Newman, L’art de la gestion, Paris, 1969.

105

A se vedea H. Johannsen, A. B. Robertson, Management Glossary, Oxford, 1968.

106

A se vedea J. Tezenas, Dictionnaires de l’organisation et de la gestion, Paris, 1968.
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S-a considerat

107

că cea mai completă definiţie a organizării a fost dată de

Marvin Bower

108

, care arată că organizarea implică: a defini munca sau

activităţile ce trebuie îndeplinite, care devin în acest fel „sarcini”; a regrupa

aceste activităţi într-o funcţie care poate fi încredinţată unui individ – ele

devenind astfel „responsabilităţi”; a atribui o „autoritate” fiecărei funcţii, cu

care titularul va putea fie să se achite de propriile responsabilităţi, fie să ordone

altora să şi le asume; a defini „raporturile ierarhice” dintre diferitele funcţii;

precizarea calităţilor necesare pentru ca fiecare funcţie să fie îndeplinită în cele

mai bune condiţii.

În legătură cu conceptul de „organizare”, s-a apreciat

109

că sunt necesare

şi câteva „precizări noţionale”.

Mai întâi, trebuie făcută distincţia dintre noţiunea de „organizare ca

funcţie generală a organizaţiilor” şi aceea de „organizare ca atribut al

conducerii organizaţiilor”, întrucât nu întotdeauna acestea se suprapun.

Ca funcţie a organizaţiei, organizarea înseamnă elaborarea structurilor şi a

metodelor de acţiune, adoptarea şi exploatarea efectivă a acestora în acţiune.

Or, în anumite condiţii, numai o parte din acestea intră în atributul conducerii

organizaţiei respective.

Odată fixate obiectivele şi mijloacele (în cadrul atributului de planificare),

prin funcţia de organizare: se definesc principalele activităţi necesare să fie

îndeplinite (ele devenind, astfel, aşa cum a precizat Bower, „sarcini”); aceste

activităţi se descompun în „operaţiile cele mai simple”; se precizează

„autoritatea şi competenţa necesară” pentru realizarea diverselor operaţii; se

grupează operaţiunile după caracteristici de omogenitate, convergenţă,

autoritate şi competenţă; se încredinţează operaţiunile astfel grupate – care

devin, astfel, „responsabilităţi” – membrilor organizaţiei (aceştia devenind

„responsabili de funcţii”); se definesc relaţiile dintre funcţii; se elaborează şi se

hotărăsc „procedeele şi metodele” de îndeplinire a activităţilor, care sunt puse

la dispoziţia responsabililor.

Numai rareori „funcţia de organizare” se suprapune cu „atributul de

organizare” al conducerilor organizaţiilor.

Conducerea unei organizaţii economice, de exemplu, se poate găsi într-una

din următoarele poziţii:

a) specialiştii sunt concentraţi într-un compartiment de stat-major care

funcţionează pe lângă conducere (consiliul de conducere, director general);

compartimentul elaborează variantele de structuri şi metode pe care le pun la

dispoziţia conducerii; conducerea alege acele structuri şi metode care sunt

considerate mai eficiente şi le exploatează;

b) specialiştii în organizare se reunesc în întreprinderi de consultanţă care

vând (contractează) organizaţiilor economice proiecte de structuri, procedee,

metode, tehnici de lucru;

107

A se vedea C. Cojocaru, op. cit., p. 238.

108

A se vedea M. Bower, Diriger c’est vouloir, Paris, 1968.

109

A se vedea C. Cojocaru, op. cit., p. 238 şi urm.
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c) conducerea unităţilor nu are nici compartiment de stat-major de

organizare şi nici nu are dreptul să se folosească direct de serviciile

consultanţilor; ea primeşte structurile şi metodele pe filieră ierarhică, fie de la

eşalonul superior operaţional, fie de la un eşalon funcţional, ea având obligaţia

să le folosească în realizarea obiectivelor care i-au fost încredinţate;

d) conducerea dispune şi de un compartiment de stat-major de specialişti

în organizare, poate recurge şi la organizaţii de consultanţă şi poate primi unele

elemente de structuri şi metode de la organele ierarhic superioare cu obligaţia

de a le aplica întocmai în practică.

În fiecare din aceste ipostaze, atributul de organizare al conducerii

sistemului (subsistemului) are un cu totul alt conţinut (prin acesta înţelegându-

se ce anume din funcţia de organizare face conducerea, ea putând, de exemplu,

să decidă sau nu asupra structurii organizaţiei pe care o conduce şi, în funcţie

de aceasta, revenindu-i responsabilităţi diferite şi competenţe diferite).

O funcţie foarte importantă a sistemului de conducere (a managementului)

o reprezintă „controlul” care include, ca o componentă informaţională, şi

„monitorizarea permanentă” a acţiunilor întreprinse în vederea realizării

obiectivelor alese.

A controla înseamnă a compara rezultatele cu obiectivele, a măsura

diferenţele dintre acestea, a verifica în ce măsură structurile şi metodele alese

favorizează realizarea obiectivelor.

Dar, până la operaţiunea de control, care nu face parte din atributul de

control al conducerii sistemului, ea exercitându-se de un personal specializat,

auxiliar, care sprijină conducerea în exercitarea atributului de control,

conducerile au nevoie de informaţii permanente despre desfăşurarea etapizată a

realizării obiectivelor (care să fotografieze, mai exact, să filmeze, dinamica

organizaţiei), informaţii care vor fi furnizate cu promptitudine de specialişti

care au sarcina să monitorizeze permanent modul cum se desfăşoară lucrările,

în ce ritm, cu ce rezultate şi în ce condiţii, raportând imediat conducerii

situaţiile constatate, fie ele pozitive sau negative, pentru a putea fi luate

operativ măsuri eventuale de corectare sau stimulare, pentru situaţii mai grave

sau mai complexe convocându-se pentru consultări şi dezbateri operative atât

cei răspunzători de etape, cât şi specialişti din statul-major de conducere.

Funcţia de monitorizare permanentă a desfăşurării etapizate a acţiunilor de

realizare practică a obiectivelor stabilite, indiferent că este îndeplinită de un

compartiment specializat sau de un singur specialist (cum ar fi, de exemplu,

dirigintele de şantier), este foarte importantă pentru sprijinirea staff-ului de

conducere (grupurile de persoane însărcinate cu conducerea organizaţiei) care,

dispunând de astfel de informaţii, poate interveni operativ pentru înlăturarea

obstacolelor şi corectarea devianţelor constatate pe parcurs fără ca acestea să

ajungă la niveluri de gravitate mai mare, care să compromită sau să afecteze

calitatea realizării obiectivelor (întârzieri, cheltuieli suplimentare etc.).

De aceea, atunci când se păşeşte la analiza organizării şi funcţionalităţii

unui sistem (subsistem) nu trebuie să se piardă din vedere dacă acesta (sistemul

sau subsistemul analizat) a fost sau nu dotat cu o funcţie de monitorizare

permanentă a modului cum se desfăşoară etapizat – conform planului –
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acţiunile de realizare a obiectivelor, lipsa acestei funcţii fiind o abatere gravă

de la regulile de management.

C) Sistemul de control. Aşa cum am arătat şi mai sus, controlul înseamnă

compararea rezultatelor cu obiectivele, măsurarea diferenţelor dintre acestea,

verificarea în ce măsură structurile şi metodele acţiunilor de realizare a

obiectivelor au favorizat sau nu această realizare.

Controlul nu trebuie confundat cu evidenţa, nici cu monitorizarea

permanentă a modului de desfăşurare a acţiunilor întreprinse în scopul

realizării obiectivelor, deşi au strânse legături cu acestea.

Culegerea şi prelucrarea informaţiilor de control constituie activităţi

deosebit de importante pentru exercitarea atributului de control al conducerii,

dar aceste operaţiuni nu fac parte din acest atribut (atributul de control). Aceste

operaţiuni nu sunt îndeplinite de staff-ul de conducere, ci de un personal

specializat, auxiliar, care doar sprijină staff-ul de conducere în exercitarea

atributului său de control, întocmai ca şi specialiştii în organizare, în

planificare sau în probleme de personal, pentru celelalte atribute ale conducerii.

În exercitarea atributului său de control, staff-ul de conducere al

sistemului (subsistemului ) trebuie să definească, să specifice informaţiile de

care are nevoie (tabloul de bord), să stabilească „standardele” şi „normele” cu

care să se compare rezultatele, să aprecieze rezultatele, să le evalueze în raport

cu standardele şi normele, să stabilească „abaterile”.

D) Sistemul de corectare a devianţelor, a structurilor, metodelor şi chiar
a obiectivelor, precum şi sancţionarea ori, dimpotrivă, recompensarea
oamenilor sunt măsuri care sunt luate ca urmare a evaluărilor de control. Ele

nu se integrează în atributul de control, ci în celelalte atribute ale conducerii:

planificarea, organizarea, antrenarea

110

.

Cu alte cuvinte, rezultatul final al activităţilor de control desfăşurate de

conducere îl constituie precizarea abaterilor faţă de standardele şi normele

stabilite. Stabilirea implicaţiilor asupra structurii şi metodelor de conducere, ca

şi asupra obiectivelor sistemului face parte din celelalte atribute ale

managementului. De exemplu, corectarea obiectivelor se face după metodele

de stabilire a lor (nu după metodele de control); eventualele modificări de

structură se fac după principii de organizare (nu de control) şi aşa mai

departe

111

.

Mai trebuie făcută o subliniere în legătură cu un atribut clasic al

conducerii, şi anume „coordonarea”, pus în evidenţă de H. Fayol

112

.

În condiţiile conducerii moderne a organizaţiilor economice (dar şi a altor

organizaţii), coordonarea nu mai reprezintă un atribut de sine stătător datorită

modificărilor intervenite în toate atributele conducerii, în special cele produse

ca urmare a adoptării metodei „conducerii prin obiective” (care constă în

înlocuirea sarcinii-activitate cu sarcina-obiectiv), a modificării structurilor

birocratice cu structuri dinamice, adaptative, a modificărilor produse în

110

A se vedea A. Popescu, Atributele conducerii, în „Viaţa economică” nr. 26/1970.

111

A se vedea C. Cojocaru, op. cit., p. 250.

112

A se vedea H. Fayol, Administration industrielle et générale, Paris, 1966.
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atributul de antrenare prin aplicarea principiilor elaborate de „teoria

motivaţiei”. Aceasta înseamnă, implicit, că în privinţa coordonării, adică

asigurarea unităţii de acţiune a membrilor colectivului, aceasta începe a se

realiza chiar din faza de stabilire a obiectivelor şi strategiilor, se continuă în

aceea de fixare a structurilor şi metodelor de acţionare şi se încheie cu măsurile

de antrenare.

De exemplu, aplicarea principiului muncii colective în conducere – prin

înfiinţarea consiliilor de conducere, comitetelor de direcţie, în care sunt

cooptaţi şi muncitorii prin reprezentanţii lor – urmăreşte o coordonare a

eforturilor, dar este o măsură de organizare prin natura sa. Prin delegarea de

atribuţii, mijloc prin care se utilizează diferenţele existente în aptitudinile,

competenţele şi talentul oamenilor, se încurajează spiritul de iniţiativă, fiind

vizată, de asemenea, şi coordonarea, însă procesul de delegare nu poate fi

dislocat din cadrul ansamblului unitar de activităţi care formează atributul de

„antrenare”

113

.

În literatura de specialitate

114

se dă şi un exemplu de aplicare a

metodologiei de analiză şi proiectare informaţional-decizională, făcându-se

referire la iniţierea unor atare studii pentru realizarea analizei şi proiectarea

informaţional-decizională la o întreprindere industrială.

În speţa respectivă problema a fost încredinţată serviciului de organizare

şi conducere ştiinţifică a întreprinderii, hotărându-se şi perfectarea unei

colaborări cu un institut (centru) de specialitate în materie, pe baza unui

contract prin care s-a stipulat elaborarea în comun a unui studiu general care să

cuprindă „descrierea informaţional-decizională de ansamblu a sistemului şi

specificarea subsistemelor care urmează a fi analizate şi proiectate în detaliu”.

S-a estimat că pentru elaborarea studiului general sunt necesare trei luni,

obiectivele contractului, duratele şi costurile urmând a fi perfectate pe baza

studiului general, în urma avizării favorabile a acestuia.

S-a mai făcut precizarea că la realizarea lucrărilor vor colabora serviciul

de organizare şi conducere ştiinţifică al întreprinderii şi o echipă de cercetători

ai institutului de specialitate formată din cinci specialişti în analiza de sisteme

cu calificări de bază diferite (un inginer, doi economişti, un matematician, un

psiholog), dar având o practică comună în probleme de acest fel.

Pentru început, echipa de specialişti ai institutului de specialitate,

colaboratori la acţiunea prevăzută în contract, a făcut deplasări la

întreprinderea ce urma să fie supusă analizei a organizat o serie de expuneri şi

a purtat discuţii în legătură cu sistemul informaţional-decizional într-o

întreprindere, pentru a se realiza astfel un climat de colaborare şi de interes

pentru problema formând obiectul contractului în rândul specialiştilor

întreprinderii.

În ceea ce priveşte lucrarea ce urma a fi elaborată, în prima sa parte a fost

cuprinsă descrierea tehnico-economică generală a întreprinderii: date privind

113

A se vedea C. Cojocaru, op. cit., p. 251.

114

A se vedea Gh. Boldur, Informaţia şi decizia în procesul conducerii social-economice,

cit. supra, p. 141 şi urm.
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amplasarea secţiilor productive şi a serviciilor social-administrative; profilul

industrial; forul tutelar; scurt istoric al întreprinderii; date privind provenienţa

instalaţiilor; nivelul tehnic; descrierea sumară a instalaţiilor şi capacităţilor de

producţie; dinamica producţiei şi a principalilor indicatori de plan pe o

perioadă de 5-10 ani; problema achiziţionării materiilor prime şi materialelor

necesare; calitatea produselor; situaţia desfacerii pe piaţa internă şi la export a

producţiei realizate; probleme de reparaţii, revizie şi perspective de dezvoltare

a întreprinderii; structura organizatorică (descrisă cu ajutorul organigramei

generale a întreprinderii); dotarea cu specialişti.

Într-o a doua parte a studiului s-a trecut la determinarea subsistemelor

componente prin care să se urmărească posibilitatea de a se efectua analiza şi

proiectarea pe structuri oarecum simple, în cazul întreprinderii în cauză fiind

stabilite următoarele: planificarea pe termen lung, anuală şi trimestrială;

programarea operativă, execuţia şi urmărirea producţiei; aprovizionarea,

repartizarea şi gestionarea materiilor prime, materialelor şi semifabricatelor;

programarea, efectuarea, urmărirea şi evidenţa transporturilor; studiul pieţei şi

desfacerea produselor; evidenţa şi retribuirea muncii; cercetare şi acţiuni

pentru introducerea unor noi tehnologii; realizarea investiţiilor; revizii,

reparaţii, întreţinere; formarea de specialişti şi cadre calificate, învăţământ;

mijloace circulante; încasări, plăţi, credite, relaţii cu banca; urmărirea eficienţei

economice, evidenţa contabilă, bilanţ; probleme social-gospodăreşti, protecţia

muncii.

Această determinare (definire) a subsistemelor a avut un „caracter

provizoriu”, bazat pe informaţiile sumare colectate în etapa descrierii situaţiei

întreprinderii în momentul declanşării operaţiunii şi pe analogii cu întreprinderi

similare, definitivarea acestei determinări urmând a fi realizată odată cu

terminarea analizei şi a reproiectării sistemului.

Nevoia de a se porni de la structuri relativ simple şi realizarea analizei pe

etape au impus şi acceptarea provizoratului, urmând ca în final să fie efectuate

şi cercetările necesare.

Operaţia centrală (în etapa de descriere a situaţiei întreprinderii) a

reprezentat-o identificarea obiectivelor sistemului şi subsistemelor componente.

De regulă, în practica economică curentă, obiectivele unei întreprinderi

sunt date sub forma unor indicatori de plan, precum şi sub forma altor

parametri-scop, diferiţi ca număr şi structură în funcţie de „natura

întreprinderii, nivelul de detaliere şi gradul de organizare al întreprinderii”. În

realitate însă există şi o serie de aspecte speciale ale problemei obiectivelor,

cum sunt: relaţiile dintre obiective; compatibilitatea acestora; ierarhizarea după

importanţa lor, evoluţia în timp a obiectivelor şi necesitatea actualizării lor.

Ţinând seama de toate aceste aspecte, colectivul de analiză a identificat

următoarele obiective de bază ale întreprinderii respective: realizarea fizică şi

valorică a planului; asigurarea calităţii produselor; rentabilitatea întreprinderii;

dezvoltarea în viitor a întreprinderii; realizarea câştigului mediu prognozat;

realizarea condiţiilor legale de desfăşurare a procesului de muncă.

Aceste obiective generale au fost detaliate pe subobiective componente,

atunci când s-a ajuns în faza de analiză şi proiectare a noului sistem.
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Cu ajutorul acestor subobiective (componente ale obiectivelor generale)

s-a procedat la ultima operaţiune din cadrul studiului general şi anume

„selectarea subsistemului” (ori subsistemelor, după caz) pentru care urma să se

înceapă analiza şi proiectarea de detaliu, selecţia efectuându-se pe baza unei

anchete amănunţite în cadrul factorilor de răspundere din întreprindere,

avându-se în vedere acele obiective care apar deosebit de stringente şi în ce

măsură diferitele subsisteme influenţează sau nu aceste obiective. În acest

scop, pot fi folosite o serie de tehnici cantitative de decizie.

Cu ajutorul acestor tehnici, colectivul de analiză a selectat pentru a fi

analizate şi proiectate în detaliu (din punct de vedere informaţional-decizional)

următoarele subsisteme: programarea operativă, execuţia şi urmărirea

producţiei; aprovizionarea, repartizarea şi gestionarea materiilor prime,

materialelor şi semifabricatelor; realizarea investiţiilor; revizii, reparaţii

întreţinere.

Limitându-se aria de detaliere, contractul de colaborare pentru elaborarea

studiului informaţional-decizional a trecut într-o nouă fază de detaliere,

focalizat numai pe cele patru subsisteme selectate arătate mai sus.

Exemplul citat în literatura de specialitate a fost limitat doar la primul

subsistem din cele patru enunţate mai înainte, şi anume „programarea

operativă, execuţia şi urmărirea producţiei”.

În această privinţă, s-a făcut sublinierea că proiectarea noului sistem va

începe cu obiectivele sistemului care, în prealabil, au fost detaliate în

subobiective componente. Ca atare, obiectivul general „realizarea planului”

poate fi detaliat în subobiectivele: „realizarea cantităţilor de produse

planificate” şi „realizarea la termenele planificate”; obiectivul „asigurarea

rentabilităţii” va fi detaliat în subobiectivele: „realizarea preţului de cost” şi

„realizarea planului de vânzări” şi altele.

După terminarea acestei detalieri s-a analizat care sunt obiectivele şi

subobiectivele afectate de operaţiunile informaţional-decizionale presupuse ca

făcând parte din subsistemul considerat.

Plecându-se de la obiectivele şi subobiectivele menţionate mai sus, se

determină informaţiile necesare pentru realizarea lor, determinarea necesarului

de informaţii fiind una dintre operaţiunile caracteristice ale proiectării

sistemului care, în consecinţă, trebuie sprijinită pe o analiză complexă şi de

mare fineţe. De exemplu, pentru stabilirea informaţiilor necesare pentru

realizarea cantitativă a planului, specialiştii în materie vor indica: situaţia

contractelor încheiate cu specificaţii de execuţie; evidenţa necesarului de

materiale; detalii tehnice de execuţie; comanda de lansare în producţie etc.

Dar în urma analizei efectuate a rezultat că, în realitate, din punctul de

vedere al subobiectivului „realizarea cantitativă a planului” nu sunt necesare

decât două informaţii: programul operativ de lansare în fabricaţie şi detalii

tehnice de execuţie, toate celelalte informaţii la care s-au referit specialiştii

fiind necesare în altă etapă a procesului.

În ceea ce priveşte „informaţiile necesare”, eventual, se poate face o

distincţie, după cum obţinerea lor (a informaţiilor) este rezultatul „unui proces

informaţional simplu” sau al „unui proces decizional”. O atare distincţie este
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extrem de importantă: procesul informaţional este considerat „simplu” dacă se

reduce la culegerea sau extragerea unor date, la gruparea, sortarea ori

sistematizarea acestora, ori la alte prelucrări elementare (cum ar fi operaţiile

aritmetice simple); procesele decizionale, dimpotrivă, presupun alegerea unei

alternative din cel puţin două variante posibile, cu indicarea sau nu şi a regulii

de decizie.

În exemplul citat în literatura de specialitate, a cărui prezentare o facem,

„planul operativ” este o informaţie care se va obţine, evident, ca rezultat al

unui proces de alegere dintr-o multitudine de planuri posibile, mai exact a unui

plan considerat optim. Aceasta, spre deosebire de situaţia stocurilor, care este o

informaţie posibil de obţinut printr-o simplă culegere de date.

Pentru mai multă claritate, procesele informaţionale şi cele decizionale

trebuie tratate distinct.

În proiectarea procesului informaţional care stă la baza elaborării unei

anumite informaţii se va descrie mecanismul simplu al obţinerii informaţiei

necesare din alte informaţii cunoscute, precum şi forma de prezentare a

acesteia (tipizare de documente), problemele de codificare, stocare etc.

Pentru cazul când prelucrarea urmează a fi făcută de un echipament

mecanografic sau chiar electronic, descrierea trebuie să fie suficient de

detaliată pentru a permite elaborarea ulterioară a „programului”. Întreaga

descriere va fi concretizată într-o „fişă a procesului informaţional”, cuprinsă în

dosarul analizei.

În ceea ce priveşte analiza şi proiectarea proceselor de decizie, în

numeroase cazuri apare necesitatea apelării la discipline specializate în

„modelarea” şi „optimizarea” fenomenelor economice şi sociale, cum ar fi:

cercetarea operaţională, econometria, teoria deciziei şi utilităţii şi altele.

Analizând şi proiectând procesele de decizie, echipa de cercetare trebuie să

intuiască în mod clar: care sunt criteriile deciziei (care coincid sau rezultă din

obiectivele sau subobiectivele subsistemului dat); mecanismul de decizie şi

posibilităţile sale de exprimare cantitativă.

Desigur că proiectarea proceselor de decizie (ca şi descifrarea acestora, în

caz de evaluare şi control) reprezintă, incontestabil, partea cea mai dificilă

(delicată) a întregii acţiuni (de analiză şi proiectare); aceasta, întrucât, în multe

cazuri, metodele de decizie cu care se operează în practică sunt neclare (chiar

pentru cei care le aplică), superficiale, nefundamentate pe baze riguros

ştiinţifice. De aceea, analiştii trebuie să înţeleagă logica proceselor de decizie,

de foarte multe ori să o coreleze şi apoi să propună metode eficiente de găsire a

soluţiilor optime. Pregătirea matematică corespunzătoare şi obişnuinţa de a

diseca deciziile sunt hotărâtoare în astfel de operaţiuni de analiză şi proiectare,

implicit pentru găsirea soluţiilor optime.

În concluzie, trebuie să se reţină – aşa cum se arată în literatura de

specialitate

115115

A se vedea: J. Aurian, Gh. Boldur, S. Lazăr, Cercetarea
operaţională în construcţii, Bucureşti, 1967; Gh. Boldur, Procese
informaţionale şi de decizie din economie, Bucureşti, 1969; A. Delville,

L’information dans l’entreprise, Paris, 1969.
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– că principala sursă de eficienţă în proiectarea informaţional-decizională

a proceselor de conducere (management) social-economic rezidă în propunerea

unor metode de decizie raţională.

În numeroase cazuri, utilizarea calculatoarelor electronice aduce o

contribuţie substanţială (chiar hotărâtoare) în aplicarea metodelor moderne de

decizie. În acest scop, în „fişa procesului decizional”

116

, care sintetizează toate

soluţiile propuse, trebuie date suficiente elemente capabile să permită

„programarea” proceselor pe calculator.

În organigrama care se întocmeşte fiecărui subsistem se va specifica,

pentru fiecare operaţie informaţional-decizională, compartimentul care

urmează să o execute (această precizare urmând să rezulte dintr-o analiză

atentă a competenţelor, a încărcării atribuţiilor, a specializărilor existente etc.,

în general fiind indicat ca salariaţii sau alţi participanţi la proces să-şi păstreze,

în limita posibilităţilor, domeniul de activitate în care s-au specializat, pentru a

fi mai creativi şi mai eficienţi).

În speţa citată, din examinarea organigramei, care a fost construită dinspre

„aval” spre „amonte” s-a observat că anumite informaţii au caracterul unor

„bucle de reîntoarcere” (de exemplu, informaţia privind realizarea planului

trebuia folosită pentru obţinerea unei informaţii din „amonte”). Acest fapt este

specific reţelelor informaţionale complexe şi, dată fiind desfăşurarea

procesului în timp, nu conduce la dificultăţi operaţionale.

În practică, organigramele sunt, de cele mai multe ori, complexe şi foarte

complexe, având uneori zeci sau chiar sute de operaţii.

Pentru a încheia această expunere, subliniem că metodologia de analiză şi

proiectare informaţional-decizională, ilustrată prin exemplul redat foarte sumar

mai sus, constituie un model aplicabil în domeniul economic. Dar, din punct de

vedere metodologic şi cu adaptările de rigoare, acest model este aplicabil

oricărui sistem complex sau subsistem, inclusiv în cazul subsistemului juridic

şi jurisdicţional al societăţii, atunci când se pune problema perfecţionării

organizării şi funcţionalităţii acestora.

116

A se vedea Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, cit.

supra.
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SI�TEZĂ ȘI CO�CLUZII LA CAPITOLELE I ȘI II 

1. Este evident că omenirea parcurge o etapă, în evoluţia sa, care se

caracterizează prin schimbări (chiar mutaţii) de mare amploare care se petrec

în ritmuri din ce în ce mai accelerate şi care ni se par ameţitoare, de neînţeles,

debordante, fiind date peste cap, fără menajamente şi fără avertismente

prealabile de vreun fel, instituţii care păreau solid implantate, concepţii,

obişnuinţe, tradiţii. Dezvoltarea impetuoasă a ştiinţelor şi tehnologiilor, la fel

de rapidă şi cu la fel de ample efecte pe toate planurile şi în toate domeniile

vieţii sociale, este un motor care impulsionează şi mai mult acest ritm accelerat

al schimbărilor.

Deci, schimbarea reprezintă procesul prin care viitorul irupe în viaţa

noastră a tuturor. Cu alte cuvinte, asistăm şi participăm la apariţia şi

dezvoltarea unei alte civilizaţii care se construieşte din mers, într-un ritm alert,

care reprezintă cel mai exploziv fenomen din viaţa pe care o trăim, un fenomen

tot atât de profund ca schimbarea declanşată acum zeci de mii de ani prin

inventarea agriculturii ori revoluţia industrială care a zguduit pământul

1

.

Pentru a se descrie întreaga forţă şi amplitudine a acestor schimbări

extraordinare se vorbeşte despre: o epocă spaţială; o epocă a informaticii; o

epocă tehnotronică; o societate postindustrială; o revoluţie tehnico-ştiinţifică.

Dar, referindu-se la un singur factor, unele dintre aceste definiţii nu fac

decât să restrângă înţelegerea fenomenului în loc să o lărgească, altele sunt

statice (subînţelegându-se, din ele, că avem de-a face cu o nouă societate care se

instalează lin, fără conflicte şi tensiuni). Însă aceste încercări de definire şi

termenii care sunt folosiţi nu transmit, într-un mod corespunzător, nimic din

forţa, amploarea şi dinamismul schimbărilor care se năpustesc pur şi simplu

asupra societăţii contemporane, asupra oamenilor, aducând presiuni şi conflicte.

În literatura de specialitate (sociologică) se face însă şi alt gen de

constatări, mai şocante, afirmându-se că, de fapt, în faţa omenirii stă „un salt

cuantic” (echivalent al unei explozii atomice), cea mai profundă restructurare

creatoare din toate timpurile

2 

. Aproape fără să ne dăm seama suntem angajaţi

în reconstruirea din temelii a unei remarcabile civilizaţii noi.

1

A se vedea A. Toffler, Al treilea val, Bucureşti, 1983, p. 43.

2 Ibidem, p. 44.



2. Dar schimbările (mutaţiile) ample, ritmul din ce în ce mai accelerat al

acestora, precum şi complexitatea situaţiilor nou create cu indici foarte reduşi

de perenitate (durabilitate) riscă să declanşeze crize grave de adaptabilitate,

dacă nu se va reuşi să se controleze şi să se dirijeze aceste procese ale

schimbărilor.

Se atrage însă atenţia şi asupra altui aspect important, care adesea este

trecut cu vederea, şi anume că aproape întotdeauna analiza efectelor produse de

schimbare se concentrează mai mult asupra destinaţiei spre care duce

schimbarea decât asupra vitezei cu care se înaintează spre schimbare. Or,

ritmul schimbării are implicaţii diferite, uneori chiar mai importante decât cele

legate de „direcţiile schimbării”. Pentru a înţelege ce este adaptabilitatea,

trebuie mai întâi să se desluşească sensul „ritmului în care se face schimbarea”.

De aceea, definirea conţinutului oricărei schimbări trebuie să includă, ca parte

integrantă, şi consecinţele pe care le are ritmul în care se face schimbarea

3

.

F. William Ogburn, prin teoria decalajului cultural

4

, a arătat cum se nasc

tensiunile sociale din cauza ritmurilor inegale de schimbare în diferitele

sectoare ale societăţii. Teoria adaptării presupune că trebuie să existe un

echilibru nu numai între ritmurile schimbării în diferitele sectoare ale societăţii,

dar şi între rapiditatea schimbării din mediul înconjurător şi ritmul lent al

adaptării umane, diferenţele din ce în ce mai mari dintre aceste două ritmuri

creând adevărate stări de şoc cu consecinţe imprevizibile şi nemăsurabile

anticipat.

Multe lucruri (evenimente, procese) care azi ni se par de neînţeles ar

deveni mult mai limpezi dacă s-ar lua în considerare ritmurile accelerate ale

schimbărilor care transformă realitatea într-un caleidoscop ce se mişcă

încontinuu.

Noţiunea de „şoc cultural” a început deja să fie introdusă în vocabularul

curent, căreia însă, din păcate, i se atribuie adesea mai mult sensuri fanteziste

decât un sens exact, riguros, ştiinţific.

Acest şoc este un fenomen al timpului, un produs al ritmului foarte rapid

de schimbare în societate. El se naşte din suprapunerea unei noi culturi pe o

cultură veche. Impactul şocului cultural este foarte grav şi pentru că oamenii

timpului prezent nu mai beneficiază de refugiul reconfortant în speranţa că vor

putea regăsi, prin reîntoarcere, cultura pe care au lăsat-o în urmă. Într-adevăr –

aşa cum se subliniază de unii autori

5

– dacă un individ este scos din mediul său

cultural şi este transpus subit într-un alt mediu cultural complet diferit, cu un

complex de reguli diferite la care trebuie să reacţioneze, şi dacă i se ia

concomitent şi orice nădejde de a mai putea reveni la un peisaj mai familiar,

atunci dezrădăcinarea sa îi va produce neplăceri mult mai grele. Situaţia este

mult mai gravă când este vorba de o întreagă societate, de o întreagă generaţie,

inclusiv de membrii săi cei mai slabi, cei mai puţin inteligenţi, cei mai

iraţionali care se găsesc dintr-odată transpozaţi în această lume nouă.

3

A se vedea A. Toffler, Şocul viitorului, Bucureşti, 1973, p. 15–16.

4

A se vedea F. William Ogburn, On Culture and Social Change: Selected Papers, Chicago, 1964.

5

A se vedea A. Toffler, Şocul viitorului, cit. supra, p. 23–24.
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Aceasta este perspectiva în care se află în prezent omenirea, societăţile

umane. Schimbarea se prăvăleşte pur şi simplu peste capetele oamenilor ca o

avalanşă şi majoritatea lor sunt nepregătiţi pentru a-i face faţă.

3. Cele de mai sus nu sunt exagerări (creaţii exagerate ale imaginaţiei

folosite în scopul obţinerii unor imagini de senzaţie care să atragă şi să capteze

forţat atenţia), ci realităţi foarte concrete pe care le trăim zilnic şi pe care,

poate, mulţi dintre noi nu le percep sau nu le înţeleg, punându-le pe seama altor

raporturi cauzale, aşa cum încearcă chiar şi unii oameni de ştiinţă atunci când

elaborează definiri ale fenomenelor unilaterale sau statice, aşa cum am arătat şi

mai sus.

Privită mai atent şi analizată mai riguros, recurgând şi la mijloace de

investigare mai fiabile, vom constata însă că realitatea este mult mai

preocupantă decât ar crede unii dintre noi, indiferent de numărul acestora sau

de pregătirea lor.

A devenit o banalitate să afirmi că în prezent trecem printr-o „a doua

revoluţie industrială” şi această formulare este menită, într-adevăr, să ne dea o

idee despre rapiditatea şi profunzimea schimbării din jurul nostru. Dar, pe

lângă faptul că ea este banală, este şi înşelătoare, deoarece ceea ce se întâmplă

în prezent are o semnificaţie mult mai mare, mai profundă şi mai cuprinzătoare

decât „revoluţia industrială”. De fapt, opinii autorizate – şi care devin din ce în

ce mai numeroase – susţin că momentul de faţă reprezintă „un al doilea punct

de revoluţionară discontinuitate din istoria umanităţii”, comparabil ca

dimensiuni numai cu prima mare ruptură în continuitatea istorică: trecerea de

la barbarie la civilizaţie.

Astfel de idei sunt expuse (apar în scrierile) unor oameni de ştiinţă şi

tehnologi. De exemplu, fizicianul britanic George Thomson

6

, laureat al

premiului Nobel, a afirmat în lucrarea sa „Viitorul previzibil” că paralela

istorică cea mai apropiată de timpul prezent nu este „revoluţia industrială”, ci

„inventarea agriculturii în era neolitică”, iar expertul american în automatică

John Diebold

7

atrage atenţia că „efectele revoluţiei tehnice pe care o trăim în

prezent vor fi mai profunde decât orice transformări sociale pe care le-am

cunoscut în trecut”. De asemenea, se mai subliniază că automatizarea

reprezintă ea însăşi „cea mai mare transformare din întreaga istorie a

omenirii”

8

.

Dar oamenii de ştiinţă şi inginerii nu sunt singurii care împărtăşesc astfel

de opinii, ci şi alţi specialişti au o astfel de viziune, cum este, de exemplu,

eminentul economist şi sociolog Kenneth Boulding

9

care afirmă că prezentul

reprezintă o cotitură capitală în istoria omenirii, observând că „potrivit unor

numeroase serii statistice legate de activităţile omenirii, linia care desparte

istoria umană în două părţi egale e cuprinsă în istoria prezentă”... „secolul

nostru reprezintă Marea Linie Mediană care trece prin centrul istoriei

6

A se vedea G. Thomson, The Foreseeable Future, New York, 1960.

7

A se vedea J. Diebold, Beyond Automation, New York, 1964.

8

A se vedea L. Bagrit, The Age of Automation, New York, 1965.

9

A se vedea K. Boulding, The Image, Michigan, 1956.
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umane...”, astfel „lumea de astăzi... e tot atât de diferită de lumea în care ne-am

născut pe cât era de diferită lumea de atunci de cea a lui Iulius Cezar. M-am

născut, s-ar putea spune, la mijlocul istoriei omenirii. Aproape tot atât de mult

s-a întâmplat de când m-am născut cu cât s-a întâmplat în toată istoria până

atunci”.

Această declaraţie surprinzătoare ilustrează perfect salturile calitative ca

urmare a unor acumulări cantitative realizate în perioade de timp îndelungat,

acele rupturi bruşte cu întreaga experienţă trecută a omenirii.

Francezul Jean Fourastié

10

, filozof social, afirmă la rândul său că „nimic

nu va fi mai puţin industrial decât civilizaţia născută din revoluţia industrială”.

Iar U. Thant, unul din foştii secretari generali ai Naţiunilor Unite, a reuşit,

poate, să sintetizeze cel mai bine semnificaţia trecerii la superindustrialism

când a spus: „caracteristica principală şi cea mai extraordinară a economiilor

dezvoltate... constă în faptul că pot obţine – în cel mai scurt timp imaginabil –

resurse pentru sorturile şi cantităţile pe care le decid să le aibă. Deciziile nu

mai sunt limitate de resurse. Acum deciziile sunt cele care creează resursele.

Iată schimbarea revoluţionară fundamentală – poate cea mai revoluţionară pe

care omul a cunoscut-o vreodată”.

Modificând raporturile noastre cu resursele ce ne înconjoară, extinzând tot

mai mult câmpul de acţiune al schimbării şi – ceea ce este hotărâtor –

accelerându-i demersul, au fost rupte în mod ireversibil legăturile cu trecutul.

Ne-am rupt de vechile moduri de gândire, de simţire şi de adaptare. Am aranjat

scena pentru o societatea complet nouă. În acest punct, fără întoarcere, se pune

problema capacităţii de adaptare a omului la noile comandamente

11

.

4. În condiţiile schimbărilor profunde care au loc la scară mondială şi a

ritmurilor extrem de rapide în care acestea au loc, ale progreselor ştiinţifice şi

tehnologice fără precedent care măresc şi mai mult producerea acestor

adevărate mutaţii, organizarea şi conducerea societăţii nu mai poate fi doar o

îndeletnicire de domeniul inventivităţii şi vizionarismului (deşi nici acestea nu

trebuie să fie absente), ci a devenit, în cel mai înalt grad, o operă ştiinţifică

riguroasă, în care se împletesc strâns factorii ideologico-politici cu cei

ştiinţifico-metodologici.

Strategia însăşi nu este numai o „artă politică”, ci în primul rând o „ştiinţă

a conducerii”, ceea ce asigură o bază solidă pentru ca previziunea de largă

perspectivă să devină o condiţie teoretică şi metodologică esenţială pentru

direcţionarea şi optimizarea efortului constructiv al colectivităţilor şi grupurilor

sociale, al naţiunilor şi statelor.

a) Multitudinea factorilor care converg în direcţionarea evoluţiei sociale

reprezintă un fapt (o situaţie) care reclamă o vastă cercetare nomologic-

probabilistă în scopul constituirii unor modele prognotice şi operaţionale

adecvate şi totodată elastice, apte să permită optimizarea eforturilor tuturor

agenţilor acţiunii sociale la grade sporite de eficienţă.

10

A se vedea J. Fourastié, Idées majeures, Paris, 1966.

11

A. Toffler, Şocul viitorului, cit. supra, p. 30.
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În proiectarea acţiunilor practice întreprinse în societatea modernă

contemporană trebuie avute în vedere nu numai funcţia de „distribuire a

parametrilor iniţiali”, ci şi „ecuaţia de frecvenţă oscilatorie a factorilor aleatorii

care însoţesc aproape întotdeauna trecerea de la posibil la real”.

Se impune, aşadar, necesitatea unei „metodologii de prognoză” care să

permită o continuă „recodificare” a sistemului de parametri ce influenţează

dezvoltarea socială, adică realizarea unei „activităţi prognostice permanente şi

elastice”. De aceea, în prognoza pe termen lung se operează îndeosebi cu

metode formale (statistice), prin care sunt puse în evidenţă numai tendinţele

generale ale dezvoltării economice şi sociale, lăsându-se pe seama prognozelor

pe termen scurt concretizarea acestor tendinţe. Cu alte cuvinte, prognozele pe

termen lung dezvăluie doar perspectiva generală, în timp ce prognozele pe

termen scurt au în vedere o detaliere a trecerii de la posibil la real pe durate de

timp de cel mult 5–7 ani, perioade de timp în raport cu care se elaborează în

amănunt programe, planuri cu obiective ce urmează a fi realizate, măsurile de

luat în vederea realizării acestora, monitorizarea riguroasă şi permanentă pe

faze de executare, evaluarea rezultatelor şi măsurile de corectare şi înlocuire,

inclusiv sancţionarea sau, dimpotrivă, stimularea şi recompensarea celor care

realizează în condiţii optime sarcinile.

Abordarea de pe aceste poziţii a metodelor şi mecanismului previziunii

lasă deschisă şi o perspectivă umanistă asupra conducerii ştiinţifice a societăţii,

perspectivă care dă, în zilele noastre, specificitate oricărei îndeletniciri

eficiente în viaţa societăţii.

b) Optimizarea acţiunii sociale este un subiect deosebit de complex care

poate fi abordat din diverse unghiuri de vedere. S-a impus însă concepţia

potrivit căreia problemele conducerii vieţii sociale, cele ale realizării unei

performanţe înalte a activităţii sociale, nu pot fi tratate mai eficient decât în

legătură cu „teoria acţiunii sociale”, cu specificitatea în care se manifestă

individul ca personalitate activă în cadrul structurat social.

Conducerea societăţii nu este pur şi simplu un act de conducere în

general, ci ea trebuie să se adecveze particularităţilor în care s-a structurat

societatea, acţiunile indivizilor neputând fi conduse decât de la nivelul

ansamblurilor structurale particulare în care ei sunt integraţi, iar conducerea

acţiunilor acestor ansambluri (de fapt subansambluri, dar care, în ele însele,

sunt ansambluri) neputând avea loc decât de la nivelurile imediat superioare

care le înglobează (subansamblurile). Condiţiile particulare ale fiecărui

organism social (ansamblu) sunt esenţiale pentru acestea deoarece ele

constituie mediul lor obiectiv de acţiune.

Centralizarea birocratică a conducerii ar însemna să se piardă din vedere

tocmai cadrele particulare în care se desfăşoară acţiunile (specificitatea

acestora), ceea ce ar afecta eficacitatea acţiunilor întreprinse, performanţa

activităţii sociale.

Eficacitatea unor astfel de ansambluri şi subansambluri pe scara

organizaţională a societăţii globale este în relaţie directă şi cu capacitatea

acestora (ansamblurilor şi subansamblurilor) de a-şi organiza în aşa fel

procesele interne, încât să fie capabile să răspundă în mod adecvat condiţiilor
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externe (acestor ansambluri şi subansambluri) complexe şi dinamice care se

manifestă în mod particular pentru fiecare dintre acestea şi în cadrul cărora se

organizează şi se desfăşoară acţiunea indivizilor. De aceea, nici nu există o

soluţie unică pentru toate situaţiile.

Particularitatea, variabilitatea şi complexitatea condiţiilor în care are loc

acţiunea socială la nivelul fiecărui ansamblu organizat (sistem sau subsistem)

face ca aceste ansambluri să se constituie în sânul societăţii ca sisteme

(subsisteme) înzestrate cu capacitatea de a da „răspunsuri” (în sens cibernetic)

la problemele pe care le pun aceste condiţii. Adică, aceste sisteme trebuie să

beneficieze (în cadrul sistemului global) de o anumită autonomie, bineînţeles

relativă, să fie deci „sisteme capabile de autoreglare”. În felul acesta teoria

conducerii (şi actul de conducere însuşi) este strâns legată de „teoria sistemelor

sociale” şi de „cibernetica socială” care pun în evidenţă principiile de bază ale

unei acţiuni (şi comportament) adecvate şi performanţiale.

Organizarea şi funcţionarea vieţii sociale potrivit „principiilor sistemice”

este o condiţie obiectivă pentru eficacitatea aplicării şi a oricăror alte principii

degajate din teoria conducerii.

În perspectiva sistemică trebuie, aşadar, ca societatea să fie considerată

(cel puţin teoretic, la modul abstract, şi pentru necesităţi metodologice) ca un

sistem vast global în cadrul căruia, dată fiind existenţa unor multiple „intrări”

(în sens cibernetic) posibil perturbatoare, foarte variate şi cu înalte grade de

particularitate, nu ar fi posibilă realizarea „valorii de comandă” (în sens

cibernetic), pe care şi-a propus-o sistemul social global, decât prin „delegarea”

(în sens cibernetic) unor subsisteme subordonate; aceasta întrucât datorită

nivelului lor mai particular de organizare şi funcţionare, pot „răspunde” (în

sens cibernetic) într-un mod autonom, adecvat, specializat, „intrărilor”

specifice prezente în sistemul global.

Subsistemele, la rândul lor, îşi realizează funcţia (specifică, particulară,

specializată) cu ajutorul altor ansambluri sistemice şi mai particulare, şi mai

apropiate de „variabilele perturbatoare”, ansambluri numite „sisteme parţiale”.

Cerinţele legilor obiective, necesităţile sociale, relaţiile în care intră

oamenii (în cadrul societăţii) se realizează, prin manifestarea în viaţa socială, a

acestor sisteme particulare autoreglatoare (subsistemele, componente ale

sistemului social global, autoreglându-se cu ajutorul „conexiunii inverse”

(feed-back-ul). Ele (subsistemele) sunt capabile de căutare, de adaptare, având

posibilitatea să-şi realizeze singure – desigur, într-o anumită măsură –

stabilitatea şi să-şi atingă finalitatea care este (va fi) în deplină concordanţă cu

finalitatea ansamblului sistemic global.

Fără îndoială că subsistemele şi sistemele parţiale nu au o funcţionalitate

considerată în sine, ele nu funcţionează în gol, ci în cadrul societăţii şi prin

intermediul „acţiunii sociale” a indivizilor dotaţi cu conştiinţă şi voinţă. Aceste

subsisteme apar ca o formă de manifestare a relaţiilor sociale, a structurilor în

care intră indivizii. Ansamblurile sociale care se pot constitui (şi efectiv se

constituie) în cadrul sistemului social global, fie ca subsisteme ale acestuia (de

exemplu, subsistemele economic, cultural, politic, juridic), fie ca sisteme

parţiale de maximă particularitate (de exemplu o întreprindere sau o instanţă de
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judecată) sunt subordonate principiilor generale care guvernează sistemul

social global. Valorile care stau la baza subsistemelor sunt în deplină

concordanţă cu valorile promovate prin principiile ce stau la baza sistemului

social global.

Subsistemele şi sistemele parţiale, în cadrul cărora acţionează oamenii,

asigurând îndeplinirea unor funcţii absolut necesare societăţii şi care se

subsumează funcţiei principale ale sistemului global, reprezentând, aşadar, un

fel de mandat încredinţat subsistemelor şi sistemelor parţiale, reprezintă de fapt

cadrul obiectiv care determină  într-o anumită direcţie acţiunea

(comportamentul grupului social). În felul acesta oamenii contribuie la

stabilitatea subsistemelor (prin statute, roluri, interese, motivaţii) care îşi

constituie astfel o finalitate intrinsecă subsumată finalităţii generale a

sistemului social global.

Viaţa în societate nu poate fi concepută fără sistem, care-şi autoreglează

activitatea, care-şi realizează singur o stabilitate relativă şi, în felul acesta,

contribuie şi la stabilitatea întregului ansamblu sistemic.

Aceste ansambluri sistemice (organizate sistemic) preiau condiţiile

externe ca pe nişte „intrări posibil perturbatoare” ale stabilităţii lor interne, dar

au capacitatea – datorită dispozitivelor lor proprii de reglare şi de conducere –

să le absoarbă, să le prelucreze şi să „răspundă” în mod adecvat la „intrări”,

păstrându-şi valoarea sarcinii.

Mai mult decât atât, sistemele cu autoreglare folosesc aceste „influenţe

exterioare posibil perturbatoare” şi ca mijloc de reorganizare, de perfecţionare

internă, utilizându-le ca motor al dezvoltării lor.

Sistemele cu autoreglare în viaţa socială sunt indispensabile şi pentru

motivul că viaţa socială nu este un domeniu care ţine strict doar de organizare,

de serii statistice, nu reprezintă o problemă de rezolvat prin scheme, ci este

vorba de o „problematică socială”, de comportament al unor indivizi dotaţi cu

conştiinţă, voinţă, valori etice, gust, aspiraţii etc. Or, în asemenea condiţii este

de importanţă vitală (esenţială) faptul că reacţiile sistemului la influenţele

exterioare posibil perturbatoare sunt orientate de factori din interiorul acestuia

(al sistemului) şi deci pot fi activate la maximum potenţele pe care le au

componentele subsistemului, adică oamenii care acţionează în rol, fiind

stimulată iniţiativa şi răspunderea.

Dacă reglarea subsistemelor s-ar face din afară (de la centru), pe lângă

faptul că intervenţia (reacţia) ar fi întotdeauna tardivă (adică s-ar produce după

realizarea perturbaţiei), oamenii din cadrul subsistemelor nu ar putea acţiona

satisfăcător, nefiind stimulată nici iniţiativa, nici căutarea, iar răspunderea ar fi

difuză, ceea ce ar echivala cu lipsa de răspundere.

Concluzia nu poate fi alta decât că orice organizaţie (subsistem) va fi cu

atât mai viabilă cu cât reuşeşte să-şi dezvolte însuşirile sale sistemice.

Obţinerea unui înalt grad performanţial în cadrul oricărora dintre

organismele existente în societate, ca şi a ansamblului sistemic în totalitatea sa,

este în funcţie de eliberarea factorilor şi potenţialităţilor ei interne, implicit de

creşterea răspunderii care se instituie în cadrul organismelor şi aceasta printr-o

modalitate armonioasă (echilibrată) de îmbinare a conducerii strategice,
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elaborate la nivelurile centrelor de conducere, atât din cadrul subsistemelor, cât

şi a sistemului social global, cu regulile unei conduceri participative la toate

nivelurile şi pe toate planurile.

Teoria sistemelor poate fundamenta, prin principiile sale, o asemenea

îmbinare dialectică dintre cele două laturi, şi anume: orientarea tendinţelor de

dezvoltare a tuturor organismelor (subsistemelor) în concordanţă cu orientările

sistemului în ansamblul său, care se traduce prin funcţionalitatea acestora în

raport cu scopurile sistemului social global, pe de o parte, şi manifestarea

relativ autonomă a tuturor organismelor (subsistemelor), pe de altă parte. Între

ele există raporturi de ordonare prin care funcţia unuia se transmite ca valoare

de comandă celui subordonat, astfel încât între cele mai particulare sisteme

(subsisteme) şi sistemul social global, ale cărui valori şi scopuri devin un fel de

„plan central” pentru toate celelalte sisteme subordonate (subsisteme), există o

permanentă interrelaţie.

În condiţiile hipercomplexe ale vieţii sociale moderne şi ale revoluţiei

tehnico-ştiinţifice actuale, păstrarea viabilităţii diverselor organisme

(subsisteme), păstrarea valorilor lor de comandă (în sens cibernetic) la

parametrii performanţiali ridicaţi sunt posibile numai prin funcţionarea lor ca

sisteme care îmbină dialectic cele două laturi la care ne-am referit mai înainte.

Această îmbinare dialectică reprezintă un proces, o activitate de cunoaştere şi

de construcţie, care cuprinde eforturi creatoare necesare realizării conţinutului

concret al unor astfel de modalităţi.

Eficienţa sistemului se datorează fenomenului de manifestare creatoare şi

deci de responsabilitate, în stare să dezvolte capacităţile de executant ale

individului. Degradarea sistemului duce sau ar putea fi datorată tocmai de

micşorarea sau suprimarea libertăţii de opţiune, individul fiind transformat în

simplu „efector” de realizare a unei singure alternative ordonate din afară, aşa

încât, lipsind dreptul de alegere, nu s-ar putea impune nici responsabilitatea,

pentru că nimeni nu poate fi responsabil pentru un comportament conform unei

direcţii ce i-a fost indicată ca singura posibilă.

Dar optimizarea activităţii sociale, realizarea unor performanţe înalte, care

are ca sarcină, printre altele, şi antrenarea iniţiativelor creatoare ale indivizilor,

afirmarea acestora în cadrul sistemului de acţiune, implică şi investigarea

(monitorizarea, controlul) proceselor menite să asigure funcţionarea corectă, în

limitele unor parametri optimi, a subsistemelor şi, implicit, şi a sistemului

social global. Aceasta, întrucât fără monitorizare permanentă şi control pe

parcursul tuturor etapelor de desfăşurare a acţiunilor, în vederea realizării

obiectivelor, subsistemele ar fi lipsite de informaţiile necesare care să-i permită

a aprecia şi evalua din mers în ce măsură acţiunile întreprinse în direcţia

realizării sarcinilor planificate au fost bine gândite (fundamentate), bine

concepute pentru a fi implementate în practică şi bine executate, iar în caz de

deficienţe acestea să fie imediat corectate sau, eventual, înlocuite cu alte

măsuri mai adecvate.

Pentru realizarea tuturor acestor cerinţe la care ne-am referit în cele de

mai sus, este nevoie de o activitate specifică, managementul social.
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5. Societatea românească, cu toate componentele sale materiale şi

spirituale, reprezintă un sistem complex care trebuie privit în dinamicitatea sa,

nu numai în mod general, ci şi în funcţie de părţile lui componente şi de

legităţile lui de funcţionare. Conducerea unui astfel de sistem complex şi a

subsistemelor sale trebuie să realizeze reglarea, punerea de acord a acestuia cu

legităţile lui de funcţionare şi dezvoltare. Deci conducerea apare ca o „funcţie

de sistem”, ca un raport obiectiv, determinat de structura ierarhică a sistemului.

Conducerea ca funcţie socială se desfăşoară într-un mediu social

determinat, în cadrul unei structuri obiective în care atât cei care conduc, cât şi

conduşii acţionează unii asupra altora în mod conştient, în vederea realizării

unor obiective sau scopuri propuse.

Conducerea ca activitate de coordonare, organizare, dirijare, îndrumare şi

control determină apariţia şi existenţa unui complex de relaţii, în cadrul unor

structuri organizaţionale determinate, între conducători şi cei care trebuie

conduşi, apărând deci relaţii interpersonale şi pluripersonale.

Rezumând cele arătate mai înainte, în legătură cu cadrul organizaţional al

acţiunii de conducere, putem spune că sistemul social în ansamblul său

funcţionează ca un tot al subsistemelor sale (medii organizaţional-structurale

distincte). Conducerea, funcţie a sistemului, se desfăşoară în cadrul sistemului

la nivelul mediului organizaţional, la nivelul structurilor social-obiective. Privit

astfel, sistemul întreg se diferenţiază (în funcţie de domeniile de activitate

existente) într-o multitudine de structuri organizaţionale distincte, care

îndeplinesc anumite funcţii şi roluri în cadrul sistemului. Deci funcţia de

conducere trebuie privită pornindu-se de la nivelul celor mai simple structuri

sociale până la cele mai complexe organizaţii. Iar performanţele fiecărei

organizaţii sunt condiţionate de proprietăţile acesteia, de structurile ei, de

relaţiile cu ambianţa şi, bineînţeles, de calitatea conducerii sale.

Conducerea ca raport social se desfăşoară într-un mediu social-

organizaţional, având o anumită structură şi fiind constituit (mediul social-

organizaţional) în vederea realizării unor scopuri sau obiective. Organizaţia

(sistemul şi subsistemele) este cadrul social în care se desfăşoară, se realizează

munca de conducere.

Dar activitatea de conducere trebuie privită şi din punct de vedere acţional

(nu numai funcţional) pentru a ne apropia cât mai mult de viaţa socială

concretă, de realităţi palpabile.

Actul de conducere a unui sistem „este o acţiune prin care elementele,

subsistemele şi sistemele parţiale sunt determinate să efectueze, la rândul lor, o

acţiune determinată (sau o serie de acţiuni determinate) în vederea realizării

unui scop folosindu-se anumite mijloace, după un anumit program (sau

strategie), indicate în mod explicit.

Eficienţa actului de conducere este reflectată de măsura în care raportul

dintre scopul propus şi realizarea acestuia reprezintă procente cât mai ridicate,

iar semnificaţia, respectiv valoarea sa umană constă în condiţiile pe care le

creează, prin efectele sale apropiate şi îndepărtate, pentru sporirea

performanţelor sistemului şi îmbunătăţirea statutului indivizilor în cadrul

acestuia.
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Creşterea eficienţei actului de conducere este în funcţie de cantitatea şi

calitatea informaţiei utilizate efectiv atât în vederea stabilirii scopului

(cunoaşterea cât mai bine a situaţiei), cât şi în: alegerea mijloacelor

(cunoaşterea metodelor de acţiune existente); elaborarea programului (planului

de acţiune, strategiei) de efectuare a operaţiunilor din care se compune acţiunea

respectivă; evaluarea şi adecvarea permanentă a acestuia (programului,

planului) la situaţii schimbătoare; aprecierea gradului de îndeplinire a scopului.

Actul de conducere are, în mod concret, următoarea „schemă

operaţională”: pregătirea deciziei; elaborarea deciziei; dispoziţia de executare;

controlul executării; evaluarea rezultatului (adică stabilirea măsurii în care

acest rezultat corespunde scopului propus atât pe termen scurt, cât şi pe termen

lung); decizia de corectare, încetare sau reluarea acţiunii într-o altă formă.

Pentru toate momentele schemei sus-menţionate există, în literatura de

specialitate, diverse metodologii şi tehnologii (teoria deciziei; transmiterea

deciziilor; tehnici de control; sisteme de norme pentru evaluarea rezultatelor

etc.), iar întregul mecanism al conducerii poate fi aproximat prin modele de

jocuri strategice (în sensul cercetărilor privitoare la jocuri de sumă nenulă în

medii nestaţionare).

Fiecare componentă sau moment al actului de conducere poate fi

reprezentat în interdependenţele sale funcţionale cu diverse procedee de

programare sau planuri strategice: organigrame, planuri de fluenţă, metoda

drumului critic, teoria grafurilor etc.

Managementul social (ştiinţa conducerii societăţii) are o latură ştiinţifică,

o latură metodologică şi o latură tehnologică.

Toate considerentele expuse mai sus pot apărea pentru mulţi jurişti

practicieni prea aride, cu înalt grad de dificultate sau greu abordabile. Trebuie,

totuşi, făcut acest efort intelectual pentru că în condiţiile societăţii moderne

contemporane, caracterizată printr-o mare complexitate şi ritmuri extrem de

rapide de schimbări (mutaţii) social-economice, s-a ajuns la situaţii de o

dinamicitate foarte mare, încât este afectat însuşi cadrul juridic al societăţii,

care trebuie mult flexibilizat pentru a se putea mula pe situaţiile având această

dinamică accelerată. Or, aceasta impune o altă viziune despre societate şi

cadrul juridic al acesteia, o viziune sistemică, dar şi o pregătire a juriştilor

pentru a se putea colabora cu alţi specialişti: economişti, ingineri,

matematicieni, analişti de sistem, informaticieni.

Este adevărat că partea tehnică a acţiunilor de acest gen va fi desfăşurată

de specialişti, dar aceştia au nevoie de colaborarea juriştilor care trebuie să fie

capabili de o asemenea colaborare, altfel s-ar trăi în lumi paralele, fără canale

informaţionale prin care să se realizeze o colaborare utilă şi eficientă.

Ceea ce trebuie să se reţină ca fiind esenţial este faptul că societatea

trebuie înţeleasă ca sistem, iar problemele ei, indiferent de natura acestora

(deci, inclusiv şi cele de ordin juridic), trebuie şi pot fi cercetate şi rezolvate cu

teoria, metodologia şi tehnologia actuală de explorare, analiză şi stăpânire a

sistemelor reale.

Este de făcut sublinierea că în această direcţie s-au făcut eforturi

considerabile, fiind de amintit, în primul rând, procesul de constituire a
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„ciberneticii generale” ca teorie a sistemelor dinamice (active), adică sisteme

capabile să efectueze acţiuni (transformări) definite şi să interacţioneze în mod

determinat cu ambianţa lor, folosind – cu ajutorul unor procese informaţionale –

acţiunile reciproce ca principii de organizare (normare, reglare) a propriei lor

structuri, comportamente (autoreglare), precum şi/sau a ambianţei lor

(heteroreglare). Aceste sisteme sunt formate din elemente şi/sau subsisteme şi

sisteme parţiale capabile, la rândul lor, să efectueze acţiuni şi să interacţioneze

cu ambianţa lor.

Evidenţiindu-se aspectul acţional al sistemului cibernetic, adică funcţia sa

finală de a acţiona, acesta poate fi caracterizat drept „sistem de acţiune”. Şi,

întrucât acţiunea – desfăşurată în cadrul unui sistem de acţiune şi între acesta şi

ambianţa sa – este ghidată prin informaţie, şcoala tradiţională defineşte

obiectul ciberneticii drept „conducere şi control în sisteme specifice”, iar

cibernetica drept „ştiinţa conducerii sistemelor tehnice, biologice şi economice

concrete”.

Dar, oricum ar fi definită cibernetica, ea studiază proprietăţi de sistem cu

cea mai mare relevanţă pentru „teoria sistemelor sociale şi a conducerii lor”.

Iar o teorie a sistemelor sociale nu se poate constitui, la nivelul cerinţelor

actuale, decât prin asimilarea metodologiei ciberneticii. De aceea, în această

primă parte a studiului nostru, am încercat să realizăm, pentru juriştii

practicieni, un fel de ghid orientativ care să-i familiarizeze cu o nouă concepţie

şi o metodologie, precum şi cu instrumente moderne de investigare, analiză şi

acţionare, în cadrul sistemelor juridic şi jurisdicţional ale societăţii considerate

ca subsisteme ale sistemului social global. Şi asta, cu speranţa că în felul acesta

aducem o contribuţie la acţiunea amplă de reformare a acestor două subsisteme

esenţiale ale sistemului social global, în condiţiile societăţii moderne

contemporane.
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Partea a II-a
MANAGEMENTUL JURIDIC
(CONDUCEREA ACTIVITĂȚILOR
DE LEGIFERARE ȘI DE
APLICARE A LEGILOR)





Capitolul I
�OȚIU�I GE�ERALE DESPRE �ECESITATEA
U�EI �OI FORME DE CO�DUCERE A
SOCIETĂȚII CU SPECIALĂ REFERIRE LA
LATURA JURIDICĂ A ACESTEI ACTIVITĂȚI

Secţiunea 1:  
�OI FORME DE CO�DUCERE A ACTIVITĂȚILOR
SOCIAL-ECO�OMICE Î� SOCIETATE ȘI IMPLICIT 
A ACTIVITĂȚILOR JURIDICE

Am reţinut, în cadrul primei părţi a lucrării noastre, consacrată „manage -

mentului social”, că societatea parcurge o etapă de evoluţie care se

caracterizează prin schimbări (chiar mutaţii) de mare amploare, pe toate

planurile vieţii social-economice şi politice, care se petrec în ritmuri din ce în

ce mai accelerate şi sunt de o complexitate neîntâlnită încă.

Pentru a descrie întreaga forţă şi amplitudine a acestor schimbări

extraordinare, în literatura de specialitate, dar şi în mass-media obişnuită se

vorbeşte despre: o „epocă spaţială”, o „epocă a informaticii”, o „epocă tehno -

tronică” sau chiar de o „revoluţie tehnico-ştiinţifică”.

În literatura sociologică se face şi alt gen de constatări încă şi mai şocante,

afirmându-se că, de fapt, omenirea se află în faţa unui „salt cuantic”, echivalent

al unei explozii atomice, practic în faţa celei mai profunde restructurări creatoare

din toate timpurile

1

, oamenii fiind angajaţi într-o operă gigantică de reconstruire

din temelii a unei noi civilizaţii remarcabile din toate punctele de vedere.

Este evident că, în aceste noi condiţii: schimbări de mare amplitudine,

ritmuri extrem de accelerate şi de o mare complexitate, caracterizate prin indici

foarte reduşi de perenitate (durabilitate), există şi mari riscuri de declanşare a

unor crize grave de adaptabilitate dacă nu se va reuşi să se controleze, dirijeze

şi să se conducă aceste tendinţe şi procese spre soluţii echilibrate care să le

integreze şi asimileze într-un mod pozitiv.

1

A se vedea A. Toffler, Al treilea val, Bucureşti, 1983, p. 44.



Dar această nouă situaţie în care se află omenirea necesită un cu totul alt

tip de conducere decât cel din trecut.

Este evident că societatea, conducerea acesteia, nu mai poate fi o

îndeletnicire de domeniul inventivităţii şi vizionarismului (deşi aceste calităţi

nu trebuie să lipsească nici acum), ci a devenit, în cel mai înalt grad, o operă

ştiinţifică riguroasă, în care se împletesc strâns toţi factorii ideologico-politici

cu cei ştiinţifico-metodologici.

Strategia însăşi a devenit, în egală măsură, atât o „artă politică”, dar şi o

adevărată ştiinţă a conducerii, aceasta fiind baza solidă pe care se sprijină

previziunile de perspectivă, pentru direcţionarea şi optimizarea acţiunilor

constructive ale colectivităţilor, grupurilor sociale, naţiunilor şi statelor, acest

lucru fiind valabil şi în ceea ce priveşte cadrul juridic al strategiei.

Multitudinea factorilor care converg în cadrul acţiunii de direcţionare,

conducere a evoluţiei sociale, integrarea acestora în acţiunile întreprinse,

necesită o vastă cercetare nomologic-probabilistă  în scopul construirii unor

modele prognostice şi operaţionale adecvate, elastice, apte să permită

optimizarea eforturilor şi rezultatelor acţiunilor sociale.

Sunt necesare „metodologii de prognoză” care să ofere şi să pună în

evidenţă tendinţele generale ale dezvoltării economice şi sociale (lăsându-se pe

seama prognozelor pe termen mediu şi scurt concretizarea obiectivelor ce

urmează a fi realizate etapizat şi acţiunile ce trebuie întreprinse în acest scop).

Activitatea de conducere ca raport social se desfăşoară într-un mediu

organizaţional, având o anumită structură, acest mediu fiind constituit în

vederea realizării unor scopuri (obiective).

Eficienţa actului de conducere este reflectată de raportul dintre scopul

propus şi procentul de realizare a acestuia, adică de performanţele obţinute în

cadrul sistemului organizaţional şi acţional.

Creşterea eficienţei actului de conducere este în funcţie de cantitatea şi de

calitatea informaţiei utilizate în cadrul procesului decizional, alegerea

mijloacelor şi metodelor de acţionare (stabilirea strategiilor, elaborarea planurilor

şi programelor de acţiune, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor obţinute).

Această activitate de conducere are o latură ştiinţifică, o latură

metodologică şi o latură tehnologică, toate fundamentate pe noi concepţii de

conducere a societăţii, în concordanţă cu cele mai recente evoluţii ale societăţii

în toate domeniile de activitate şi pe toate planurile.

Secţiunea 2:  
LATURA JURIDICA A �OII FORME DE CO�DUCERE A
SOCIETATII

Faptul că societatea modernă contemporană parcurge o etapă de evoluţie

care se caracterizează printr-o profundă restructurare impusă de mutaţii de

mare amploare ce se produc în ritmuri din ce în ce mai accelerate, ceea ce

implică o gigantică operă de reconstrucţie social-economică, nu se poate să nu
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influenţeze, la fel de profund, şi cadrul juridic în care se realizează această

vastă operă de reconstrucţie. Iar această influenţă priveşte întregul edificiu

juridic care va fi zdruncinat din temelii începând cu concepţiile despre drept şi

continuând cu activitatea de legiferare, activitatea de punere în aplicare a

legilor şi celorlalte categorii de acte normative şi, mai ales, modalităţile

concrete de asigurare şi garantare a participării efective a populaţiei la

activităţile de elaborare şi aplicare a dreptului.

În aceiaşi termeni vor trebui prezentate şi analizate atât metodologiile, cât

şi tehnologiile la care este necesar să se recurgă în prezent pentru a se

întreprinde activităţi cu acest specific (de asemenea natură), cum sunt:

legiferarea; aplicarea legilor şi tuturor actelor normative; monitorizarea

activităţilor de legiferare şi de aplicare a legilor; evaluarea activităţilor de

legiferare şi de aplicare a legilor; acţiunile de corectare şi de complinire a

lacunelor, neconcordanţelor, suprapunerilor.

Desigur că în cadrul acestei secţiuni, destinate doar unor noţiuni

introductive în materia managementului juridic, nu vom face decât o trecere în

revistă, foarte sumară (aproape enunţiativă) a tuturor acestor elemente, urmând

a face dezvoltări în capitolele următoare din această parte a studiului nostru.

a) Concepţiile despre drept. Gândirea juridică este expresia specifică a

culturii, care implică existenţa unei dimensiuni specifice, înrădăcinarea

profundă a unor concepţii despre drept legate de valorile esenţiale ale unei

societăţi date.

În trecut, foarte multă vreme, gândirea juridică a fost dominată de o

metodă care se reducea doar la prezentarea textelor legii însoţite de explicaţii

verbale. Este vorba de Şcoala Exegetică, ce poate fi rezumată la următoarele

trăsături distinctive: cultul textului de lege; predominanţa cercetării intenţiei

legiuitorului; caracterul profund statal al activităţii de legiferare; forţa

argumentului autorităţii (Julien Bonnecase).

Deci Şcoala Exegetică punea accentul pe „imobilismul absolut al

dreptului”, închizând într-o reţea de abstracţiuni, care nu existau decât într-o

gândire pură, ştiinţa dreptului care este totuşi o ştiinţă socială prin excelenţă.

Revoluţia franceză şi-a impus, şi ea, concepţia cu privire la

„primordialitatea legii” şi a „separaţiei puterilor”, iar comentatorii Codului

civil Napoleon, recurgând doar la explicarea literală s-au gramaticală a

acestuia, s-au raliat practic la metoda exegetică.

Metoda exegetică s-a dovedit a fi o metodă fără rigoare ştiinţifică şi fără

profunzime, fiind însoţită şi de un conformism care a constituit fondul

doctrinei lor comune, o doctrină a absolutismului juridic ce conferea

deţinătorului puterii politice din secolul XIX un monopol al producţiei juridice,

mergându-se chiar şi mai departe decât absolutismul monarhic.

O atare orientare absolutistă i-a făcut pe exegeţii inapţi să-şi pună

întrebări cu privire la fundamentele filozofice ale dreptului, incapabili să-şi

îndrepte privirile spre realităţile sociologice şi orbi faţă de evoluţiile

jurisprudenţei, legislaţiei speciale sau dreptului administrativ care puneau în

evidenţă clare modificări survenite în legiferare.
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Renunţând la criticarea legislaţiei, exegeţii au renunţat implicit şi la ideea

de a propune reformarea dreptului în funcţie de evoluţiile societăţii.

Pe aceeaşi linie orientativă se situează şi „dogmatica juridică”, care pune

accentul pe interpretarea şi sistematizarea normelor juridice, considerate ca

fiind cele două sarcini principale ale acesteia

2

.

Conceptul de „teorie” în dogmatica juridică este definit în literatura de

specialitate cu ajutorul noţiunii de „sistematizare” (prin teorie înţelegându-se –

în dogmatica juridică – un ansamblu de concepte şi enunţuri utilizate pentru a

sistematiza normele juridice într-un mod precis). Iar sistematizarea este parte a

paradigmei dogmaticii juridice, interpretarea îndeplinind funcţia practică în

activitatea de cercetare ştiinţifică.

De reţinut, aşadar, că în dogmatica juridică valorile sale rămân

sistematizarea şi interpretarea, ceea ce înseamnă, practic, o concentrare pe

obiective legate de perfecţionismul dreptului în sine, nu pe o interacţiune cu

societatea în care este implementată şi structura juridică.

În aceeaşi sferă tendenţională se înscriu şi normativismul (în special

normativismul pozitivist) şi formalismul, asupra cărora nu mai insistăm,

subliniind doar că axul principal al acestor curente de gândire juridică îl

constituie teoria dreptului elaborată de Hans Kelsen.

Ca o reacţie la aceste vechi concepţii despre drept, azi depăşite, dar în

special cu privire la curentul pozitivist, a apărut şi s-a dezvoltat o mişcare de

gândire juridică printre juriştii care refuzau pozitivismul dominant şi

revendicau o dimensiune critică în studiul dreptului, pe baza unei analize

materialiste. Este vorba de o orientare filozofică – cunoscută sub denumirea de

„critica dreptului” – care studiază societatea, inclusiv cadrul juridic al acesteia,

în unitatea şi interacţiunea laturilor ei, procesul istoric în ansamblul său

3

.

În consecinţă, au început să fie revendicate noi practici juridice –

denumite „de ruptură” – mişcare în cadrul căreia se disting două perioade: mai

întâi o tendinţă ambiţioasă de reconstrucţie a unei noi teorii generale a

dreptului şi, ulterior, o analiză concretă a jocului mecanismelor juridice ale

societăţii (trăgându-se, bineînţeles, şi concluziile de rigoare).

Prima perioadă se caracterizează prin stabilirea bazelor acestei mişcări:

statul şi dreptul se consideră că sunt fenomene care au rezultat din

contradicţiile sociale, iar o analiză pretins neutră a dreptului nu face altceva

decât să ducă la întărirea unui sistem criticabil.

Această poziţie, atât teoretică, cât şi politică, s-a dorit a fi o alternativă la

practicile tradiţionale, obiectul său apărând ca o voinţă de a construi o

adevărată ştiinţă a dreptului care să dezvăluie ceea ce doctrinele dominante din

trecut au disimulat. Desigur însă că această critică nu a vizat doar doctrina, ci

însuşi sistemul juridic.

2

A se vedea A. Aranio, Denkweissen der Rechtswissenschaft, Viena, 1979, p. 33 şi urm.

3

A se vedea: M. Miaille, Une introduction critique au droit, Maspéro, 1976; H.

Rottleuthner, The Contribution of the Critical Theory of the Frankfurt School to the Sociology of
Law, în A. Podgorecki, C. Welan, „Sociological Approaches to Law”, Londra, 1981.

110
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



În cea de a doua perioadă din evoluţia acestei mişcări, începând din anii

’80, s-au pus în evidenţă limitele proiectului iniţial, de data aceasta insistându-se

asupra necesităţii aprofundării muncii teoretice, căutându-se să se analizeze

jocul concret al mecanismelor juridice în cadrul societăţii, aceasta întrucât

studiile anterioare s-au limitat doar la o analiză pur funcţionalistă mai mult

descriptivă decât explicativă.

Deci s-a ajuns la concluzia necesităţii de a se reveni într-un fel la

„tehnologia juridică” pentru a se putea defini cu exactitate potrivit cărei logici

şi cu ce mijloace se formalizează raporturile juridice, prin intermediul

normelor şi instituţiilor juridice.

Activităţile desfăşurate în cadrul acestei mişcări („critica dreptului”) care,

încă de la începuturile sale, a afirmat necesitatea de a se construi o linie

teoretică materialistă, în sensul de a nu se aplica în activitatea juridică o teorie

deja constituită (dogmatica), s-au caracterizat printr-o nouă optică,

întreprinzându-se studii cu privire la teme cum sunt: reprezentarea,

jurisprudenţa, rezolvarea conflictelor juridice, transformarea administraţiei,

reîntoarcerea la statul de drept.

Cercetările întreprinse de juriştii încadraţi în această mişcare critică

referitoare la drept care la început au fost individuale, dar discutate în colectiv,

treptat au început să se instituţionalizeze prin echipe cu un statut mai oficial,

cum sunt: Centrul de Epistemologie Juridică şi Politică din  Lyon 2 (CEJEP);

Centrul de Cercetări Critice asupra Dreptului din Saint-Étienne (CERCRID) sau

Centrul de Studii şi Cercetări asupra Teoriei Statului din Montpellier (CERTE).

Dar această mişcare nu este localizată doar în Franţa, existând astfel de

organisme şi în alte ţări, în special în Statele Unite ale Americii, cum este, de

exemplu, mişcarea denumită „Critical Legal Studies” (CLS) asupra căreia vom

insista mai mult pentru că oferă o imagine mai pertinentă în această privinţă.

Critical Legal Studies este o mişcare intelectuală americană care se

preocupă de cunoaşterea şi criticarea fenomenelor juridice din societate,

pornind de la alte perspective teoretice în legătură cu modurile de abordare a

„realismului juridic”, în special „structuralismul”.

Termenul de „Critical Legal Studies” (CLS) a fost adoptat cu ocazia unei

conferinţe care a avut loc la Londra, în martie 1985.

Mişcarea este, în mare parte, produsul „American Legal Realism”

4

care a

împins scepticismul realiştilor cu privire la reguli până la limita sa logică,

aceştia considerând că regulile nu determină niciodată rezolvarea diferitelor

cazuri. Tot aşa, se mai deduce, din scepticismul cu privire la cunoaşterea

faptelor, contingenţa subiectivităţii radicale a oricărei cunoaşteri empirice.

Dată fiind dominaţia teoriei liberale în gândirea politică americană, nu

este surprinzător faptul că mişcarea CLS şi-a consacrat cea mai mare parte a

energiilor sale unei critici a liberalismului

5

. Aceasta este în acelaşi timp şi o

critică a formalismului, care respinge distincţia între substanţa şi modalitatea

4

A se vedea J. Schlegel, American Legal Realism and Empirical Social Science: The
Singular Case of Underhill Moore, Buffalo Law Review, 195 (1981).

5

A se vedea: R. Unger, Law in Modern Society, New York, 1976; idem, The Critical Legal
Studies Movement, Harvard Law Review, 561 (1983).
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de abordare a acesteia şi posibilitatea de a se stabili un proces politic neutru,

precum şi o critică a obiectivismului care respinge vederile constrângătoare ale

oricărui aranjament politic, economic şi social, şi în mod deosebit ideea că

sistemul juridic este o inevitabilă consecinţă a acestor dispozitive.

Această critică procedează într-o manieră caracteristică, deducând

structurile ascunse ale gândirii liberale pornind de la interpretări şi apoi

demonstrându-se contradicţiile interne şi inadaptările în conceptele-cheie, cum

sunt, de exemplu, separarea dintre drept şi politică sau distincţia între public şi

privat

6

.

CLS, la începuturile sale (dată fiind situaţia din Statele Unite ale Americii

care nu a avut niciodată un partid al maselor de muncitori, iar mişcările

muncitoreşti şi-au pierdut în bună parte radicalismul în cursul anilor ’40 şi

’50), a fost în mare măsură lipsită de o teorie. Şi întrucât o bună parte din

autorii acestui curent proveneau din aceste mişcări sociale, aceştia au

considerat că era de datoria lor să construiască o structură pentru a susţine

activismul politic. Iar, dată fiind natura politicii americane şi a instituţiilor

politice, această teorie s-a focalizat pe conceptul de „drepturi” (legal right) şi

pe natura procesului de creare a deciziei judiciare. Dezbaterea lansată de E. P.

Thompson cu privire la valoarea acestor drepturi a fost continuată cu vigoare

7

.

Un important rezultat s-a obţinut în această direcţie şi anume acela de a şti

ce reforme juridice legitimează „statu quo” şi întârzie orice schimbare

ulterioară

8

.

În consecinţă, CLS a depus un considerabil efort politic pentru a

transforma facultăţile de drept şi programele de studii

9

.

CLS a provenit din realismul juridic american. Cercetarea americană a

delăsat mult baza teoretică, fiind excesiv fascinată de cifre, dar CLS s-a plasat

la polul opus, însă înglodându-se, la rândul său, în abstracţiuni goale de

conţinut, enunţuri de programe, fiind totuşi făcute eforturi pentru realizarea

unor apropieri între aceste moduri de abordare

10

.

CLS s-a arătat critic faţă de economie, care este privilegiată în S.U.A.: ea

este simultan moştenitoare a formalismului secolului XIX şi principala

justificare a unui sistem juridic puternic intervenţionist.

CLS a arătat că analiza economică a dreptului aduce un univers de valori

foarte problematic, dar fără fundament, şi ea nu este convingătoare.

6

A se vedea: D. Kennedy, Cost-Benefit Analysis of Entitlement Problems: A Critique,

Stanford Law Review, 387 (1981); idem, Form and Substances in Private Law Adjudication,

Harvard Law Review, 1685 (1976); idem, Legal Education as Training for Hierarchy, în D.

Kairys, „The Politics of Law”, New York, 1982; F. Olsen, The Family and the Market: A Study of
Ideology and Legal Reform, Harvard Law Review, 1497 (1983).

7

A se vedea P. Beirne, R. Quinney, Marxism and Law, New York, 1982.

8

A se vedea A. Hyde, The Concept of Legitimation in the Sociology of Law, Wisconsin Law

Review, 379 (1983).

9

A se vedea: D. Kennedy, op. cit.; D. Kairys, op. cit.
10

A se vedea: D. Trubek, Where the Action Is: Critical Legal Studies and Empiricism,

Stanford Law Review, 575 (1984); S. Macaulay, Law and the Behavioral Science: Is There Any
There There?, Law and Policy, 149 (1984).
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CLS nu delimitează însă o structură teoretică coerentă. Incoerenţa sa

reflectă în acelaşi timp natura fragmentată a politicii radicale americane şi

aversiunea faţă de gândirea americană în ceea ce priveşte construirea

sistemelor.

Din cauza profundei sale aversiuni faţă de curentele pozitiviste şi

deterministe ale marxismului, CLS s-a concentrat asupra studiului unei

structuri relativ autonome: dreptul ca ideologie

11

, legitimare

12

şi forţă

obligatorie

13

.

CLS a fost influenţată şi de alte tradiţii şi inovaţii intelectuale europene:

structuralismul francez

14

, fenomenologia şi existenţialismul, ca şi metoda

descrierii amănunţite a micropoliticii vieţii cotidiene

15

.

Mişcarea de criticare a dreptului pe plan teoretic nu putea rămâne fără

ecou pe plan practic, adică în privinţa modului cum trebuie concepute

instituţiile statului şi dreptului pentru ca aceste instrumente fundamentale ale

societăţii să poată da un răspuns adecvat şi eficient la marile schimbări,

adevărate mutaţii, care au loc în societatea modernă contemporană.

Revenim la sublinierea făcută încă de la începutul studiului nostru (şi

repetată pe parcursul desfăşurării acestuia, pentru a se imprima mai bine în

conştiinţa juriştilor) că ceea ce caracterizează societatea modernă

contemporană sunt: schimbările de mare amploare, ritmul accelerat al acestora

şi complexitatea lor, aşa încât stăpânirea şi dirijarea lor necesită noi

instrumente de cunoaştere (moderne), metodologii şi tehnologii adecvate.

În condiţiile în care evoluţia din ce în ce mai accelerată a societăţii

generează schimbări de mare amploare, uneori adevărate mutaţii, iar

complexitatea acestora este din ce în ce mai mare, oamenii fiind puşi în faţa

unor multiple situaţii inedite, chiar în decursul aceleiaşi generaţii, răstimp

insuficient pentru alcătuirea unui bagaj de cunoştinţe apt să fie transmis prin

tradiţie şi folosit în actul de conducere al societăţii, a devenit evident că

problema necesităţii unei discipline ştiinţifice a conducerii societăţii, inclusiv a

cadrului său juridic, nu mai constituie o simplă opţiune, ci a devenit, în zilele

noastre, o cerinţă stringentă care implică o mare şi gravă responsabilitate

pentru existenţa actuală şi viitoare a omenirii.

Într-un atare context şi condiţii s-a ajuns la concluzia că societatea şi

cadrul său juridic trebuie concepute ca sisteme vaste în care sunt absorbite

imensităţi nedefinite de „intrări” („inputuri”, în limbaj cibernetic) foarte

variate, cu grade diferite de complexitate şi particularitate, posibil pertur -

batoare, aşa încât „valoarea globală de comandă” nu mai este posibil a fi atinsă

11

A se vedea A. Hyde, op. cit. supra.

12

A se vedea E. Genovese, The Hegemonic Function of Law, în P. Beime şi R. Quinney”,

op. cit. supra, 279–94.

13

A se vedea T. Heller, The Importance �ormative Decision making: The Limitation of
Legal Economics a Basis for Liberal Jurisprudence as Illustrated by the Regulation of Second
Home Development, Wisconsin Law Review, 385 (1976).

14

A se vedea C. Sumner, Reading ideologies: An Investigation into the Marxist Theory of
Ideology and Law, Londra, 1979.

15

A se vedea R. Gordon, Critical Legal Histories, Stanford Law Review, 57 (1984).
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decât prin „delegare” a unor sarcini către „subsisteme” (elemente componente

ale sistemului social global) care, datorită caracterului lor specializat, pot

răspunde, într-un mod relativ autonom şi mai adecvat, la „inputurile” pe care le

receptează. Cu alte cuvinte, dat fiind faptul că societatea a căpătat, în timp, un

caracter din ce în ce mai dinamic, ea nu mai poate fi privită şi analizată ca un

conglomerat static (stagnant, înţepenit în dogme imuabile) ci, dimpotrivă, ca

un ansamblu de structuri flexibile adaptabile rapid la „situaţii schimbătoare”

capabile să integreze cu promptitudine inovaţiile sociale.

Această imagine holistică a dezvoltării viitoare a societăţii, prin prisma

unei abordări potrivit căreia orice factor depinde de toţi ceilalţi, cunoscută sub

denumirea de „abordare sistemică”, presupune, chiar implică, în mod necesar,

o examinare a totalităţii aspectelor, problemelor (concepţia holistică),

considerate în ansamblul lor sistemic, şi abandonarea sistemului de analize

izolate a fenomenelor, demers analitic folosit în trecut (având reminiscenţe şi

în prezent) în cercetarea ştiinţifică, inclusiv şi mai ales în cercetarea juridică.

Noua viziune (optică) are profunde implicaţii în ceea ce priveşte nu numai

ştiinţa dreptului în general, ci şi în legătură cu cadrul juridic al societăţii care

va fi, şi el, conceput ca un ansamblu sistemic.

b) Activitatea de legiferare. Reflecţiile teoretice cu privire la expresia de

„creare a dreptului” reprezintă concepţii despre drept, care este considerat ca

un „ansamblu de reguli create sau impuse de voinţă” (prin drept înţelegându-se,

în sens larg, „legislaţia”). Dar aceste concepţii nu sunt acceptate în toate

teoriile de drept, existând şi teorii potrivit cărora există şi norme juridice care

nu sunt impuse, în această viziune fiind vorba de un fel de „sisteme juridice

alternative” sau pur şi simplu de un „pluralism juridic” (comportamente) sau

faptul psihic (realismul şi psihologismul juridic)

16

. De altfel, în tradiţia

jusnaturalismului, în afară de normele create de om, există, de asemenea,  şi

„norme naturale” descoperite în natură.

Pe de altă parte, o abordare descriptivă a conceptului de „creare a

dreptului” vizează mai ales fie factorii care determină conţinutul sau procedura

de creare a dreptului, fie crearea dreptului concepută ca o operaţiune de

„transformare a informaţiilor”.

Acest mod de abordare pune în evidenţă faptul că avem de-a face cu un

„proces de creare a dreptului”, iar acest proces nu reprezintă un „act al voinţei

libere a legiuitorului”, ci este condiţionat de mai mulţi factori obiectivi, iar

crearea propriu-zisă a dreptului se desfăşoară în contextul unor „sisteme care

au o tendinţă spre normativitate”, tendinţe existente chiar înainte de elaborarea

normelor juridice, într-un context economic şi politic al societăţii şi al unui

sistem juridic deja existent, cu cultura sa juridică aşa cum a evoluat ea din

punct de vedere istoric

17

.

16

A se vedea, de exemplu: A. Aarnio, Philosophical Perspectives, în „Jurisprudence”,

Helsinki, 1983, capit. 11, 13; J. Bafia, Zasady tworzenia prawa (Principiile creării dreptului),
Varşovia, 1982; J. Mokre, O. Weinberger, Rechts philosophie und Gesetzgebung, Viena, New

York, 1976; J. Wroblewski, Society of the Future and the Rationalisation of the Law-making, în

„Rivista internationale di filosofia del diritto” nr. 1/1978.

17

A se vedea A. J. Arnaud, Critique de la raison juridique, în „Où va la sociologie du droit”,

Paris, 1981, capit. 3.2.
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Desigur că există diferenţe între teoriile referitoare la influenţa şi

semnificaţia acestor factori legaţi de viziunea despre societate (de exemplu,

viziunile conflictuale şi funcţionaliste) şi teoria juridică (de exemplu, teoria

marxistă şi teoria psihanalitică), dar dependenţa procesului de creare a

dreptului în raport cu aceşti factori nu poate fi contestată în mod serios.

Din punct de vedere descriptiv, procesul de creare a dreptului constituie

unul dintre elementele de funcţionare a societăţii globale organizate într-o

formă statală. Or, generalizându-se descrierea pentru identificarea

regularităţilor, „se construieşte modelul sistemic de creare a dreptului”,

demonstrându-se prin aceasta rolul şi dependenţa sa în cadrul funcţionării

„sistemului societăţii”.

Descrierea procesului de creare a dreptului vizează, de asemenea, şi

procedura acestei activităţi, adică fazele sale şi participanţii – în dimensiunea

diacronică sau sincronică (evolutivă şi concomitentă – simultană).

Crearea dreptului este un proces complex şi complicat care se desfăşoară

pornindu-se de la iniţiative simultane prin evaluarea faptelor (de exemplu, cele

tratate ca „deviaţii”) şi ajungându-se la crearea de norme de drept,  modelul

procedural de creare a dreptului vizând regularităţile acestei proceduri.

Din punct de vedere informatic descrierea procesului de creare a dreptului

vizează transformările informaţiei care-i parvine celui care creează norma

juridică (input) în drept (output), cu alte cuvinte, transformarea în drept a

informaţiilor primite de legiuitor din exteriorul sistemului de legiferare.

Abordarea acestui gen serveşte la construirea unui „model informatic de

creare a dreptului” care poate fi utilizat în cadrul unui „sistem de informaţii”

care funcţionează ca un instrument ajutător în activitatea de legiferare,

urmărindu-se „modelul de creare raţională a dreptului”.

Modelele sunt complementare întrucât vizează dimensiuni diferite ale

procesului de creare a dreptului, considerat ca fenomen, şi constau în

descrierea şi explicarea lor în cadrul unor teorii. Este vorba de: modelul juridic,

modelul politic, modelul etic şi modelul doctrinar.

Modelul juridic de creare a dreptului este formulat în cadrul sistemului

juridic în vigoare. El conţine regulile care determină conţinutul şi procedura

procesului de creare a dreptului. Reglementarea conţinutului este legată de

trăsăturile sistemului static, în timp ce reglementarea procedurilor este legată

de cele ale sistemului dinamic care sunt proprii sistemului de drept. Modelul

serveşte de criteriu pentru evaluarea creării dreptului. Uneori, există instituţii

pentru „controlul legalităţii procesului de creare a dreptului” la diverse niveluri

ierarhice ale sistemului.

Modelul politic formulează principiile care privesc conţinutul şi procedura

creării dreptului potrivit poziţiei politice a unui grup politic instituţionalizat (de

exemplu, partidul politic) sau neinstituţionalizat (de exemplu, opinia publică).

Avându-se în vedere un atare model, se procedează la evaluări ale procesului

de creare a dreptului.

Modelul etic este cel prin care sunt formulate principiile procesului de

creare a dreptului, în cadrul unei concepţii morale care vizează, în principal,
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conţinutul normelor create şi serveşte şi ca un criteriu de evaluare a normelor

juridice.

Modelul doctrinar de creare a dreptului este formulat de doctrina juridică

atunci când aceasta (doctrina juridică) se interesează de problemele „de lege

ferenda”. Dar doctrina se serveşte de astfel de modele spre a construi şi modele

de creare raţională a dreptului, în afara celor descriptive şi principiale, ceea ce

este contrar pozitivismului juridic tradiţional.

Acţiunea de creare a dreptului apare sub patru forme: prin legiferare, prin

contract, prin aplicarea cutumelor şi prin „sistemul precedentului”.

Legiferarea, în sens larg, este procesul de creare a dreptului prin decizia

organelor care au competenţa de a elabora norme generale abstracte, aceasta

fiind „forma standard” de creare a dreptului în cadrul sistemelor „statutory law”

şi în prezent a început să capete importanţă şi în sistemele de „common law”.

Contractul este forma bilaterală sau multilaterală prin care poate fi creat

dreptul, această formă fiind deosebit de importantă în dreptul internaţional

public (convenţiile internaţionale), dar de asemenea şi în dreptul intern (mai

ales în cazul contractelor colective de muncă).

Aplicarea cutumelor este, şi ea, considerată şi tratată ca o modalitate de

creare a dreptului, atunci când „decizia de caz” ia cutuma ca bază normativă şi

astfel o sancţionează. Dreptul cutumiar, în cadrul sistemelor juridice

contemporane, se manifestă, în principal, în cazul relaţiilor comerciale. Dar şi

normele juridice se referă, uneori, la cutume ca la reguli care trebuie aplicate

de fiecare dată atunci când nu există voinţa contrară a părţilor.

Precedentul este tratat ca mod de creare a dreptului atunci când este

conceput ca o regulă generală (ratio decidendi a common law), care trebuie să

fie aplicată în toate cazurile asemănătoare cazului rezolvat.

Doctrina juridică a constituit „modelul de creare raţională a dreptului”

vizând mai ales procesul de legiferare (în sensul său larg ca formă de creare a

legilor).

Acest model este conceput şi tratat sau ca descriere a concepţiei curente

despre raţionalitatea legislativă, ori ca principiu pentru propria creaţie a

dreptului în cultura noastră juridică. Deci el (modelul) are un caracter mixt.

Modelul de creare raţională a dreptului enumeră problemele pe care

legiuitorul trebuie să le rezolve pentru a-şi justifica decizia. Deci este un model

de justificare, dar care poate, de asemenea, să fie folosit ca model pentru

activitatea de creare a dreptului, fără ca prin aceasta să fie o descriere a

proceselor reale de luare a deciziei (legislative).

Acest model comportă elementele următoare: a) determinarea scopurilor

activităţii legislative, comparaţia şi ierarhizarea lor pentru a fi eliminate

contradicţiile şi incoerenţele; b) determinarea mijloacelor pentru realizarea

acestor scopuri, aceste mijloace trebuind să fie acceptabile în societate şi tehnic

posibile; c) determinarea mijloacelor juridice posibile pentru realizarea acestor

scopuri, ţinându-se seama de acceptabilitatea lor şi de valoarea instrumentală a

dreptului; d) alegerea mijloacelor juridice dintre cele care sunt posibile, potrivit

determinării conform celor de la lit. c;       e) determinarea formei juridice a

reglementării alese, adică formularea de prescripţii, folosirea limbajului şi
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terminologiei, sistematizarea şi nivelul actului normativ etc.; f) actul de creare

a dreptului.

Premisele cognitive acoperă câmpul cunoaşterii faptelor şi a regularităţilor

de care trebuie să se ţină seama pentru luarea deciziei de către legiuitor

(raţionalitatea internă) sau prin raportare la criticile exprimate (raţionalitatea

externă).

Premisele axiologice sunt determinate prin valorile care sunt acceptate de

legiuitor (raţionalitatea internă) sau trebuie să fie acceptate potrivit criticilor

formulate (raţionalitatea externă).

Procesul de creare a dreptului pune în evidenţă interdependenţa dintre

elementele modelului de creare raţională a dreptului: alegerea scopurilor este

influenţată de posibilităţile factuale şi axiologice de realizare a lor, alegerile

fiind făcute în funcţie de menţinerea echilibrului între valoarea scopurilor,

preţul realizării lor şi riscul încă necunoscut când se schimbă situaţia prin

intervenţia legislativă.

Raţionalitatea internă a procesului de creare a dreptului este definită prin

legăturile dintre premisele deciziei legislative şi conţinutul său. Premisele

cognitive privesc faptele semnificative pentru luarea deciziei (legislative), iar

premisele axiologice – evaluările inerente determinării scopurilor şi alegerilor

legiuitorului.

Raţionalitatea externă a procesului de creare a dreptului constă în

calificarea premiselor şi regulilor de raţionare a legiuitorului, din punct de

vedere al ştiinţei şi evaluărilor acceptate de critică.

Problemele în legătură cu crearea dreptului fac obiect şi de reflecţie

juridică „de lege ferenda”. Această reflecţie este denumită, uneori, „politică de

creare a dreptului” sau, mai simplu, „politica dreptului”.

Există două versiuni ale acestei politici: minimalistă şi maximalistă.

Potrivit primei variante, sarcina acestei politici este aceea de a identifica

instrumentele juridice posibile care servesc scopurilor care au fost determinate

şi de a evidenţia condiţiile, factorii de eficacitate ai acestor instrumente şi

preţul utilizării lor în contextul social dat. Potrivit celei de-a doua variante,

politica dreptului trebuie, de asemenea, să determine scopurile activităţii

legislative şi criteriile necesare pentru a face alegerile în cadrul proceselor de

creare a dreptului.

Versiunile politicii juridice sunt legate de modurile diferite de abordare

axiologică şi diferitele concepţii din cadrul câmpului ştiinţelor juridice.

Crearea dreptului, mai ales sub forma sa legislativă, este legată de tehnica

legislativă prin care sunt stabilite reguli de formulare a textelor legilor. Există

diferite categorii de reguli în această privinţă privind limbajul, sistematica şi

promulgarea acestor texte. Respectarea acestor reguli serveşte la buna

funcţionalitate a legilor, creându-se condiţii favorabile pentru înţelegerea,

cunoaşterea şi aplicarea lor.

Dreptul conţine „modelul juridic de creare a dreptului”. Reglementarea

juridică este considerată şi tratată ca „un instrument de ameliorare a nivelului

activităţii de creare a dreptului, pentru a fi astfel prevenit surplusul de legi
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(caracterul redundant al acestora) şi consecinţele negative pentru funcţionarea

dreptului (concepţia instrumentalistă, criticată de unii autori).

Axiologia creării dreptului (teoria valorilor dreptului) poate fi prezentată

ca fiind ideologia dreptului prin care sunt formulate valorile activităţii de

creare a dreptului. Valorile de conţinut ale dreptului sunt scopurile acestei

activităţi şi totodată criteriile de alegere care-i sunt inerente, ca şi orice context

axiologic al legislaţiei.

Valorile procedurale privesc procesele de creare a dreptului care determină

maniera în care trebuie să se procedeze, cine trebuie să participe şi cum.

Aceste valori tind spre o mai amplă participare a opiniei publice (valorile

democratice) sau a experţilor (valorile ştiinţifice), iar legiuitorul trebuie să

caute compromisul între aceste două grupe (opinia publică şi experţii).

Raţionalitatea (ca valoare de legiferare) are caracteristici mixte căci ele

servesc atât pentru determinarea conţinutului, cât şi a procedurii procesului de

creare a dreptului.

Despre procesul „de decizie” (legislativă) ne vom ocupa pe larg în

dezvoltările ce le vom face în capitolele următoare.

c) Activitatea de punere în aplicare a legilor şi a celorlalte acte
normative. Numai interpretarea strictă a legii sau a unui program politic nu

constituie un element din care să se poată deduce rezultatul deciziilor ulterioare

pe care le iau instituţiile chemate să le aplice în practică. Dimpotrivă, s-a ajuns

la concluzia, în ştiinţele politice (mai ales americane), că trebuie acordată

aceeaşi atenţie activităţii de aplicare (implementare) a legilor şi celorlalte acte

normative, ca şi activităţii de legiferare, iar separarea puterii de legiferare de

cea executivă trebuie interpretată în termeni de reciprocitate.

Din punct de vedere genetic, termenul de „implementare” a fost adoptat

de consilieri din domeniul organizării care contribuiau la luarea deciziilor de

către firmele comerciale, cum ar fi, de exemplu, instalarea unui sistem de

tratament electronic al informaţiei. Cum aceşti consilieri au trebuit să facă faţă

rapid unor incidente neprevăzute în raport cu ceea ce ei au considerat iniţial că

ar fi o simplă inovare tehnologică, au întrebuinţat, în cazul unor atare

intervenţii, expresia de „probleme de punere în practică” pentru a desemna

orice schimbare sau rezistenţă la politicile de gestionare a întreprinderilor.

Politologii au preluat această „expresie” atunci când au studiat procesul

politicii de guvernare, într-un cadru organizaţional pluralist

18

.

Faptul că politica de guvernare în Statele Unite ale Americii are

particularitatea de a fi elaborată potrivit unui sistem cu trepte multiple

(concepţia federală despre politică cu „structuri de punere în aplicare” şi

guverne la scară locală care sunt responsabile pentru realizarea programelor

federale) a antrenat numeroase interfeţe în cadrul aşteptărilor iniţiale şi, în

această situaţie, universitarii americani, în pragmatismul lor tradiţional, s-au

grăbit să vină în ajutorul celor care concepeau politica de guvernare, oferindu-

le repere care să le permită acestora să anticipeze impactul acţiunilor

18

A se vedea J. Pressman, A. Wildansky, Implementation �ow High Hopes Were Dashed in
Oakland, Berkeley, 1973.
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întreprinse pe treptele inferioare, la acest studiu multidisciplinar contribuind

analişti politici, sociologi ai organizaţiilor şi analişti evaluatori ai „punerii în

practică a diferitelor politici”.

În consecinţă, politica a început să fie văzută ca un ansamblu de „jocuri”

de interpretat în termeni de „interacţiune strategică”

19

.

Această metodă de analiză a fost preluată în special de universitarii

germani, într-o tentativă de adaptare a teoriilor constituţionale ale democraţiei

la realităţile pluralismului postbelic în Republica Federală a Germaniei

20

.

Datorită tradiţiilor legaliste ale dreptului public european, abordările de

asemenea natură au rămas puternic legate de o separare între „politica de

elaborare legislativă” şi „executarea acestei politici” de către administraţiile

publice care se presupune că nu acţionează dacă nu sunt legitimate de o

„competenţă legală”. Întinderea legalismului leagă deciziile în serii

descendente pe trepte succesiv obligatorii, aceasta pentru a se reduce, pentru

actorii de la nivelul inferior, necesitatea de autolegitimare

21

.

Această legitimare este pusă în valoare, simbolic, prin faptul că reclamă o

formă legală. Treapta pe care se obţine legitimarea prin folosirea formei legale

şi a simbolurilor legale variază potrivit sferelor şi culturilor politice. O cultură

politică se consideră ca fiind „legalistă” în măsura în care ea se serveşte de

forma legală pentru a face obligatorii şi legitime deciziile administraţiei într-un

mod analog celui în care tribunalele intervin în reglarea comportamentelor şi

rezolvarea conflictelor. În teoria dreptului, distincţia între „elaborarea politicii”

şi „punerea sa în practică” are o funcţie normativă importantă: distingându-se

instituţiile în „legislative” şi „executive”, administraţia, ca şi corpul judiciar se

eliberează de o parte a sarcinii de a-şi legitima deciziile lor. Agenţii

administraţiei pot invoca „obligaţia legală” pentru acţiunile lor sau să nu

acţioneze, iar judecătorii nu mai trebuie să ia în considerare consecinţele

deciziilor lor pe termen lung atâta vreme cât ei sunt ţinuţi de lege în a le lua.

Cu toate acestea, chiar dacă acest partaj de competenţă poate servi scopurilor

legitimării, ar trebui introduse nuanţe distinctive în ceea ce priveşte natura

programelor:

– orice program legislativ lasă o oarecare putere discreţionară adminis -

traţiei şi justiţiei. În măsura în care ele nu sunt ţinute de reglementări stricte,

întrucât se presupune că legea furnizează „principii” sau „reguli de drept”

pentru a legitima modul în care administraţia sau justiţia se folosesc de această

putere discreţionară;

– în realitate, procesele de „elaborare a legii” şi „punerea în practică” sunt

solidare. În fapt, cei care elaborează politica ţin cont atât de factorii care

influenţează probabilitatea respectării legilor pe care ei le iau în considerare,

cât şi de efectele probabile ale altor proiecte politice, iar administraţia încearcă

19

A se vedea E. Bardach, The Implementation Game, What Happens After Bill Become Law,

Cambridge, 1977.

20

A se vedea Renate Mayntz, Implementation politischer Programme, Königstein, 1980.

21

A se vedea Th. Ellwein, Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland,

Opladen, 1973.
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să-şi legitimeze modul în care ea execută politicile. În consecinţă, ştiinţele

politice consideră elaborarea şi punerea în practică drept un proces continuu în

care este dificil să se desemneze, ca fiind fază decisivă, o fază oarecare din

actele de decizie.

Odată ce s-a deplasat obiectul analizei „politicilor” spre „dreptul statutar”,

evidenţa în sine a unei evaluări în raport cu obiectivele devine incertă. Este

posibil ca atunci când este adoptată o lege, legiuitorii să aibă în vedere

obiective (explicite sau implicite); indiferent însă care ar fi situaţia, litera legii

oferă un „ansamblu de imperative” care constituie tot atâtea reguli obligatorii,

independent de adecvarea lor în raport cu obiectivele care trebuie atinse

22

. Deci

a se impune obligaţii prin intermediul legii constituie un mijloc de a ţine

administraţia şi sistemul judiciar departe de motivările politicii.

A analiza punerea în practică în termeni de separaţie a competenţelor,

potrivit tradiţiei gândirii constituţionale, nu împiedică nicidecum să se

considere, pe plan empiric, „elaborarea” şi „aplicarea în practică” ca un proces

continuu. Această analiză poate trata distincţia normativă dintre „nivelurile de

decizie” şi „nivelurile de punere în aplicare” ca o ipoteză de verificare până

unde actorii implicaţi o consideră ca fiind pertinentă.

Modurile legaliştilor de punere în practică au o consecinţă importantă:

agenţii administraţiei se orientează spre respectarea regulilor specifice, mai

curând decât spre îndeplinirea obiectivelor unei politici. Tot aşa cum cei care

elaborează politicile se servesc de reguli pentru a atinge obiectivele (acestor

politici). Ambele fenomene sunt, desigur, reciproce. Totuşi se poate ca

ipotezele cauzale ale programului unei politici (ce reguli sunt necesare pentru a

atinge aceste obiective) să fie eronate; o respectare strictă ar putea conduce la o

deplasare a obiectivului, la o orientare a obiectivului spre cereri de o mai mare

putere discreţionară care să poată merge până la transgresarea regulamentelor

disfuncţionale

23

.

Domeniile politicilor variază în funcţie de treapta la care se utilizează

modelul legal. Unele dintre politici dispun de „constrângeri instituţionalizate”

pentru ca obiectivul să nu se orienteze spre un refuz de respectare a regulilor.

Acesta este cazul, de exemplu, în ceea ce priveşte modelul cel mai tradiţional

de politică legalistă, „dreptul penal”. În termeni de „politică de luptă contra

criminalităţii”, obligaţia impusă serviciilor de poliţie şi ministerului public de a

furniza expertiza medico-legală, de a lua în considerare drepturile apărării şi de

a se conforma regulilor de procedură echitabilă ar putea fi considerată ca o

prejudiciere care antrenează cheltuieli pentru poliţie, ca şi întârzierea şi

selectivitatea în ceea ce priveşte sancţiunile.

Filozofia de bază a examenului judiciar implică (cere) să se introducă un

element de contradictorialitate care să împiedice astfel ca punerea în practică a

legii şi a politicii privind ordinea să atingă nivelul său optim de eficacitate. S-

22

A se vedea P. A. Sabatier, D. Mazmanian, Can Regulation Work? The Implementation of
the 1972 California Coastal Initiative, New York, 1983.

23

A se vedea A. Bardach, R. Kagan, Going by the Book. The Problem of Regulatory
Unreasonableness, Philadelphia, 1982.
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au realizat, în mod curent, studii de caz cu privire la punerea în practică, în

sferele unde guvernul acţionează prin „interferenţă regulatoare”, în special în

domeniul politicii de protecţia a mediului înconjurător

24

.

Modelul lor de norme care trebuie respectate seamănă cu cel al normelor

de drept penal, dar, cu toate acestea, pentru cea mai mare parte a serviciilor

reglatoare, tribunalele joacă numai un rol de „ultimă cale de recurs”. Cum

acestea sunt, în mod fundamental, instituţii de reacţie, impactul lor asupra

politicii depinde de deciziile care se adresează lor (luate de serviciile de reglare

sau de victime). În limite destul de restrânse, tribunalele au posibilitatea să

încerce să-şi imagineze politici judiciare considerând feed-back-urile deciziilor

lor asupra altor tribunale şi mai ales asupra proceselor de legiferare

25

.

Dreptul privat funcţionează tipic fără nicio structură de punere în aplicare.

În acest caz, se consideră că rolul guvernului se limitează la furnizarea unei

infrastructuri a tribunalelor (sau echivalentul lor) pentru rezolvarea

conflictelor. Iniţiativa de a „mobiliza dreptul privat” se bazează pe părţile

interesate. Tribunalele nu fac nici demersuri pentru a obţine cauze, nici

marketing pentru a creşte rolul justiţiei. Acestea sunt limitele care determină

eficacitatea punerii în practică: într-adevăr, dacă tribunalele sunt înecate în

mulţimea cauzelor, dacă accesul este jenat prin întârzieri în rezolvare şi de

bariere procedurale şi financiare, ele nu pot acorda toate serviciile care se

aşteaptă din partea lor. Neprevăzând o infrastructură judiciară flexibilă şi

neinvestind în servicii de ajutor judiciar (acele „Legal aides” existente în

Statele Unite ale Americii), decidenţii politici nu au posibilitatea să ridice

nivelul de mobilizare a justiţiei şi pot astfel să compromită punerea în practică

a ceea ce este de resortul dreptului privat. De altfel, se poate ca faptul de a se

lărgi posibilităţile de ajutor judiciar pentru a înlătura barierele de acces al

oamenilor la lege şi tribunale să nu aibă decât un impact limitat: decidenţii

politici nu pot să asigure creşterea utilizării serviciilor justiţiei, dacă părţile

interesate nu doresc să li se adreseze acestora

26

. Rămâne însă deschis acest

spaţiu de acţionare pentru societatea civilă (organizaţiile neguvernamentale).

Combinaţia cea mai complexă de instrumente guvernamentale  se găseşte

în cadrul sferelor juridice mai puţin tradiţionale cum sunt: dreptul public,

dreptul muncii, reglementările economice, reglementările antitrust etc. În

aceste sfere se combină în mod curent sancţiuni negative, incitaţii pozitive şi

investiţii în infrastructuri.

În ceea ce priveşte dreptul public, nu se poate indica vreo tipologie

uniformă, nici instrumente, nici un evantai de instituţii destinate să asigure

punerea în aplicare a legilor. În mod obişnuit, pentru a se atinge obiectivele

24

A se vedea: Renate Mayntz, Volltzugs probleme der Umweltpolitik, Stuttgart, 1978; K.

Hawkins, Environment and Enforcement. Regulation and the Social Definition of Pollution,

Oxford, Clarendon, 1984.

25

A se vedea E. Blankenburg, R. Voigt, Implementation von Gerichtsentscheidungen,
Iahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, vol. II, Oplanden, 1985.

26

A se vedea E. Blankenburg, Implementation von Rechtals Programm, în Renate Mayntz,

op. cit. supra, 1980.
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luate în considerare, dreptul public combină „instrumente de mai multe tipuri”.

Deci trebuie ca, în sfera unei politici date, să fie reprezentate probleme de

punere în aplicare, ca o consecinţă a unui întreg ansamblu de instrumente

utilizate în această sferă; alegerea acestor instrumente şi problemele de punere

în aplicare care rezultă de aici pot, ambele, să fie contingente ale unor

caracteristici specifice ale fiecărei sfere politice. Reglementarea dreptului

public este o parte a ansamblului mai vast al politicilor guvernamentale care nu

se limitează la forma prevăzută de lege, ci, mai curând, utilizează legea, alături

de alte mijloace (de presiune), cum sunt: „planurile” şi „programele”,

„măsurile incitative” (subvenţiile) sau „campaniile de informare”, cum ar fi

instrumentele pentru influenţarea comportamentului social (în special la nivelul

organizaţional)

27

.

Atunci când se studiază programul legislaţiei ca parte a unui ansamblu

mai larg al politicilor, teoria tradiţională a separaţiei puterilor se prăbuşeşte;

studiile cu privire la elaborarea politicii în birourile ministeriale care pregătesc

legislaţia demonstrează că procedurile lor sunt concepute minuţios pentru a

integra puncte de vedere antagoniste şi a găsi compromisuri între grupurile de

interese înainte ca vreo politică să ajungă în faţa Parlamentului.

Parlamentarii au tendinţa să-şi constituie „reţele de elaborare politică”

utilizând birourile ministerelor, serviciile de punere în aplicare şi grupurile de

interese.

Personalul administraţiilor antrenat în pregătirea legislaţiei este recrutat în

bună parte din cadrul organismelor înseşi care vor trebui să pună în aplicare

politica elaborată, aşa încât structurile de punere în aplicare încearcă să

influenţeze conţinuturile politicilor pe care vor avea să le pună în aplicare

ulterior. Şi, în realitate, ele parvin la acest rezultat, cu mai mult sau mai puţin

succes; acesta (succesul) va fi cu atât mai mare cu cât o chestiune suscită mai

puţine controverse publice: cu cât o chestiune traversează faza de legiferare

sub acoperirea unui mic grup de specialişti, cu atât mai mult structurile de

punere în aplicare au posibilitatea să influenţeze procesul de legiferare. În

general, impactul agenţilor de punere în aplicare asupra elaborării unei politici

este în raport invers cu gradul de politizare al unei chestiuni

28

.

Sistemele federale introduc un al doilea stadiu de elaborare a politicii în

avalul legiferării. Statele federale, care îşi asumă sarcina punerii în practică a

programelor legislative, creează consilii de coordonare pentru elaborarea

„liniilor directoare de executare” care, în realitate, sunt decizii care ţin de

elaborarea politicii; serviciile autonome acţionează în mod identic atunci când

transpun deciziile legislative în reglementări organizaţionale. Sistemele

nefederale adoptă sisteme funcţionale echivalente pentru punerea în aplicare

descentralizată a programelor concepute centralizat.

Dispersarea puterilor de luare a deciziilor la mai multe niveluri şi pe mai

mulţi actori impulsionează studiul punerii în practică. Modelele de interacţiune

27

A se vedea Renate Mayntz, Implementation II, Frankfurt, Campus, 1983.

28

A se vedea G. Schmid, H. Treiber, Burokratie und Politik, München, 1975.
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şi de formare a reţelelor organizaţionale sunt specifice culturilor politice, atât

pe plan naţional, cât şi în raport cu diferitele sfere ale politicii. Analiza punerii

în aplicare constituie o abordare care permite studiul acestor reţele

organizatorice. Ca multe alte abordări, şi acest mod de abordare (al analizei

punerii în aplicare) este săracă în generalizări, dar bogată în ceea ce priveşte

valoarea sa euristică (ce favorizează descoperirea de fapte, teorii etc.).

d) Monitorizarea punerii în aplicare a legilor şi celorlalte acte normative.

Ne-am referit mai înainte la secvenţa „punerii în aplicare a legilor şi a

celorlalte acte normative”, căreia ar trebui să i se acorde aceeaşi atenţie cu cea

acordată activităţii de legiferare, întrucât procesele de „elaborare” şi cele de

„aplicare” a legilor şi celorlalte acte normative sunt, în practică, solidare.

Nu mai puţin însă trebuie instituit şi un sistem de verificare permanentă a

corectitudinii şi promptitudinii aplicării normelor juridice, pentru evidenţierea

operativă a deficienţelor, lacunelor, suprapunerilor, contradicţiilor etc., precum

şi a cauzelor acestora: incompetenţa, lipsa resurselor, precaritatea pregătirii

profesionale a executanţilor, corupţia persoanelor implicate în astfel de

activităţi, indolenţa, lipsa stimulentelor adecvate şi netragerea la răspundere a

celor găsiţi vinovaţi.

Într-adevăr, orice activitate desfăşurată în vederea realizării unuia sau mai

multor obiective, stabilite prin programele politice de guvernare, care

presupune şi aplicarea unor legi sau altor acte normative, fiind vorba de

activităţi normate, necesită organizare, un plan de acţiune desfăşurat pe etape,

reguli de desfăşurare a acţiunilor care, atunci când priveşte funcţionalitatea

societăţii, sunt „norme juridice” a căror executare (punere în aplicare) se

asigură, în ultimă instanţă, şi prin constrângere, aplicarea de sancţiuni.

Rolul acestor mecanisme de monitorizare permanentă constă în

informarea cu promptitudine (operativ) a organelor de control cu privire la

abaterile pe care le constată în activitatea de punere în aplicare a legilor şi altor

acte normative, pentru  ca aceste organe de control să purceadă la verificări

tematice de profunzime, mergându-se până la evidenţierea raporturilor de

cauzalitate şi identificarea celor vinovaţi, care sunt susceptibili de sancţionare.

Desigur că această cauzalitate poate fi foarte diversă şi cu grade diferite

de importanţă, aşa încât şi măsurile luate vor fi de diferite niveluri de

intervenţie, dar ceea ce este foarte important este faptul că abaterile

(încălcările, neglijenţele, incompetenţa etc.) pot fi depistate încă din fazele

incipiente, când măsurile corective pot fi luate cu promptitudine, evitându-se

acumulările şi degradările masive cu consecinţe mult mai costisitoare, când

măsurile luate vor fi mult mai puţin eficiente.

Aceste mecanisme de monitorizare permanentă au un caracter instituţional

şi, ca atare, legiuitorul trebuie să aibă în vedere şi o reglementare având acest

obiect al organizării şi funcţionării mecanismelor respective care-i va furniza

cu promptitudine informaţiile de care are nevoie atunci când raportul cauzal a

fost generat de deficienţe de ordin legislativ.

e) Evaluarea activităţii de elaborare a legilor şi celorlalte acte normative.

Atât la nivel politic, cât şi pe plan ştiinţific, există azi, incontestabil, interes

pentru analiza efectelor legislaţiei, evaluarea legislativă inserându-se în
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tendinţa generală spre „scientizarea” (Verwissenschaftlichung) legislaţiei, iar,

pe un plan mai general, şi al politicii. În literatura de specialitate se face

sublinierea că această operaţiune constituie un fel de sprijin ştiinţific pentru

luarea deciziilor în această materie

29

.

Studiile de evaluare şi cu privire la punerea în aplicare a legilor s-au

dezvoltat mai ales în cadrul unui curent de „policy science”, ştiinţa legiferării

în ansamblul ei fiind uneori considerată ca un fel de „politică legislativă

ştiinţifică” (Wissenschaftliche Rechts-politik), ceea ce pune problema

amenajării raporturilor dintre responsabilii politici şi oamenii de ştiinţă

antrenaţi în activitatea de legiferare (fiind cunoscute mai multe modele:

modelul decizionist; modelul tehnocratic; modelul pragmatic)

30

.

Necesitatea unor analize ştiinţifice ale rezultatelor (efectelor) deciziilor

legislative a apărut în condiţiile în care mecanismele de retroacţiune (feed-

back) tradiţionale: politice, administrative, jurisdicţionale, fiscale etc. s-au

dovedit insuficiente, ele nemaisatisfăcând nevoile de informaţii ale sistemului

de legiferare. Aceasta întrucât aceste mecanisme, deşi procură, într-adevăr,

informaţii cu privire la acţiunea normelor juridice în viaţa social-economică,

ele sunt totuşi punctuale, impresioniste şi indirecte, aşa încât legiuitorul se

expune riscului unei „reacţii doar la manifestări patologice”

31

.

Evaluarea legislativă, care este, şi ea, un canal de retroacţiune, dar distinct

şi autonom, sau, mai exact, un element nou integrat în mecanismele

tradiţionale, contribuie la reducerea riscului la care ne-am referit mai sus şi

constituie un remediu nu numai de ordin pur legislativ, observarea sistematică

a efectelor produse de aplicarea legilor conducând în cele din urmă la

adoptarea de legi mai durabile (evitându-se modificările frecvente

destabilizatoare), contribuindu-se astfel şi la raţionalizarea activităţii de

legiferare, inclusiv la nivel de politici legislative

32

.

Desigur că şi evaluarea legislativă reprezintă tot un control, dar la nivel

superior, al efectelor produse de aplicarea legilor. Nu se poate susţine că

formele tradiţionale de control în materie legislativă nu s-ar interesa de

problema efectelor legilor, dar, incontestabil, acest aspect important al

fenomenului legislativ nu este controlat decât în mod parţial sau sumar, nefiind

luat în considerare ansamblul efectelor pertinente. Or, o atare luare în

considerare, la acest nivel, apare în prezent ca fiind indispensabilă.

29

A se vedea G.-M. Hellstern, H. Wollmann, Wirkungsanalysen - Eine neue Variante
Wissenschaftlicher Politikberatung, 1977, p. 157–169 (Transfer 4 - Planung in Offentlicher Hand).

30

A se vedea: J. Habermas, Technikund Wissenschaft als Ideologie, Franckfurt, 1968; R. E.

German, A. Frutiger, Les experts et la politique, în „Revue suisse de sociologie”, 1978, p. 99 şi urm.

31

A se vedea D. Senghas, Informations und Rückkoppelungsprozesse bei Entscheidungen in
Regierung und Verwaltung, în R. Kurzrok „System-theorie”, Berlin, 1972, p. 95.

32

A se vedea: W. Hugger, Legislative Effektivitätssteigerung-Von den Grezen der
Gesetzesevaluierbarkeit zum Gesetz auf Zeit, în „Politische Vierteljahresschrift”, 1979, p. 204; G.-

M. Hellstern, H. Wollmann, Wirksamere Gesetzesevaluierung-wo Könnten praktikable
Kontrollverharen und Wirkungsanalysen bei Parlament und Rechnungshof Anseten?, în

„Zeitschrift fur Parlamentsfragen”, 1980. p. 550.
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O atare activitate, cum este cea de evaluare legislativă, dată fiind

amploarea şi importanţa sa covârşitoare pentru procesul de legiferare, implică

şi justifică instituţionalizarea sa, inclusiv aspectele sale organizaţionale şi

procedurale.

Instituţionalizarea activităţii de evaluare legislativă permite prezenţa unui

personal calificat şi experimentat pentru acest tip de analize, creează condiţii

mai favorabile de cooperare între organul legiuitor şi autorităţile administrative

implicate în activitatea de aplicare a normelor juridice şi se impune datorită

reducerii distanţei (distanţării) dintre organul de la care emană norma juridică

şi destinatarul acesteia.

f) Corectarea şi complinirea lacunelor. Calitatea lucrărilor preparatorii,

care preced orice activitate de legiferare, nu garantează neapărat şi eficacitatea

legislaţiei, aceasta întrucât legislaţia se poate dovedi inadecvată, fie datorită

unor schimbări notabile ale circumstanţelor factuale, fie pentru că realitatea

infirmă ipotezele sau pronosticurile pe care legiuitorul şi-a bazat acţiunea sa.

În astfel de condiţii legiuitorul este obligat să-i regleze tirul, să întreprindă

şi să ia măsuri de corectare.

Dar prin corectare nu trebuie să se înţeleagă doar o simplă corijare a

erorilor, ci trebuie să se meargă  şi mai departe şi să se admită că legiuitorului

îi incumbă şi obligaţia de a verifica justeţea previziunilor sale, aceasta fiind o

urmare logică a obligaţiei de corectare a erorilor

33

.

În principiu, legislaţia poate fi revizuită în orice moment, dar această

operaţie trebuie să ţină seama de principii fundamentale care guvernează

legislaţia, cum sunt securitatea juridică şi chiar respectarea drepturilor

dobândite. Deci legiuitorul nu trebuie să opereze modificări prea frecvente ale

legilor, ceea ce nu înseamnă nicidecum stagnare şi imuabilitate.

Cum va fi însă rezolvată această dilemă deopotrivă politică şi juridică, a

echilibrului între nevoia de securitate juridică şi stabilitate, pe de o parte, şi

nevoia, la fel de stringentă, de adaptabilitate la schimbări care, în epoca

contemporană, au loc în ritmuri din ce în ce mai accelerate? În literatura de

specialitate această dilemă este rezumată prin următoarea frază: „Law must be

stable and yet it cannot stand still”

34

.

Răspunsul pe care vom încerca să-l dăm în această privinţă va face

obiectul unei analize mai detaliate în capitolele următoare ale lucrării.

g) Metodologia de legiferare, Metodologia juridică tradiţională se

interesează aproape exclusiv de „interpretarea normelor juridice” şi deloc sau

prea puţin de procesul de elaborare a acestora. Trebuie totuşi remarcat faptul că

s-au făcut eforturi considerabile pentru a se depăşi această orientare unilaterală,

încercându-se să se dezvolte o concepţie metodologică fundamentată pe o

33

A se vedea: K. F. Roehl, Das Dilemma der Rechtstatsachenforschung, Tübingen, 1974, p.

300; L. Mader, L’évaluation législative, Lausanne, 1985, p. 165.

34

A se vedea R. Pound, citat de H. Merz, Dauer und Wandel des Rechts, în „Revue de droit

suisse”, 1973, I, p. 325.
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viziune de ansamblu a legislaţiei, ţinându-se seama şi de interpretarea normelor

juridice, dar şi de concretizarea acestora (punerea lor în aplicare)

35

.

S-a pus în evidenţă legătura strânsă care există între problemele care se

pun atât în amontele, cât şi în avalul elaborării normelor juridice, fiind aşadar

necesar un demers metodologic în stadiul elaborării normelor juridice care să

implice o mai bună luare în considerare a dificultăţilor eventuale care se pot ivi

în momentul aplicării şi interpretării acestora

36

.

Unii autori propun o separare analitică a diferitelor faze ale activităţii de

legiferare, pe secvenţe cronologice sau lineare cum ar fi: impulsul, definirea

problemei, fixarea obiectivelor, analiza faptelor, schiţarea soluţiilor, evaluarea

prospectivă (prin metode simulative cibernetice), alegerea soluţiei, evaluarea

retrospectivă a soluţiei adoptate şi, după caz, adoptarea unei decizii legislative

noi sau modificatoare ori abrogarea prevederii legale

37

.

Se propune şi se susţine ideea unui legiuitor activ, raţional, planificator,

nu numai reactiv.

Alţi autori propun un alt sistem bazat pe „autoreglare” sau

„autoorganizare”, pornindu-se de la cerinţele justiţiei şi cele economice.

Acest sistem stabileşte un anumit număr de teze sau teoreme prin care

sunt identificate principalele probleme cu care este confruntat legiuitorul, fiind

identificate – în mod abstract – şi soluţiile posibile

38

. Aceasta înseamnă,

desigur, că în măsura posibilului, statul trebuie să acţioneze şi prin alte metode

decât prin norme juridice imperative, adică prin crearea unui cadru sau a unor

condiţii favorabile realizării scopurilor urmărite.

Interesul acestei propuneri rezidă în faptul că se arată şi modul în care ar

trebui să se procedeze, şi anume: descompunerea şi descrierea amănunţită ale

diferitelor aspecte ale problemei de rezolvat, operaţie care nu va cuprinde o singură

propunere de rezolvare, ci mecanismele care ar garanta sau favoriza autoreglarea,

astfel de mecanisme constând mai ales în: constrângere tehnică, incitarea pozitivă

sau negativă (nu neapărat de ordin material-financiar), educarea şi informarea.

În sinteză, aceste noi metodologii pornesc de la premisa orientării

activităţii de legiferare în funcţie de scopurile urmărite de stat, iar intenţia

legislativă trebuie să fie, pe cât posibil, cât mai clară şi explicită, sub formă de

obiective operaţionale. Acest sistem cuprinde mai multe niveluri de definire a

scopurilor urmărite, mergându-se de la finalităţile cele mai generale, exprimate

la un înalt grad de abstractizare, şi până la obiective extrem de concretizate,

trecându-se prin niveluri de obiective sectoriale şi, bineînţeles, indicându-se şi

instrumentele destinate să le realizeze

39

.

35

A se vedea G. Müeller, Inhalt und Formen der Rechtssetzung als Problem der
demokratischen Kompetenzordnung, Basel, 1979.

36

A se vedea A. Meier-Hayoz, Beiträge zur Methode des Rechts, St. Galler Festgabe zum

Schweizerischen Juristentag, 1981.

37

A se vedea P. Noll, Gesetzgebungslehre, Reinbeck, 1973.

38

A se vedea R. Bender, Das Selbstregulierungsttheorem als die zentrale Methode einer
allgemeinen Gesetzgebungslehre, în „Mélanges H. Schelsky”, Berlin, 1978, p. 31–47.

39

A se vedea: D. Aderhold, Kybernetische Regierungstechnik in der Demokratie - Planung
und Erfolgskontrolle, München, 1973, p. 151 şi urm.; B. Krems, Grundfragen der
Gesetzgebungslehre, Berlin, 1979.
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h) Tehnologia în slujba legiferării. Desigur că influenţa conducătorului în

cadrul procesului de adoptare a deciziei legislative va fi întotdeauna prezentă,

dar, în prezent, această influenţă nu se exercită decât indirect, întrucât decizia

trebuie să fie luată într-o anumită manieră şi respectându-se, luându-se în

considerare obiectivele stabilite. Iar cel care transformă această cerinţă în

„model acţional” este analistul de sisteme, cunoscător al metodelor

matematice, dar şi al domeniului la care se aplică decizia, care poate fi

automată sau va necesita prelucrări electronice ale datelor.

Calculatorul electronic uşurează luarea (şi dă şi rigoarea necesară) atât a

deciziilor automatizabile, cât şi a celor neautomatizabile. Şi aceasta datorită

rapidităţii cu care oferă informaţiile necesare ca rezultat al prelucrării

electronice a datelor culese din câmpul social-economic real.

În general, sunt necesare şi o serie de calcule previzionale, realizate după

anumite metode matematice care pot prezenta „variante de informaţii

previzionale”, decizia legislativă fiind luată în funcţie de „politica de decizie”.

Este posibil ca prin modelarea matematică a procesului real, modelare

care este mai simplă iniţial, să se ajungă, datorită corectărilor multiple, ca

urmare a unei „conversaţii” cu calculatorul electronic, şi prin confruntarea

modelului previzional cu datele din realitate, la o adevărată „simulare a

procesului real”, existând astfel posibilitatea experimentării – pe calculator – a

efectelor deciziilor legislative asupra sistemului legislativ în ansamblul său.

Aşadar, calculatorul electronic schimbă caracterul sistemului

informaţional, transformându-l dintr-un sistem pasiv într-un sistem activ, fiind

asigurate: decizii automate, calcule previzionale şi simulări.

Toate elementele la care ne-am referit în această secţiune a studiului

nostru (sub literele a–h), pe care le vom dezvolta în capitolele următoare, vor

alcătui structura teoretică şi practică a activităţii de management în domeniul

legiferării (managementul juridic).
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Capitolul II
ACTIVITATEA DE LEGIFERARE

Secţiunea 1:  
CO�CEPȚIILE MODER�E (CO�TEMPORA�E) DESPRE
ACTIVITATEA DE LEGIFERARE

1. Activitatea de legiferare (activitatea de creare a dreptului) reprezintă

una din modalităţile fundamentale de realizare a funcţiilor de stat, în

conformitate cu necesităţile dictate de evoluţia societăţii. Ea se înfăptuieşte de

organele statului şi se desfăşoară potrivit atributelor şi competenţelor stabilite

prin Constituţie şi legile organice, cu respectarea unor principii generale

determinate de un ideal politico-juridic, urmărindu-se realizarea unor obiective

determinate

1

.

În activitatea de elaborare a regulilor de drept pozitiv, legiuitorul trebuie

să ţină seama de toate împrejurările de fapt, cele deja existente sau în

perspectivă de a se produce, pentru ca „decizia legislativă” pe care o va lua să

poată asigura condiţiile necesare realizării obiectivului (obiectivelor) ales

(alese).

Elaborarea legilor reprezintă un proces complex de determinare şi

elaborare a unor principii, reguli, metode (procedee), operaţii şi tehnici care

trebuie bine stăpânite de jurişti cu înaltă calificare, plasaţi în puncte-cheie ale

sistemelor juridic şi jurisdicţional, pentru că, aşa cum vom vedea, aceste două

subsisteme: juridic (normativ) şi jurisdicţional, ale sistemului social global,

sunt ele însele constituite şi funcţionează ca sisteme cibernetice.

În literatura juridică

2

, analizându-se raportul dintre ştiinţă şi tehnică, în

cadrul activităţii de elaborare a legislaţiei, se porneşte de la două concepte:

„datul” şi „construitul”, considerându-se că ştiinţa cercetează climatul social

care solicită o anumită normativitate juridică (sistem de norme), iar tehnica

1

A se vedea I. Craiovan, Tratat elementar de teoria generală a dreptului, Editura All Beck,

Bucureşti, 2001, p. 263.

2

A se vedea F. Geny, Science et technique en droit privé positif, tome III, Paris, 1918.



vizează modalităţile prin care legiuitorul transpune în practică (construieşte)

regulile juridice.

Un alt autor

3

reţinând, şi el, această distincţie, îi subliniază însă

relativitatea, apreciind că tehnica juridică, deşi se ocupă de procedee, forme,

modalităţi de asigurare a rezultatului urmărit, nu este mai puţin o activitate de

creaţie, o activitate ştiinţifică, deci şi tehnica constituie un domeniu al ştiinţei

juridice. Mai mult decât atât, şi tehnica juridică şi metodologia de elaborare a

legilor (normele juridice, individuale sau constituite în sistem) nu ţin numai de

ştiinţa juridică, ci – sub anumite aspecte – se transformă ele însele în

reglementări juridice, devenind obligaţii juridice pentru organele de stat care

iniţiază şi pregătesc adoptarea unui act normativ (sau sistem de acte

normative)

4

. În unele ţări, determinarea specificului şi utilităţii diverselor

procedee de tehnică legislativă fac chiar obiectul unei discipline ştiinţifice

speciale (particulare), denumită „logistica formală”

5

.

În activitatea de legiferare se operează în prezent cu concepte cum ar fi

„politica juridică” sau „program legislativ”.

Conceptul de „politică juridică” desemnează ansamblul ideilor directoare

care orientează elaborarea normelor juridice, dar şi aplicarea acestora în

practică, idei care se integrează într-o concepţie generală în lumina căreia

forţele sociale aflate la putere şi care conduc societatea elaborează „politica de

guvernare” în care se include, evident, şi o „politică de legiferare”.

Programul legislativ, ca instrument de politică legislativă, stabileşte

priorităţi şi selectează un număr (seturi) de proiecte de legi, el (programul

legislativ) fiind conceput într-o anumită optică politică şi putând fi propus de

guvern, partide politice, diverse asociaţii sau organizaţii şi chiar grupuri de

cetăţeni.

Legiferarea propriu-zisă este procesul efectiv (concret) de adoptare a

legilor şi, în sens foarte larg, a tuturor actelor cu caracter normativ, indiferent

de ce rang ar fi acestea

6

.

Procedeele de tehnică legislativă se pot prezenta sub formă diferită şi pot

avea conţinuturi foarte variate. Astfel, sunt procedee: de definire a unor

termeni legali folosiţi în cuprinsul actelor normative, asigurându-se astfel

precizia exprimării şi îngustarea spaţiului de nedeterminare; trimiterile –

procedee tehnice care permit ca anumiţi termeni, expresii sau soluţii care au

mai fost folosite să fie utilizate şi în alte situaţii printr-o simplă referire la

situaţii juridice şi reglementări deja create; cuantificarea care permite

determinări cifrice pentru „durată”, „mărime”, „întindere”; standardul care se

prezintă sub forma unor criterii sau directive care trebuie reţinute de textul

normativ; procedeul clasificărilor prin care elementele clasificării sunt

subsumate unei idei generale; alterarea conceptelor sau substituirea unor
concepte (noţiuni folosite de J. Dabin şi, respectiv, R. von Ihering) sunt

3

A se vedea J. Dabin, Théorie générale du droit, Dalloz, 1969, p. 118–159.

4

A se vedea I. Craiovan, op. cit., p. 264.

5 Ibidem, p. 264.

6 Ibidem, p. 265.
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operaţii care constau fie în amputarea dintr-un concept complex a unei note

definitorii rebele la determinare, fie, respectiv, în înlocuirea unui concept care

exprimă o situaţie mai greu de probat, de exemplu, „lipsa de discernământ”, cu

un altul mai uşor de constatat, de exemplu, „vârsta”.

2. Procesul de elaborare a actelor normative reclamă respectarea unor

principii cu caracter general la care ne vom referi în continuare.

a) Fundamentarea ştiinţifică a activităţii de elaborare a normelor
juridice, adică la baza acestei activităţi normative să stea datele cele mai

recente ale ştiinţei contemporane, pentru a se surprinde realităţile economice şi

sociale şi a se raporta acestea la scara de valori a epocii actuale; estimarea cât

mai exactă a efectelor sociale posibile (ceea ce solicită un demers ştiinţific

interdisciplinar, folosindu-se datele oferite de sociologie, economie,

psihologie, informatică, cibernetică etc.). În acest scop trebuie constituite

organisme specializate la care să participe jurişti având pregătire adecvată în

domeniul respectiv şi alţi specialişti în funcţie de proiectul de act normativ ce

urmează a fi elaborat;

b) Respectarea unităţii de sistem a legislaţiei, ceea ce înseamnă că actul

normativ ce urmează să fie elaborat nu se va adăuga pur şi simplu actelor

normative deja elaborate, ci va trebui să se vegheze la integrarea sa într-un

sistem de acte normative, ţinându-se seamă de compatibilitate,

interdependenţă, corelaţie. De asemenea, trebuie avută în vedere şi ierarhia

actelor normative şi, în special, supremaţia Constituţiei.

Acest important principiu pune în evidenţă faptul că relaţiile structurale

care reflectă principiile şi valorile fundamentale ale societăţii cer certitudine,

un raport optim între conservare şi schimbare în ceea ce priveşte normele

juridice. Altfel, dreptul nu şi-ar putea îndeplini în mod corespunzător funcţia sa

de orientare a comportamentelor umane şi de asigurare a unui anumit grad de

stabilitate şi securitate al relaţiilor sociale;

c) Principiul accesibilităţii actelor normative, ceea ce înseamnă că

normele juridice trebuie să transmită cetăţenilor un mesaj clar, pe înţelesul

tuturor destinatarilor. Astfel, fără îndeplinirea acestei cerinţe, un act normativ

va stârni controverse, confuzie, aplicări distorsionate, greşite, neunitare, reacţii

sociale negative, tendinţe de eludare care pun în pericol aplicarea sa şi va

necesita eforturi considerabile şi costisitoare de corectare, cu risipă inutilă de

energii şi resurse.

Problema accesibilităţii actelor normative nu este doar una de limbaj, ci

este condiţionată, în procesul legiferării, de factori cum sunt: specificul

realităţii sociale care urmează a fi normată juridic, obiectivele urmărite de

legiuitor, subiecţii sociali vizaţi, conţinutul reglementării juridice, tehnica

juridică preconizată în elaborarea normelor juridice etc.

7

.

Modalităţile de reglementare pot fi foarte diferite: normele juridice pot fi

exprimate lapidar sau detaliat, rigid sau flexibil, esenţializat sau nuanţat etc.

8

.

7 Ibidem, p. 266

8

A se vedea P. Rubier, Théorie générale du droit, Paris, 1946, p. 74–86.
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În funcţie de specificitatea actului normativ, acesta trebuie să satisfacă

cerinţele de accesibilitate şi claritate, aşa încât este important ca limbajul

utilizat să fie simplu, clar, precis şi accesibil, astfel încât să nu producă

confuzii.

Aşadar, conţinutul reglementărilor trebuie să fie rezultatul unei analize

ştiinţifice, dar exprimarea să fie accesibilă pentru cetăţean.

Textele actelor normative trebuie redactate recurgându-se la limbajul

obişnuit, cu înţelesul pe care cuvintele le au în mod curent.

Pentru a se asigura atât claritatea, cât şi precizia termenilor folosiţi, atunci

când, în legătură cu folosirea unui termen sau a unor concepte, ar putea exista

mai multe înţelesuri este recomandat ca în text să se explice sensul termenului

respectiv.

Textul juridic nu trebuie să fie redundant (prin folosire de cuvinte inutile,

nerepetitiv).

Dar termenii juridici formează „structuri de cunoaştere” care au sensuri

diferite în raport cu contextul (de exemplu, cei din dreptul civil, penal,

administrativ etc.), iar în multe situaţii limbajul juridic nu poate evita un grad

ridicat de abstractizare. Apoi, nu trebuie neglijată caracteristica de

„sistemicitate” a termenilor juridici care trebuie puşi în corelaţie cu o instituţie

juridică, o ramură de drept sau cu întreg sistemul dreptului.

Aceste caracteristici pun în evidenţă complexitatea problemei de limbaj

pe care trebuie să o rezolve legiuitorul, pentru a găsi o expresie justă a relaţiei

dintre limbajul juridic specializat şi perceperea semnificaţiei acestuia de către

destinatarii actelor normative.

Limbajul juridic, însuşi dreptul, nu reprezintă pur şi simplu o haină

juridică, un ambalaj exterior pentru deciziile autorităţii, ci un limbaj cu efect de

structură (structurant), un mod de reglementare care are viaţa sa proprie şi

dinamica sa internă, un conţinut şi o formă

9

.

Limbajul juridic contribuie la realizarea unor „constructe juridice”

(expresii ale tehnicii juridice) cum sunt, de exemplu: ficţiunea juridică şi

prezumţiile.

Ficţiunea juridică este un procedeu complex de tehnică juridică ce este

valorificat în elaborarea normelor juridice şi prin care se scoate în evidenţă

autonomia relativă a dreptului, flexibilitatea şi forţa sa creativă internă.

În esenţă, prin acest procedeu, un fapt este considerat o „realitate juridică”

deşi aceasta nu există. Din perspectiva limbajului juridic, ficţiunea juridică

evocă o dimensiune semantică ce vizează relaţia dintre expresia lingvistică

juridică şi realitate, dar această corespondenţă este doar un artificiu, în sensul

că această realitate pronunţată în drept, exprimată în textul juridic, nu există.

Exemple de acest gen abundă în legislaţie: un lucru mobil fixat pe un lucru

imobil este considerat şi el imobil şi urmează regimul juridic al imobilelor;

copilul doar conceput, însă nenăscut, va fi considerat că există (infans
conceptus), dacă aceasta este în interesul său; clădirile ambasadelor sunt

9

A se vedea L. C. Tanugi, Le droit sans l’état en France et en Amérique, Paris, 1985, p. 11

şi urm.
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considerate ca existând pe teritoriul statelor pe care le reprezintă (extrateri -

torialitatea) etc.

După cum se remarcă în literatura juridică, dreptul lucrează mereu cu

ficţiuni, ficţiunea fiind una din pârghiile importante de progres ale dreptului,

fiind un mijloc ajutător al soluţiei pentru desăvârşirea idealului de justiţie

10

.

Prezumţiile juridice sunt procedee tehnice prin care legiuitorul acceptă

sau chiar impune că ceva există fără să fie nevoie de a se proba o atare situaţie.

De exemplu, prezumţia cunoaşterii legilor, prezumţia de nevinovăţie,

prezumţia că un copil născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei

sale etc.

Situaţia prezumată poate fi adevărată sau nu. De aceea, legiuitorul

permite, în unele cazuri, să fie făcută proba contrară de către cel care contestă

prezumţia, care incumbă celui care contestă sau vrea să demonstreze contrariul.

Prezumţiile legale pot fi, aşadar, relative (jus tantum) sau absolute –

irefragabile (juris et de jure).

d) Sistematizarea actelor normative. Atât pentru elaborarea, cât şi pentru

realizarea actelor normative, foarte importantă este „sistematizarea” care

constă într-o anumită organizare a actelor normative, pe baza unor criterii

obiective şi subiective.

Sistematizarea are ca rezultat elaborarea unor colecţii (culegeri) de acte

normative clasificate fie în mod cronologic (în ordinea apariţiei lor), fie în

raport cu obiectul reglementării (pe ramuri şi instituţii juridice), fie după

criteriul forţei lor juridice, aceste criterii putând fi combinate.

Forma cea mai simplă de sistematizare este „încorporarea” prin care

actele normative sunt grupate în diverse colecţii (sau culegeri) după criterii

diferite. Caracteristic pentru această formă de sistematizare este faptul că

operaţiunea de sistematizare utilizează materialul normativ aşa cum este el

alcătuit, fără a se aduce vreo schimbare de conţinut, fără vreo modificare a

actelor normative.

Încorporarea poate fi oficială, când alcătuirea de colecţii de acte

normative este făcută de un organ de stat având această sarcină legală

(Consiliul Legislativ, art. 17 din Legea nr. 24/2000), fie neoficială, când este

înfăptuită de alte organizaţii sau de persoane particulare.

O formă superioară de sistematizare o constituie „codificarea” care se

deosebeşte de sistematizarea prin încorporare, atât după obiectul sistematizării

şi subiectele sistematizării, cât şi după forţa juridică a rezultatului

sistematizării.

Codificarea constă în cuprinderea tuturor sau aproape a tuturor actelor

normative dintr-o ramură de drept, prin prelucrarea şi alcătuirea unui singur act

normativ nou, denumit cod, care are valoarea unei legi.

Codificarea este nu numai o formă de sistematizare a legislaţiei, ci şi o

componentă a activităţii de elaborare a dreptului, a legiferării. De aceea,

10

A se vedea M. Djuvara, Teoria generală a dreptului, vol. II, Bucureşti, 1930, p. 458.
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elaborarea actului de codificare (adoptarea codului) este de competenţa

exclusivă a organului legiuitor.

Sistematizarea actelor normative este o activitate ştiinţifică realizată de un

organ de stat specializat, Consiliul Legislativ, care avizează proiectele de acte

normative în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislaţii

(art. 79 din Constituţie).

Sistematizarea nu trebuie confundată cu „sistemul dreptului” care

reprezintă structurarea internă a dreptului în componente interdependente:

norme juridice, instituţii juridice, ramuri de drept.

Sistemul actelor normative este totalitatea actelor normative elaborate în

cadrul activităţii normative a statului

11

.

3. O latură importantă a activităţii de legiferare priveşte „motivarea

(justificarea) actelor normative” care se elaborează. Este ceea ce este cunoscut

sub denumirea de „expunere de motive” (în actele normative elaborate de

organele Uniunii Europene este folosită expresia de „considerente”).

Importanţa acestei laturi a activităţii de legiferare rezultă din aceea că de aici

(din motivare) se desprinde clar exprimat obiectivul (sau obiectivele) ales spre

a fi realizat, iar în faza de evaluare a sistemului normativ, pe aceeaşi bază se

poate stabili, cu mai multă uşurinţă, în ce măsură obiectivele alese

(proclamate) au fost şi realizate efectiv şi în ce condiţii, precum şi

determinarea cauzelor eventualelor nerealizări sau a realizărilor deficiente

(nesatisfăcătoare).

Motivarea (justificarea) adoptării actelor normative trebuie să pună în

evidenţă pe ce se fundamentează „decizia legislativă”, motiv pentru care ea are

„caracter obligatoriu”.

Potrivit art. 253 (fost art. 190) din Tratatul C.E. „Regulamentele,

directivele şi deciziile adoptate împreună de Parlamentul European şi Consiliu,

precum şi cele adoptate de Consiliu sau de Comisie trebuie să fie motivate şi să

se refere la orice propunere sau aviz cerut obligatoriu în executarea prezentului

tratat”. Deci această obligativitate are o sferă de cuprindere mai largă decât cea

a legilor propriu-zise întrucât ea vizează atât actele de natură normativă

(regulamente şi directive), cât şi actele de administrare (decizii).

Aşadar, instrumentele juridice aflate la îndemâna instituţiilor comunitare

sus-menţionate (Parlamentul European, Consiliul şi Comisia) sunt supuse

„unei condiţii procedurale obligatorii”, adică obligaţia de a cuprinde, ca parte

constitutivă, motivarea (expunerea de motive). Iar pentru a fi asigurată şi

punerea în practică a acestei dispoziţii, prin art. 230 (fost art. 173 alin. 2) din

Tratatul C.E. se prevede că „orice stat membru, Consiliul sau Comisia se pot

adresa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, Curtea însăşi putând

invoca, din oficiu, orice deficienţă a motivării care ar obstrucţiona controlul

legalităţii actului normativ aplicabil cauzei deduse judecăţii”

12

.

11

A se vedea I. Craiovan, op. cit., p. 270.

12

A se vedea P. Mathijsen, Compendiu de drept european, Editura Club Europa, Bucureşti,

2002, p. 36.
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Raţiunea obligativităţii de motivare, de către instituţiile comunitare, a

actelor pe care le adoptă a fost explicată tot de Curtea de Justiţie, în cadrul unei

hotărâri pe care a pronunţat-o într-o speţă ce i-a fost dedusă spre rezolvare

13

.

Această explicaţie a fost formulată în termenii următori: „Impunând Comisiei

obligaţia de a arăta motivele deciziilor sale, art. 190 (actualmente art. 253) nu

ia în seamă simple consideraţii formale, ci caută să ofere posibilitatea părţilor

de a-şi apăra drepturile, Curţii de a-şi exercita funcţia de control şi statelor

membre, precum şi tuturor celor interesaţi (din statele membre), de a stabili

circumstanţele în care Comisia a aplicat Tratatul C.E.”.

Iată, aşadar, că în viziunea Curţii de Justiţie de la Luxemburg arătarea

motivelor care au determinat o instituţie comunitară să adopte un act normativ

serveşte unor interese fundamentale ale statelor membre şi ale cetăţenilor lor,

de unde şi caracterul obligatoriu (imperativ) al acestei cerinţe esenţiale a

actelor normative.

Dar Curtea de Justiţie de la Luxemburg nu s-a oprit la această explicaţie

cu caracter general, ci şi-a adâncit treptat analiza, obligaţia de motivare a

actelor normative comunitare făcând obiectul unui atare examen în numeroase

cauze, prilej cu care au fost conturate nu doar noţiunea de „motivare”, ci şi

conţinutul şi forma acesteia.

Astfel, au fost puse în evidenţă două aspecte ale acestei condiţii

procedurale (motivarea), respectiv „motivarea în drept” şi „motivarea în fapt”

14

.

În ceea ce priveşte „motivarea în drept” s-a făcut sublinierea

15

că întrucât

Uniunea Europeană nu dispune de o competenţă generală, instituţiile

comunitare având puteri expres atribuite de prevederile Tratatului C.E., orice

act legislativ sau administrativ trebuie să precizeze temeiul legal al adoptării

sale, adică dispoziţia legală care îi permite instituţiei să ia acea măsură. Deci

motivarea în drept a actelor comunitare reprezintă o importantă garanţie a

aplicării corecte a Tratatului C.E., dar şi a respectării competenţelor aşa cum au

fost repartizate atât între statele membre şi Uniunea Europeană, cât şi între

instituţiile comunitare.

În ceea ce priveşte motivarea în fapt a actelor comunitare, în jurisprudenţa

Curţii de Justiţie de la Luxemburg s-a statuat că – în general – este suficientă o

expunere concisă, dar clară şi relevantă, a principalelor elemente pe care se

întemeiază reglementarea, astfel încât raţionamentul care a condus instituţia

comunitară la adoptarea actului să poată fi înţeles

16

.

13

A se vedea Curtea de Justiţie de la Luxemburg, hotărârea din 4 iulie 1963, în cauza R. F.

Germania contra Comisie.

14

A se vedea P. Craig, G. de Búrga, E.C. Law. Texts, cases and materials, Oxford, 1996, p.

108 (potrivit autorilor, motivarea în drept reprezintă o condiţie substanţială a legalităţii acţiunii

comunitare, iar motivarea în fapt o condiţie procedurală. Dar sancţiunea este aceeaşi, adică

„anularea actului comunitar”).

15

A se vedea Laura Moroiu, Motivarea actelor normative în dreptul român şi în cel
comunitar european, în „Dreptul” nr. 6/2005, p. 212 şi urm.

16

A se vedea P. Mathijsen, op. cit., p. 36 (speţele citate de acest autor).
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Totuşi, gradul de detaliere a motivării depinde de natura actului normativ,

aşa încât motivarea unui regulament ori a unei directive va avea un caracter

general (caracter pe care îl au şi respectivele acte normative), în timp ce

expunerea de motive a unei decizii, act administrativ individual, va trebui să fie

mai detaliată, în ceea ce priveşte circumstanţele care au impus luarea ei. Curtea

de Justiţie, confirmând acest criteriu flexibil de apreciere, a statuat că

„Dimensiunea cerinţei stipulate în art. 190 (actualmente art. 253) al Tratatului,

de a declara motivele pe care se bazează măsurile, depinde de natura acestor

măsuri. Expunerea motivelor, în cazul unui regulament, se poate limita la

indicarea, pe de o parte, a situaţiei generale care a  condus la adoptarea lui şi,

pe de altă parte, a obiectivelor generale propuse a fi realizate. În consecinţă, nu

se poate pretinde ca el să prevadă circumstanţele variate, care sunt adesea

foarte numeroase şi complexe, pe baza cărora a fost adoptat regulamentul sau a
fortiori să ofere o evaluare mai mult sau mai puţin detaliată a acestor

circumstanţe”

17

.

În ceea ce priveşte contraargumentele ridicate de părţi în cursul

procedurilor administrative, Curtea de Justiţie de la Luxemburg nu a pretins

instituţiilor comunitare ca în motivarea actului să răspundă tuturor problemelor

de fapt şi de drept invocate de participanţi

18

, întrucât statele membre, fiind

implicate în procesul de luare a deciziilor, cunosc raţiunile măsurii adoptate.

La aceasta, în literatura de specialitate s-a replicat că totuşi atunci când

statele membre nu au luat parte la procedurile de decizie, acestea pot reclama

Comisiei un răspuns la contraargumentele lor

19

, remarcându-se, în această

privinţă, o tendinţă spre o mai mare transparenţă şi o extindere a drepturilor de

participare. De altfel, în „Acordul interinstituţional privind democraţia,

transparenţa şi subsidiaritatea” (adoptat în 1993), Comisia Europeană s-a

angajat să publice în „Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene” un rezumat

al măsurilor pe care intenţionează să le propună, cu stabilirea unui termen în

care părţile interesate pot să-şi exprime comentariile la aceste proiecte.

S-a mai statuat că exigenţa motivării în fapt a actelor normative

comunitare se consideră a fi satisfăcută şi dacă în expunerea de motive se face

referire la considerentele altor reglementări precedente (dându-se ca exemplu

cazul când, la un moment dat, în cadrul politicii agricole comune, Comisia a

fost nevoită să adopte şi să ia, într-o perioadă scurtă de timp, numeroase

regulamente şi decizii, când le-a motivat prin trimiterea la motivările

anterioare). Totuşi, s-a făcut sublinierea că o motivare proprie este necesară

dacă decizia stabileşte un nou principiu ori îl aplică într-o manieră inedită,

17

A se vedea Curtea de Justiţie, hotărârea preliminară din 13 martie 1968, în cauza W. Beus

GmbH&Co. contra Hauptzollamt München, citată de Laura Moroiu, op. cit., p. 219, nota 17.

18

A se vedea P. Craig, G. de Búrga, op. cit., p. 110 (cauzele indicate de aceşti autori) la care

face trimitere Laura Moroiu, op. cit. supra, p. 219, nota 18.

19

A se vedea P. Craig, G. de Búrga, op. cit., p. 119, citată de Laura Moroiu, op. cit., p. 219,

nota 19.
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precum şi în cazul în care noua reglementare derogă de la cele existente sau

instituţia comunitară a dispus de o largă putere de apreciere în adoptarea

măsurii

20

.

4. Raţionalitatea actului de legiferare constituie, şi ea, un element

important al activităţii de legiferare, ea manifestându-se la două niveluri

paralele şi având funcţii specifice şi modalităţi diferite de manifestare. Dar

între ele există încă puţine punţi (canale) de comunicare. Pe de o parte, există o

raţionalitate practică, predominant spontană, care fundamentează activitatea

socială practică, raţionalitatea oamenilor angrenaţi în activităţile sociale

practice, inclusiv cele din domeniul juridic. Pe de altă parte, există o

raţionalitate teoretică constituită sistematic, la un nivel abstract.

Raţionalitatea practică bazată doar pe experienţa practică a participanţilor

la activităţile desfăşurate în societate nu este, evident, suficientă pentru a

răspunde exigenţelor actuale ale societăţii. Ea trebuie să se ridice la un demers

teoretic riguros, la o reflecţie sistematică, adică o reflecţie epistemologică (un

demers al cunoaşterii ştiinţifice). Ce înseamnă aceasta din punct de vedere al

activităţii de legiferare?

În primul rând, luarea în considerare a principiilor, legilor, ipotezelor

formulate de diferite ştiinţe, din punct de vedere al evoluţiilor istorice şi al

valorii lor de cunoaştere, precum şi a metodelor folosite de ştiinţă.

Aceasta înseamnă că, fiind în situaţia de a lua o decizie, organul legiuitor

trebuie să aibă la dispoziţie: un ansamblu de posibilităţi de alegere; fiecărei

posibilităţi de alegere să-i fie asociate o serie de consecinţe, definite ca

totalitate a evenimentelor care vor decurge dintr-o alegere particulară; să existe

criterii de evaluare cu ajutorul cărora să fie clasate consecinţele ca fiind dorite

sau, dimpotrivă, nedorite; să existe şi un sistem de calcul al valorii fiecărei

alegeri posibile.

Acesta este, desigur, modelul abstract, ideal, dar el trebuie suprapus

realităţii, adaptat nevoilor reale. Or, din punct de vedere al cunoaşterii sunt

situaţii în legătură cu care există: certitudine, risc sau incertitudine. Şi atunci

atât posibilităţile, cât şi alegerea, precum şi evaluările prealabile trebuie

dimensionate în funcţie de aceste realităţi, aceasta fiind justa măsură a

posibilităţilor de introducere a raţionalităţii teoretice în activitatea practică.

Aplecându-se asupra acestei probleme a raţionalităţii alegerii între mai

multe posibilităţi, unii autori au susţinut că această operaţie implică două

caracteristici fundamentale: a) alegerea este mereu exercitată în raport cu o

„schemă” simplificată, limitată şi aproximativă a situaţiei reale (definirea

situaţiei) şi b) elementele definiţiei situaţiei nu sunt „date”, ci ele însele sunt

produse ale proceselor psihologice şi sociologice, prin aceasta înţelegându-se

activităţile proprii ale celor care aleg şi ale celorlalţi din mediul lor

21

.

20

Speţele respective prin care s-a statuat în acest sens sunt citate în lucrările: P. Mathijsen,

op. cit., p. 36 şi P. Craig, G. de Búrga, op. cit., p. 109.

21

A se vedea J. G. March, H. A. Simon, Les organisations. Problèmes psychosociologique,

Paris, 1964.
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Deci, raţionalitatea în orice activitate, inclusiv în activitatea de legiferare,

apare ca un produs uman şi social, purtând amprenta mecanismelor psihologice

şi social-organizaţionale prin care se desfăşoară.

Modul în care este definită „situaţia de alegere” şi, odată cu aceasta, toate

elementele sale componente (alternative, consecinţe, evaluare) depind de mai

multe serii de factori: în primul rând de informaţiile existente (cunoaştere

acumulată până la momentul respectiv), apoi, în al doilea rând, de contextul

organizaţional şi social. Deci factori pur cognitivi, pe de o parte, şi factori

psihosocioorganizaţionali, pe de altă parte

22

.

În finalul prezentării acestor noţiuni generale despre activitatea de

legiferare, o întrebare care, în mod logic, s-ar putea pune este dacă toate aceste

exigenţe (cerinţe) la care ne-am referit sunt sau nu respectate sau cel puţin dacă

sunt cunoscute (percepute) şi, eventual, luate şi în considerare în cadrul

procesului de legiferare, chiar dacă nu şi în mod coordonat?

Un răspuns categoric în această privinţă nu credem că poate fi încă dat în

deplină cunoştinţă de cauză pentru că, din cele ce cunoaştem, nu s-a realizat

încă o analiză de amploare, sistemică, cu privire la starea actuală a sistemului

legislativ în România, un fel de „audit juridic ” (normativ) de la care să se

pornească pentru conceperea, proiectarea şi construirea „ansamblului sistemic

normativ” şi apoi, în faze concomitente sau succesive, conceperea şi a altor

sisteme care să aibă drept obiect: implementarea, în sistemul social global, a

sistemului normativ; monitorizarea permanentă a funcţionalităţii sistemului

normativ; evaluarea continuă a nivelului performanţial al sistemului normativ

şi acţiunile de corectare a devianţelor constatate.

Asemenea acţiuni de asemenea amploare, complexitate şi importanţă nu

pot fi concepute şi, implicit, realizate decât concepându-se societatea ca sistem

(în sens cibernetic), iar sistemul normativ ca un subsistem al sistemului social

global, funcţionând ca atare (adică sistemic). Iar acţiunile întreprinse în această

direcţie trebuie să aibă un caracter riguros ştiinţific, ceea ce presupune şi un

management performant.

5. Subsistemul în ştiinţele sociale îşi împrumută modelele sale de la alte

câmpuri de cercetare unde acestea (modelele) şi-au dovedit utilitatea fiind

dotate cu o anumită putere explicativă.

Dar dacă sistemismul oferă, în prezent, juriştilor un etalon care permite

verificarea şi fixarea limitelor de validitate ale rezultatelor obţinute ca urmare a

unor cercetări ştiinţifice (respectiv cercetări de sociologie juridică), nu mai

puţin ei îşi pot pune, şi chiar îşi pun efectiv, întrebări cu privire la legitimitatea

şi pertinenţa unui atare transfer în domeniul dreptului, şi anume: fiind vorba de

fenomene juridice, recurgerea la analiza sistemică este scutită de presupuneri?;

sistemul juridic răspunde cerinţei de ruptură în raport cu sensul comun?;

sistemismul este o teorie care se referă şi la fapte?

6. Numeroşi jurişti nu au ezitat să trateze dreptul ca fiind un „sistem”

(sistem juridic), unii chiar au riscat să întreprindă analize sistemice în această

22

A se vedea C. Zamfir, Raţionalitatea în perspectiva teoriei organizaţiei, în „Ştiinţa

conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 339–340.
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materie, stabilind elementele a căror prezenţă ar determina existenţa unui

„sistem juridic” pentru ca, pe această bază, să construiască o tipologie de

modele ideale în raport cu care s-ar situa (aprecia) toate sistemele concrete.

Sistemul juridic a fost plasat în câmpul determinat de două axe

fundamentale: ordinea normativă şi spaţiul normativ, primul fiind cel al

„generării de norme”, cel de al doilea fiind cel al „sistemului de norme”, de

unde şi elaborarea unui număr de concepte operatorii care ar constitui tot atâtea

instrumente de analiză a dreptului înţeles ca „sistem”

23

.

Cel mai vivace autor al unor atare susţineri este sociologul german 

N. Luhmann

24

care formulează ipoteze şi postulate care permit să se înţeleagă

atât dimensiunea socială a dreptului, cât şi activitatea de reflecţie operată în

cadrul sistemului juridic. Sistemul juridic este un sistem funcţional care se

diferenţiază, în cadrul societăţii, şi care este capabil să asigure – cu ajutorul

propriilor sale operaţiuni – autoreproducţia sistemului social (autopoieza). Ca

atare, sistemul juridic contribuie la construcţia societăţii, fiind totodată plasat

în serviciul societăţii, ca toate celelalte subsisteme ale sistemului social global

(politica, economia, educaţia, religia), de care totuşi se diferenţiază în mod

specific.

Dar în această viziune despre drept intervine un paradox. Pe de o parte,

dreptul, considerat ca sistem autonom, este un sistem închis în ceea ce priveşte

operaţiunile care se desfăşoară în cadrul său. El singur poate aprecia ce este

legal sau nelegal, prin raportare la sfera dreptului, bazându-se pe rezultatele

operaţiunilor efectuate în cadrul sistemului (juridic) şi consecinţele care decurg

de aici pentru operaţiunile ulterioare (reproducere prin drept a capacităţii sale

operaţionale, prin intermediul fiecăreia dintre operaţiunile sale). Numai din

această recursivitate rezultă stabilitatea structurală a dreptului.

Pe de altă parte însă, dreptul este în largă măsură dependent de mediul în

care este implantat (ca orice sistem autopoietic).

N. Luhmann rezolvă acest paradox declarând că specificitatea dreptului

constă în faptul că el tratează într-un mod radical diferit (în raport cu orice alt

sistem) aşteptările normative capabile să reziste conflictelor. Dreptul nu poate

să asigure – spune acest autor – că aceste aşteptări vor fi şi satisfăcute, dar, în

schimb, el poate garanta menţinerea acestor aşteptări (protejează aceste

aşteptări). Deci, din punct de vedere sociologic, normativitatea reprezintă

„stabilitatea” contra intruziunii faptelor sau, aşa cum spune autorul, „o formă

deosebit de exigentă de facticitate”. În felul acesta, dreptul protejează

aşteptările normative şi, în consecinţă, dispensează de pretenţia de a fi

cunoscute dinainte conflictele şi de a se adapta la situaţiile conflictuale. Acest

tratament (juridic) al „aşteptărilor normative” reprezintă un mod necesar de

23

A se vedea B. Lacroix, Systémique ou systémystification?, et de système et connaissance
sociale, Geneva, 1973.

24

A se vedea: N. Luhmann, Rechtssoziologie, Oplanden, 1983; idem, Remarques
préliminaires en vue d’une théorie des systèmes sociaux, în „Critique”, 413, 1981, p. 195–1014;

idem, Machtskreislauf und Recht in Demokratien, în „Z. f. Rechtssoziologie” nr. 2/1981, 

p. 158–167; idem, Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt, 1984.
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opţiune contrapunctică de tipul legal/ilegal care exclude orice contradicţie sau

orice intervenţie exterioară (motivaţie utilitaristă, oportunitate politică etc.). Cu

alte cuvinte, caracterul diferenţiat al sistemului juridic (în raport cu celelalte

sisteme) se operează cu  ajutorul unui codaj binar care îndeplineşte mai multe

funcţii: simularea decepţiei aşteptărilor, controlul coerenţei interne a

sistemului, garanţie a reproducerii autopoietice a sistemului.

Pornindu-se de aici, sistemul juridic poate dezvolta procese reflexive,

asigurându-se astfel reglarea în caz de transformări ale dreptului.

Reproşurile făcute acestui mod foarte sofisticat de aplicare a teoriei

generale a sistemelor la sistemul juridic reflectă îndoieli cu privire la postulatul

iniţial potrivit căruia dreptul nu ar fi decât un simplu subsistem al sistemului

social global, cu acelaşi titlu ca şi celelalte subsisteme: politica, educaţia,

morala, religia... Apoi, a se considera ca fiind specifice dreptului opoziţii

binare cum sunt: legal/ilegal, licit/ilicit, permis/interzis... aceasta ar constitui –

în opinia criticilor – o lovitură în forţă epistemologică, la fel de importantă ca

şi stabilirea „Grundnorm” kelseniană. Or, dacă dreptul s-ar distinge în mod real

de alte sisteme normative, atunci teoria generală a sistemelor ar fi incapabilă să

explice ce anume ar face ca normativitatea să fie foarte specială în domeniul

dreptului.

Căutând răspunsuri la aceste critici, N. Luhmann, reperând aceste

paradoxuri, se delimitează de ele arătând că, pe de o parte, există o linie

orientativă care se preocupă de eliminarea paradoxurilor în ceea ce priveşte

construirea sistemelor formale, ceea ce duce la convingerea că fiind vorba de

probleme particulare, există un fel de erori latente care trebuie decelate şi

eliminate, dar, pe de altă parte, există şi un curent de sens contrar care înfruntă

paradoxurile într-un mod diferit, considerându-le ca o caracteristică a zilelor

noastre, aşa încât ele nu trebuie considerate ca erori ce urmează să fie

eliminate, evitate, disimulate, ci, dimpotrivă, admise.

N. Luhmann subliniază că ambele tendinţe au ajuns să fie blocate, au

ajuns în impas: prima fiind blocată de însăşi limita impusă de logică (faţă de

paradox, logica se dovedeşte a fi neputincioasă, atunci când totuşi permite o

sinteză dialectică), iar cea de-a doua tendinţă fiind blocată prin aceea că ar face

să fie paradoxală însăşi noţiunea de „civilizaţie”, neajungându-se la „civilizaţia

paradoxului”. Dar, remarcă acelaşi autor, a identifica limita impusă de logică

şi, respectiv (în mod simetric), a face din lume un paradox, aceste tendinţe

(orientări) nu ar putea să motiveze abandonarea problemei, nici – ceea ce ar fi

şi mai rău – excluderea sa. De unde şi necesitatea de a se căuta o ieşire dincolo

de impasul gândirii dihotomice

25

, pentru a deveni astfel posibil, de exemplu, să

fie definită o entitate fără a trebui să se recurgă la opusul acesteia

26

. Cu alte

cuvinte, trebuie căutată nu o „reîmbinare” (rearanjare, reînlănţuire) logică a

25

A se vedea: A. J. Arnaud, Droit et société: un carrefour interdisciplinaire, în „Revue

interdisciplinaire d’études juridiques” nr. 21/1988; F. Ost, M. Van de Kerchove, Le système
juridique entre ordre et désordre, Paris, 1988.

26

A se vedea N. Luhmann, The Sociological Observation of the Theory and Practice and
Law, în „European Yearbook in the Sociology of Law”, Milano, 1988.
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problemelor societăţii, ci construirea unei „complexităţi cognitive”, indiferent

care ar fi obiectul acesteia

27

.

În ceea ce îl priveşte pe N. Luhmann, el consideră că acest lucru se poate

realiza pe calea unei „argumentări strategice” care-şi poate găsi forma literară

prin folosirea unei figuri retorice a discursului juridic, şi anume „metafora”

28

.

Avându-se în vedere imposibilitatea de a se descrie paradoxul, trebuie să se

încerce prezentarea sa printr-un „limbaj corespunzător”

29

.

7. Sistemica (ştiinţa sistemelor) apare odată cu publicarea, în anul 1951, a

unui articol al biologului L. von Bertalanffi, intitulat „General System Theory:

a New Approach to Unity of Science”, articol cu pretenţii epistemologice.

„Sistemica” este contemporană cu „cibernetica”, ştiinţă fundamentată

teoretic, în anul 1948, prin lucrarea lui N. Wiener, ea dezvoltându-se în

continuare până în zilele noastre şi anexându-se, începând din anii 1956, la

„cercetarea operaţională”, iar din anii 1963, la „analiza de sistem”.

Disciplina ştiinţifică a „sistemicii” a început, încă din anii 1970, să se

instituţionalizeze, luând fiinţă societăţi, reviste şi organizându-se congrese

ştiinţifice internaţionale.

Începând din anii 1980, vocaţia „sistemicii” de a exprima în acelaşi timp

„reprezentarea sistemelor autonome şi a fenomenelor complexe” s-a inserat în

mişcarea generală de dezvoltare a „ştiinţelor cunoaşterii” şi „inteligenţei

artificiale”, aşa încât, în prezent, se poate vorbi de o „ştiinţă inginerească” în

sens larg (ştiinţa concepţiei, propusă de H. A. Simon).

Contribuţiile francofone la „sistemică”, în special cele ale domnilor 

J. Piaget şi E. Morin, pot fi considerate ca fiind fundamentale. Ele preiau

lucrările pionierilor care au fost mai ales anglo-saxoni. Se poate considera că

H. A. Simon (premiul Nobel în ştiinţele economice) asigură astfel articularea

activă între aceste două tradiţii ştiinţifice novatoare, anglo-saxonă şi

europeană. Universitatea Naţiunilor Unite a luat act despre acest eveniment,

publicând, în 1986, o lucrare colectivă intitulată „Ştiinţa şi practica

complexităţii”, a  cărei substanţă constituie un fel de manifest al „sistemicii”,

în unitatea, ca şi în diversitatea sa.

Sistemica, sau ştiinţe ale sistemelor în general (în engleză General

System Science)  s-a constituit în disciplină ştiinţifică autonomă începând din

anii 1970–1975; ea vizează să dezvolte „metode de modelizare”, cu scopul de

intervenire a fenomenelor percepute ca fiind complexe (deci care reprezintă a
priori o oarecare „imprevizibilitate esenţială”). Prezentarea sa autonomă este

încă nefamiliară. Câmpul său este acoperit (de la instituţionalizarea sa în 1955

de Society for General System Research), pe de o parte, de epistemologie (un

mod de reprezentare a cunoaşterilor), iar, pe de altă parte, de o ştiinţă

inginerească (cibernetica) pe care sistemica pretinde, astăzi, că o depăşeşte şi o

înglobează.

27

A se vedea N. Luhmann, Sthënographie Euryalistik, Frankfurt, 1991.

28

A se vedea N. Luhmann, op. cit. supra, 1988.

29

A se vedea S. Andrini, Oltre il limite del dire, în „Democrazia e diritto” nr. 3–4/1990.
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În esenţă, dezvoltarea sistemicii se bazează pe conceptualizarea

„sistemului general”: un concept abstract, construit pentru a servi drept

„matrice de modele ale fenomenelor complexe”, concept dotat cu un anumit

număr de „trăsături” sau „proprietăţi” a căror „coerenţă mutuală” este stabilită

în cadrul teoriei sistemului general.

Sistemul general este înţeles prin „reunirea a două conjuncţii fondatoare”:

– conjuncţia cibernetică: orice fenomen poate fi înţeles prin conjugarea

„finalităţilor” în cadrul unui mediu înconjurător (ipoteza „cutiei negre”);

– conjuncţia structuralistă: orice fenomen poate fi înţeles prin conjugarea

„funcţionării” sale şi „transformările” sale (el se transformă funcţionând şi

funcţionează transformându-se);

Deci nu este posibil să se înţeleagă „sistemul general” şi „modelizarea

sistemică” prin modurile (uzuale în Occident) de „reprezentare analitică” (ce

procedează prin disjungere, sau reducţiune la ireductibil, şi nu prin

conjuncţiune). Cu toate acestea, nimic nu interzice „modelizarea sistemică” de

a dezvolta aceeaşi rigoare formală precum cea a „modelizării analitice” care-i

linişteşte atât de mult pe practicienii dreptului. „Axiomatica” şi „modelizarea

sistemică” sunt fără îndoială diferite, dar pot fi cel puţin tot atât de „grijuliu

stabilite”. Este adevărat că „epistemologiile pozitiviste” se pretează dificil la

legitimarea enunţurilor sistemice, dar în schimb „epistemologiile

constructiviste” se pretează mult mai bine la aceste enunţuri sistemice: nu vom

fi surprinşi să-l întâlnim pe J. Piaget, autorul „Logicii şi cunoaşterii ştiinţifice”,

printre autorii de referinţă cel mai frecvent citaţi în lucrările de „sistemică”.

Dacă se admite că „analitica” (înţeleasă ca o ştiinţă a metodelor de

modelizare analitică) a succedat „retoricii” secolului XVII, se poate considera

că „sistemica”, astăzi, se instituie ca o „nouă retorică”.

N. Luhmann şi-a luat asupra sa metafora mitului celor trei surori

(Gorgones) care nu pot fi privite decât împreună, niciuna dintre ele neputând fi

eliminată. Aplicând această metaforă la drept, acest autor arată că nu poate fi

eliminată tradiţia logicii, nici tradiţia retorică, nici paradoxul [care stă la

originea reprezentării teleologice ce a încercat întotdeauna să vadă (observe)

ceea ce nu poate fi observat].

În felul acesta, prin metaforă, a fost spartă fixitatea, deschizându-se

perspectivele dinamice. Ceea ce încearcă să facă observatorul, procedând în

acest mod, este eliberarea de propriile sale fundamente, să iasă din propriile

sale limite pentru a putea face observaţii în profunzime. El trebuie să aibă

îndrăzneala să-şi implanteze privirea în interiorul însuşi al paradoxului, pentru

a distinge lumea reală.

8. În continuare vom face o prezentare a „sistemului”, aşa cum este el

abordat în sociologia juridică, şi a „sistemului juridic”, pentru a se înţelege mai

bine modul în care trebuie să abordăm instituţia „managementului juridic”.

a) Sistemul în concepţia sociologiei juridice. Când se vorbeşte de „sistem”

în sociologia dreptului avem impresia unei mari confuzii din cauza multitudinii

de teorii sociologice. Până în anii 1970 lucrurile nu erau prea clare, dar în jurul

acestei epoci un număr de jurişti şi sociologi au încercat să aplice la

cunoaşterea fenomenului juridic metode care erau considerabil mai rafinate,
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metode care îşi dovediseră eficacitatea în alte ramuri ale ştiinţei:

funcţionalismul, structuralismul, teoriile sistemelor. Dar, în acest fel, s-a ajuns

şi la unele ambiguităţi deoarece fiecare operator putea să-şi aibă propria sa

concepţie despre „sistem”. Potrivit unora, s-ar cuveni să se facă o distincţie

între „sistemul-sinteză” şi „sistemul-calcul” sau „sistemul-organism”.

„Sistemul-sinteză” ar corespunde marilor sisteme filozofice de la Leibnitz

la Hegel, trecându-se prin Condillac şi Condorcet. Potrivit celor care susţin

această teză, caracteristica principală a „sistemului” ar consta în „unitatea” sa,

dreptul fiind considerat ca fiind unul dintre subsistemele sistemului social

global.

„Sistemul-calcul” este cel al tradiţiei raţionaliste şi ar corespunde

aspiraţiei juriştilor spre „securitatea juridică”, „previzibilitate”, „formalism”,

„coerenţă”, „complitudine”, ceea ce-i antrenează (pe jurişti) spre sisteme de tip

axiomatic.

„Sistemul-organism” a cunoscut două impulsuri: reacţia antimecanicistă

şi antinominalistă a secolului XIX şi dezvoltările recente ale teoriei sistemelor

vii în biologie.

Alte clasificări ale analizelor sistemice s-au făcut nu în funcţie de

„proiect”, ci potrivit „obiectului” asupra căruia poartă studiul (sistemul de

interacţiuni sau roluri şi sisteme de norme), potrivit rolului concedat de istorie

(analiza sincronică sau diacronică) şi potrivit gradului de închidere a

sistemului

30

.

Implicaţiile sociologice. Una din caracteristicile comune tuturor

sistemelor constă în „unitatea” care este cerută. Această cerinţă este regăsită în

normativitatea lui Luhmann, în validitatea cerută de Ost şi în existenţa unei

raţiuni la care se referă Arnaud. Dar căutarea unei atare unităţi ţine, adesea, în

ceea ce-l priveşte pe operator, de o „ideologie a coerenţei”. Există, într-adevăr,

o doctrină foarte vie, care a transmis o anumită tradiţie filozofică legată de

impregnarea dreptului de către jusnaturalism, doctrină clasică până în secolul

XVII, impregnată de o axiomatică şi un raţionalism modern începând din

această epocă, potrivit căreia dreptul este în mod necesar caracterizat de o

coerenţă logică. Aceasta ar ţine mai puţin de faptul că normele unui sistem

juridic s-ar afla între ele într-un raport logic de implicare, cât de imposibilitatea

absolută a unei eventuale incompatibilităţi între ele.

O altă specie de ideologie este aceea legată de afirmarea autonomiei

sistemului juridic în raport cu toate celelalte sisteme, social (şi subsistemele

incluse), politic, economic.

Această poziţie este proprie analizei autopoietice a dreptului, care tinde să

facă din jurist un inginer social specializat, evoluţia dreptului operând în

interiorul sistemului, prin intermediul elementelor care şi-au căpătat aici

autonomia, şi fără nicio intervenţie venită din exterior.

Invers, ar exista un risc de nepertinenţă neconsiderându-se ca un

subsistem al sistemului social global, pentru că în acest caz dreptul este în

30

A se vedea J. P. Dupuy, Sur la prétendue autosuffisance du droit, în „Revue

interdisciplinaire d’études juridique” nr. 16/1986, p. 1–32.
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dependenţă strânsă în raport cu fenomenele, obiceiurile sau politicile, ori

economia, sau în raport cu religia sau doctrinele etice sau filozofice.

Dar dacă se consideră modelizarea sistemică ca un mod de reprezentare a

complexităţii şi, după caz, ca un mod de descriere a dreptului, şi nimic altceva,

având ca singur scop cunoaşterea ştiinţifică a fenomenului juridic total, atunci

aceste primejdii se îndepărtează. Va fi regăsită o altă caracteristică comună

oricărui sistem: că el nu este o calitate empiric observabilă, ci un mod de a

considera şi de a interpreta fenomenele observate. Dacă se ia precauţia de

limitare la această concepţie despre sistem, ar decurge de aici că operatorul

însuşi aparţine sistemului pe care el îl descrie. Şi alte dificultăţi apar, nu numai

cele legate de ambiguitatea abordării, fiecare operator putând avea propria sa

concepţie de sistem, ci şi alte dificultăţi ţinând de metodologie.

Dificultăţile metodologice. Dificultatea majoră pe care o prezintă

aplicarea metodelor sistemice sociologiei dreptului ţine de natura însăşi a

acestei discipline. Într-adevăr, sociologul are tendinţa să privilegieze, în drept,

calitatea sa de subsistem a sistemului social global în detrimentul normativităţii

foarte particulare şi speciale a sa, în timp ce juristul va limita efectele analizei

sistemice la studiul relaţiilor dintre elementele (se vorbeşte mai mult de o

opţiune metodologică, nu de un mod al actorilor) care compun sistemul. Cu

alte cuvinte, sociologia se va referi mai degrabă la starea relaţiilor pe care le

întreţine sistemul juridic cu alte subsisteme care compun sistemul social, relaţii

larg contestate de juriştii care consideră dreptul ca un sistem închis.

Unitatea sistemului nu pune o problemă majoră, orice operator aranjându-se

pentru a delimita dinainte obiectul studiului său în cadrul unui corp coerent

care să răspundă calităţilor sistemului; deci este o problemă de îngrădire a

sistemului, care-i divizează pe cei care studiază dreptul potrivit unei metode

sistemice.

Unii neagă natura particulară a normativităţii juridice, argumentând în

special faptul că normativitatea nu este specifică dreptului, ci se întâlneşte şi în

alte subsisteme ale sistemului social global cum sunt morala sau religia. Pentru

aceştia specificitatea dreptului derivă dintr-un epifenomen care este autoritatea

de stat asupra a tot ceea ce este juridic. Pornind de aici, ei consideră că dreptul

este un fenomen social ca toate celelalte, susceptibil de a fi studiat ca indiferent

ce fenomen social. Deci ei analizează dreptul din afară, ceea ce se numeşte azi

a avea o viziune externă dreptului. Nu numai regulile analizei sistemice pot

astfel să-i fie aplicate integral, ci şi studiul îi antrenează foarte repede spre o

analiză organizaţională, analiza sistemică părându-li-se limitată prin

reducţiunile pe care le implică în raport cu complexitatea fenomenelor

observate.

Alţii au vrut să se aplece asupra fenomenului juridic acceptând ipoteza

complexităţii naturii sale, care face ca acest fenomen juridic să fie deosebit de

alte subsisteme sociale, inclusiv morala sau religia, a căror proximitate cu

31

A se vedea J. Carbonnier, Flexible droit: pour une sociologie du droit sans rigueur,

L.G.D.J., Paris, 1992.
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dreptul este, de altfel, certă, până la punctul de a fi evocată, în privinţa lor, un

infradrept

31

. În aceste condiţii, au fost puse în evidenţă mai multe atitudini

posibile, din punct de vedere metodologic. Pe de altă parte, se poate considera

că sociologia juridică şi dogmatica juridică sunt două domenii nesusceptibile

de interpenetrare, numai prima putând aduce juristului elemente de cunoaştere

a societăţii pentru care el produce dreptul şi în care el aplică dreptul

32

. Destul

de stranie este şi concluzia la care ajung analiştii cei mai extremişti ai dreptului

ca sistem, cei care consideră că din simplu subsistem al sistemului social

global, cum era originar, dreptul a căpătat în mod progresiv, prin autopoietică,

o autonomie completă în raport cu sistemul social

33

; în prezent, dreptul nu mai

poate comunica cu alte sisteme decât la nivelul cunoaşterii; fiind vorba de

normativitate, el constituie un sistem absolut închis.

Se mai poate, într-o altă manieră, să se considere că este posibil pentru

jurist, prelungind una din căile indicate de Hart, de a se situa, în raport cu

dreptul, la un nivel de analiză care să-i permită de a avea nu numai o viziune

internă, nu exclusiv o viziune externă, ci o viziune „externă moderată” a

fenomenului juridic

34

. Aceşti autori reînnoadă legăturile cu o anumită

concepţie ludică despre drept

35

. Dar studiul dreptului, considerat ca un „joc al

societăţii”, analiza sa care ia în considerare un sistem închis, a fost posibilă

datorită „structuralismului”

36

. Ataşându-se de studiul sincronic al relaţiilor pe

care le întreţin elementele în cadrul sistemului juridic considerat într-un mod

ansamblist, este posibil să se dea o imagine despre sistemul juridic în funcţie

de societatea în care acest sistem operează: considerat ca ansamblu sistemic,

adică precum un ansamblu dotat cu un anumit număr de proprietăţi ale unui

sistem, dreptul se dovedeşte pasibil de un studiu euristic.

Dar trecându-se la studiul propriu-zis sociologic de drept, analiza se

complică prin faptul că subsistemul juridic se dovedeşte a fi compus în fapt din

mai multe alte ansambluri susceptibile de a fi studiate în mod sistemic, după

cum se vor lua ca obiect de studiu normele, instituţiile, comportamentele,

rolurile, statutele şi chiar, în semiologie sau în semiotică, unităţile discursive.

Pe scurt, sociologul-jurist se găseşte, în esenţă, în faţa a două tipuri de

ansambluri sistematizabile ireductibile unul la celălalt: „sistemul interacţiunilor

juridice” şi „sistemul normelor juridice”.

Cel de al doilea sistem (sistemul normelor juridice) pune problemele cele

mai importante, tocmai datorită normativităţii care-i este specifică. Sau studiul

va purta asupra sistemului regulilor puse şi impuse într-o societate dată, la un

32 Ibidem.

33

A se  vedea: N. Luhmann, The Unity of the Legal System (traducere în limba franceză

„L’unité du systeme juridique”), în „Archive de philosophie du droit”, 1986, p. 163–188; G. Teubner,

Evoluzione giuridica ed autopoesis, în „Sociologia del diritto”, XIII, nr. 2–3/1986, p. 199–214.

34

A se vedea F. Ost, M. van de Kerchove, Le système juridique entre ordre et désordre,

Paris, 1988.

35

A se vedea F. Ost, Entre ordre et désordre: le jeu du droit. Discussion du paradigme
autopoiétique appliqué au droit, în „Archives du philosophie du droit”, 1986, p. 133–162.

36

A se vedea A. J. Arnaud, Essai d’analyse structurale du Code civil français. La règle du
jeu dans la paix bourgeoise, Paris, 1973.
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moment dat, şi atunci se va recurge la analiza internă a sistemului; sau

observatorul ar dori să facă în aşa fel încât să intervină – în cadrul obiectului

analizei sale – a „imaginarelor juridice” şi a  „trăirilor juridice”, adică chiar

acelea care permit să se aprecieze forţa prezentă a dreptului în vigoare şi

slăbiciunile sale şi să se prevadă, de asemenea, într-o anumită măsură, din ce

va fi făcut dreptul în viitorul mai apropiat sau mai depărtat. Şi, în acest caz,

analistul nu va mai trata obiectul specific normativ numit „drept”. De unde

necesitatea de a se lua în considerare (de a se ţine seama) de două tipuri de

normativitate în ceea ce priveşte fenomenul juridic: o „normativitate specială”,

de tip puternic, care nu se întâlneşte nicăieri în altă parte, rămânând rezervată

dreptului, şi o „normativitate de tip simplu” cum este cea a moralei sau religiei,

care face posibile, la acest nivel, interacţiunile între subsistemele sistemului

social global. De aici rezultă o distincţie metodologică fundamentală, pentru

analiza sistemică în materie de abordare sociologică a dreptului, între „drept” şi

„juridic”: primul nu este susceptibil de o analiză internă cu titlu de „ansamblu

sistemic”, în timp ce al doilea se pretează la toate analizele interacţionale între

diversele subsisteme prezente în cadrul sistemului social global, sau cu alte

sisteme, cum ar fi sistemul politic sau economic

37

.

b) Sistemul juridic este conceput în mai multe sensuri.

Până în secolul XVIII sistemul juridic era considerat ca fiind doar un

ansamblu de norme juridice ale unei societăţi şi era desemnat prin noţiunea de

„lege” sau cea de „drept”.

Termenul mai precis de „sistem juridic” apare în filozofia politică şi teoria

juridică a secolului XVIII şi se răspândeşte, în secolul XIX, în lucrări teoretice,

fiind chiar întrebuinţată şi expresia de origine germană „ordine juridică”.

Deşi, adesea, se utilizează în mod nedistinct expresiile „sistem juridic” şi

„ordine juridică”, ele au totuşi o conotaţie diferită.

Termenul de „sistem juridic” dă despre un drept pozitiv, în esenţă,

imaginea unui „ansamblu de norme” şi insistă asupra aspectului de

sistematizare şi de coerenţă logică: aceasta este poziţia celor care privilegiază

caracterul logic al dreptului şi celor care atribuie doctrinei un rol important în

elaborarea dreptului pozitiv. Dimpotrivă, termenul de „ordine juridică” are o

savoare sociologizantă şi evocă mai mult decât un ansamblu de norme: fie

societatea, cultura sau Volkgeist care dau naştere normelor, fie relaţiile sociale

şi ansamblul ordinii sociale din care rezultă normele juridice. Anumiţi autori

38

preferă noţiunea de „sistem juridic” pentru acest motiv. Alţii

39

văd aici două

aspecte complementare ale dreptului: aspectul „logic” şi aspectul „organic” şi

utilizează termenii de „sistem juridic” şi „ordine juridică” pentru a exprima

aceste două aspecte

40

.

37 Ibidem, 1973.

38

A se vedea S. Romano, L’ordinamento giuridico, 1917.

39

A se vedea W. Sauer, Einführung in die Rechtsphilosophie, Berlin, 1961.

40

A se vedea H. Coing, Grundzüge der Rechtsphilosophie, Berlin, 1976.
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Unii autori

41

adoptă o terminologie particulară utilizând termenul de

„ordine juridică” în sensul de „sistem juridic”, adică un ansamblu unificat şi

autonom de norme juridice, şi rezervă termenul de „sistem juridic” pentru orice

subansamblu de norme ale unei ordini juridice. În plus, el limitează aceste două

concepte la un ansamblu „momentan” de norme, adică normele juridice valide

la un moment dat. Astfel, crearea sau abrogarea unei singure norme are drept

efect crearea unui nou sistem sau unei noi ordini. Această terminologie nu

corespunde practicii juriştilor, întrucât nu se obişnuieşte să se spună că

adoptarea unei noi legi creează o nouă ordine juridică şi că dreptul este o

succesiune de ordini juridice momentane. Cu toate acestea, terminologia sus-

menţionată prezintă avantajul de a pune în evidenţă noţiunea unui sistem (sau

ordini) juridice momentane

42

, noţiune pe care juriştii o confundă adesea cu cea

a unui sistem juridic pur şi simplu.

Termenul de „sistem juridic” (şi echivalentele acestuia din alte limbi)

serveşte uneori în dreptul comparat pentru a desemna o „familie” de drepturi

pozitive care se înrudesc prin conţinutul sau originea istorică: sistemul romano-

germanic, sistemul anglo-american. În acest sens, în limba franceză se va

spune, în general „sistem de drept” mai curând decât „sistem juridic”

43

. Dar, în

alte limbi, nu se face întotdeauna această distincţie.

Problemele pe care le ridică noţiunea de „sistem juridic”. Un autor

44

afirmă că o teorie completă a conceptului de „sistem juridic” cuprinde patru

probleme: a) cea a existenţei: cum se va identifica sistemul juridic în vigoare în

cadrul unui teritoriu dat, la un moment dat?; b) cea a identităţii: cum se va

identifica sistemul juridic căruia îi aparţine o normă juridică?; c) cea de
structură: există o structură comună tuturor sistemelor juridice?; d) cea a
conţinutului: există anumite norme precise care se regăsesc în toate sistemele

juridice?

De altfel, J. Raz este unul dintre rarii autori care abordează în mod

sistematic aceste probleme. Cea mai mare parte a teoreticienilor dreptului

găsesc unele răspunsuri – adesea implicite – la aceste probleme, dar în general

în afara unei discuţii sistematice. Printre autorii contemporani de limbă

franceză care examinează noţiunea de „sistem juridic” trebuie menţionaţi Du

Pasquier, P. Roubier şi alţii.

Problema existenţei unui „sistem juridic”. Problema care se pune în

această privinţă este aceea de a se găsi un criteriu care să permită identificarea

sistemului sau sistemelor juridice în vigoare într-o societate dată, mai ales

atunci când două regimuri sau sisteme incompatibile sunt în concurs. Este

universal admis că o condiţie necesară pentru existenţa unui sistem juridic este

„efectivitatea” sa. Cu toate acestea, opiniile sunt împărţite cu privire la

problemele complementare: a) cum se măsoară efectivitatea unui sistem?; b)

efectivitatea este oare o condiţie suficientă pentru existenţa unui sistem?

41

A se vedea C. Alchourron, E. Bulygin, �ormative Systems, Viena, New York, 1971.

42

A se vedea J. Raz, The Concept of a Legal System, Oxford, 1970, p. 34.

43

A se vedea R. David, Les grands systèmes de droit contemporaines, Paris, 1974.

44

A se vedea J. Raz, op. cit. supra, p. 1–2.
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Această ultimă chestiune este legată de cea de a şti dacă poate exista mai mult

de un sistem juridic pe acelaşi teritoriu. Printre cei care dau un răspuns negativ

la această chestiune, unii se bazează pe motive „de fapt” (de exemplu, două

sisteme nu pot fi efective în acelaşi timp), alţii pe raţiuni „de drept” (de

exemplu, normele incompatibile nu pot fi valide în acelaşi timp)

45

.

Problema identităţii unui sistem juridic. În această privinţă, problema este

de a se găsi un criteriu care să permită să se ştie dacă două norme juridice fac

parte din acelaşi sistem sau nu, adică de a se fixa limitele (graniţele) unui

sistem juridic. Deşi cea mai mare parte a juriştilor n-au abordat niciodată în

mod explicit această chestiune, toate teoriile despre drept conţin, implicit, un

criteriu de identitate. Criteriul pe care-l adoptă majoritatea juriştilor (în mod

conştient sau nu) este cel al „originii”: toate normele fac parte din acelaşi

sistem. Pentru unii, această origine comună este „un legiuitor suprem”

46

, în

timp ce pentru alţii această origine comună este „o normă supremă – norma

fundamentală”

47

sau „regula de recunoaştere”

48

. Cu toate acestea, un atare

criteriu ar implica faptul ca legile unei colonii în prezent independente,

adoptate de metropolă în timpul dominaţiei coloniale, să facă parte din dreptul

vechii metropole

49

. Aceste dificultăţi au incitat anumiţi autori să adopte un

criteriu diferit: cel al recunoaşterii de organele care aplică legile. Astfel, fac

parte dintr-un acelaşi sistem juridic toate normele acceptate ca fiind valide de

către instanţele de judecată dintr-o ţară

50

.

Dacă problema criteriului de identitate a fost puţin studiată de jurişti, în

schimb mai mulţi autori – mai ales din domeniul dreptului internaţional – s-au

aplecat asupra chestiunii conexe a raporturilor dintre dreptul statal şi dreptul

internaţional. Teza majoritară este cea a „dualismului”: dreptul statal şi dreptul

internaţional formează două sisteme independente. Cu toate acestea, anumiţi

autori

51

adoptă o poziţie „monistă”: ambele drepturi formează un singur sistem.

După 1960 teza că cele două categorii de norme incompatibile nu pot fi valide

în acelaşi timp a fost abandonată, teză pe care se fonda poziţia monistă.

Problema structurii unui sistem juridic. În această privinţă chestiunea este

de a se şti dacă toate sistemele juridice au aceeaşi structură şi conţin aceleaşi

feluri de norme juridice. Teza cea mai importantă cu privire la structura unui

sistem juridic este fără îndoială cea a Şcolii de la Viena

52

: fiecare drept pozitiv este o structură ierarhică de norme în ordine

descrescândă de generalitate, fiecare act de creare a unei norme reprezentând

aplicarea unei norme imediat superioare.

45

A se vedea H. Kelsen, General Theory of Law and State, New York, 1945.

46

A se vedea J. Austin, The Province of Jurisprudence Determined, Londra, 1832.

47

A se vedea H. Kelsen, op. cit. supra, 1945.

48

A se vedea H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford, 1961.

49

A se vedea H. L. A. Hart, Le concept de droit, Bruxelles, 1968.

50

A se vedea: A. Ross, On Law and Justice, Londra, 1958; J. Raz, op. cit. supra, 1970.

51

A se vedea H. Kelsen, op. cit. supra, 1945.

52 Ibidem.
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În ceea ce priveşte felul normelor care constituie un sistem juridic,

problema constă, în esenţă, de a se şti dacă există şi alte norme juridice decât cele

care se referă la un anumit comportament. Mai mulţi autori

53

acceptă că mai

există, în afara normelor de conduită (Verhaltungsrecht), şi norme de competenţă

sau organizare (Verfassungsrecht). În aceeaşi ordine de idei se afirmă

54

că orice

sistem juridic este un ansamblu de norme primare (adică de conduită) şi

secundare (adică norme de competenţă). Alţi autori

55

recuză distincţia şi susţin că

toate normele juridice sunt norme de conduită. Poziţia lui H. Kelsen în această

privinţă a evoluat în cursul anilor: în 1945 el afirma că toate normele unui sistem

juridic erau imperative, în timp ce în ultima sa carte (1979) el distinge nu mai

puţin de patru feluri de norme: imperative, permisive, de abilitare şi derogatorii.

O problemă strâns legată de cea precedentă este cea a necesităţii sancţionării

în cadrul unui sistem juridic. Este aproape universal admis că orice sistem juridic

conţine norme prin care se impun sancţiuni. Cea mai mare parte a autorilor afirmă

că orice sistem juridic conţine, în afara normelor de conduită, alte norme care

impun sancţiuni celor care nu se supun primelor: aceste două categorii de norme

sunt numite adesea „norme primare” şi, respectiv, „norme secundare”. Alţi

autori

56

resping această distincţie şi fac din toate normele de conduită norme care

aplică şi sancţiuni: aceste norme indică conduita care trebuie urmată şi ameninţă

cu sancţiunea pe cei care ar adopta o conduită contrară.

În sfârşit, o ultimă chestiune care ţine de problema structurii unui sistem

juridic, problemă care a fost amplu dezbătută de teoreticieni, este ce a

existenţei „lacunelor şi conflictelor în cadrul unui sistem”. Majoritatea

autorilor susţin teza caracterului inevitabil al lacunelor şi conflictelor.

Cu toate acestea, trebuie subliniat că în cadrul dezbaterilor în jurul

existenţei conflictelor în cadrul unui sistem juridic, autorii neglijează în general

să facă o distincţie între un sistem juridic propriu-zis şi un „sistem juridic

momentaneu”. Teza coerenţei interne a unui sistem nu poate fi adevărată decât

în cazul unui sistem momentaneu, căci, în mod necesar, există contradicţii între

un sistem actual şi un altul existent cu secole în urmă, de exemplu, aceasta

întrucât, în timp, sunt adoptate şi abrogate numeroase norme juridice

57

.

Problema conţinutului unui sistem juridic. Această chestiune se poate

înţelege ca o chestiune „de fapt” sau ca o chestiune „de drept”.

Considerată ca o chestiune „de fapt”, ea ţine de domeniul ştiinţelor

empirice cum este etnologia juridică: există conţinuturi pe care le regăsim în

toate sistemele juridice cunoscute?

58

53

A se vedea W. Bruckhardt, Methode und System des Rechts, Zürich, 1936.

54

A se vedea H. L. A. Hart, op. cit. supra, 1961.

55

A se vedea J. Dabin, Théorie générale du droit, Paris, 1969, paragraf 64.

56

A se vedea H. Kelsen, op. cit. supra, 1945.

57

A se vedea C. Alchourron, E. Bulygin, op. cit. supra, p. 89.

58

A se vedea Margaret Mead, Some Anthropological Considerations Concerning �atural
Law, în „6 Natural Law Forum”, 1961, p. 51.
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Considerată ca o chestiune „de drept”, ea ţine mai curând de problema

„juridicităţii”: există conţinuturi care sunt necesare pentru ca un sistem

normativ să poată fi calificat ca fiind juridic?

59

În concluzie, piatra unghiulară a concepţiei moderne (contemporane)

despre activitatea de legiferare s-ar părea că se fundamentează pe un paradox şi

pe necesitatea unui compromis pentru rezolvarea acestuia. Într-adevăr, la prima

vedere se constată că, pe de o parte, există necesitatea ineluctabilă a unei

abordări sistemice a acestei activităţi, deci o deschidere spre o corelare şi

intercondiţionare cu ansamblul subsistemelor care alcătuiesc sistemul social

global, ceea ce implică mobilitate, dinamism, flexibilitate, iar, pe de altă parte,

există concomitent şi necesitatea de semn opus, a autonomizării subsistemelor

componente ale sistemului social global, ceea ce implică realizarea unei

stabilităţi, a unităţii, securităţii şi sistematizării, ceea ce caracterizează în mod

deosebit sistemul juridic (subsistem al sistemului social global). Or, experienţa,

viaţa în societate au pus în evidenţă, cu o claritate neîndoielnică, faptul că a

considera dreptul ca fiind absolut autonom în raport cu celelalte subsisteme

(componente), precum şi cu sistemul social global, considerat în ansamblul său,

este o poziţie greşită, nesustenabilă, întrucât el (dreptul) există şi se manifestă

într-un mediu organizaţional – societatea alcătuind cadrul său juridic, fiind un

instrument fundamental de promovare a unei politici de acţionare (socială) în

vederea realizării unor obiective politico-social-economice, aşa încât sistemul

(de fapt, subsistemul) juridic nu poate exista, nu se poate forma şi nu poate să

evolueze, să se dezvolte şi să se perfecţioneze decât în cadrul unor corelaţii

riguroase cu celelalte subsisteme şi cu sistemul social global.

În ceea ce priveşte aşa-zisul compromis de rezolvare a paradoxului, de

fapt nu este un adevărat compromis, ci doar o concepţie nouă, riguros

ştiinţifică, bazată pe cercetări aprofundate, potrivit căreia elementele

caracteristice ale sistemului juridic: unitatea, echilibrul, stabilitatea, securitatea

raporturilor juridice, sistematizarea sunt menţinute şi în concepţia sistemică,

însă nu este vorba de o fixitate sau stagnare cu caracter absolut, ci de o

abordare nouă, dintr-o perspectivă nouă a dreptului din unghiul de vedere al

dinamismului acestuia. Cu alte cuvinte, dreptul, ca şi societatea sunt organisme

vii, care nu sunt statice, formate o dată pentru totdeauna, nu sunt imuabile, ci

au un dinamism propriu, un caracter evolutiv, de unde şi necesitatea

adaptabilităţii sale continue; echilibrul, unitatea, stabilitatea, securitatea

raporturilor juridice, sistematizarea se menţin, în această nouă concepţie

sistemică, dar este vorba de echilibru, unitate, stabilitate, toate cu caracter

dinamic, menţinându-se, dar şi evoluând şi adaptându-se la schimbări,

depăşindu-se riscurile inerente fixităţii, stagnării, care dacă s-ar menţine în

mod forţat pe poziţii neschimbate, ar fi eliminate de viaţă, ar deveni caduce.

De aceea, instrumentele acestei concepţii moderne: strategiile, planurile,

programele, adaptabile la toate schimbările majore din societate şi pe plan

universal (caracteristice ale globalizării), nu ni se par a fi un compromis, ci un

nou mod de abordare, riguros ştiinţific, al fenomenelor petrecute în societate

inclusiv pe plan juridic.

59

A se vedea: L. Fuller, The Morality of Law, Londra, 1964; H. L. A. Hart, op. cit. supra,

1961, capitolul 9.
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Secţiunea 2:  
�OILE CO�CEPȚII DESPRE SISTEMELE �ORMATIVE
DI� CADRUL SOCIETĂȚII

1. Activităţile umane se desfăşoară, deopotrivă, într-un cadru fizic-natural,

într-un cadru social-istoric, cultural şi într-un cadru organizaţional. De

asemenea, în determinarea sensului sau direcţiei unei acţiuni intervine şi un

orizont axiologic sau valoric legat de scopul ales (sau idealul spre care aspiră

agenţii acţiunii) şi o componentă cognitiv-informaţională (constând în

informaţii pe care le deţin agenţii acţionali despre obiectul, mijloacele,

procedeele şi regulile acţiunii). Aşa fiind, în literatura de specialitate

60

s-a făcut

afirmaţia că orice acţiune umană are mai multe determinări: determinist-

naturală (sau nomologică); normativ-axiologică; cognitiv-informaţională;

motivaţional-psihologică, la care trebuie adăugat şi determinismul

organizaţional (după părerea noastră).

Având în vedere obiectul studiului nostru: managementul juridic şi

jurisdicţional, ne limităm doar la examinarea sistemelor normative ale

societăţii şi corelarea acestora cu toate tipurile de activităţi ce se desfăşoară în

cadrul societăţii, indiferent de natura acestora.

Nu există acţiune social-umană care să nu comporte, într-o mai mare sau

mai mică măsură, o notă de intenţionalitate sau finalitate, adică să fie

subordonată unui ţel sau intenţii, motiv pentru care acţiunea este încărcată cu o

semnificaţie sau o valoare social-umană, iar din punct de vedere

organizaţional, oamenii îşi creează instituţii şi sisteme de norme omologate în

conformitate cu care acţionează.

Normele sunt propoziţii prescriptive care reglementează conduita

agenţilor umani într-un sistem de acţiune dat. Ele indică ce acţiuni trebuie

întreprinse de agenţi în mod obligatoriu, ce acţiuni le sunt permise sau,

dimpotrivă, interzise. Prin norme se determină cadrul general, scopul şi

condiţiile activităţilor umane. Între altele, un sistem de norme defineşte

raporturile care se instituie între indivizi în procesul realizării activităţilor pe

care aceştia le îndeplinesc, se previzionează situaţiile care pot apărea şi

conduita pe care trebuie să o aibă agenţii acţiunii. Sistemele de norme

determină raporturile care se stabilesc între agenţii acţionali şi mediul în cadrul

căruia acţionează, precum şi raporturile care se stabilesc între agenţii care

participă la realizarea diferitelor acţiuni (exo şi endorelaţiile din cadrul unui

sistem de norme)

61

.

Într-o societate există o mare diversitate de norme, dar care, în ciuda

acestei diversităţi, prezintă proprietăţi şi se află în corelaţii. 

Există, de asemenea, şi diferite modalităţi de instituire a sistemelor de

norme, dar indiferent de modul în care au fost instituite şi genurile de activităţi

60

A se vedea C. Popa, Preliminarii la o teorie generală a sistemelor de norme, în „Revista

de filozofie” nr. 12/1969 (România), p. 1437.

61 Ibidem, p. 205.
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pe care le reglementează, ele au drept scop coordonarea şi optimizarea

diferitelor tipuri de activitate. Normele care reglementează activităţile politice,

economice, sociale, juridice fac parte din suprastructura unei societăţi, fiind

rezultatul generalizării unor experienţe anterioare, dar care circumscriu şi

cadrul experienţei prezente şi prefigurează, desigur, în anumite limite,

direcţiile, orientările activităţilor viitoare.

2. Dar niciun sistem de norme nu este definitiv, complet încheiat, prin ele

neputându-se descrie toate cazurile şi situaţiile care se pot ivi în viitorul mai

mult sau mai puţin îndepărtat. Între norme şi activităţile care sunt reglementate

prin norme există întotdeauna o tensiune, o contradicţie dialectică, lucru

perfect explicabil întrucât orice sistem de norme tinde să reducă modalităţile

activităţii umane la un număr de scheme şi cazuri tipice atestate de experienţă,

prin aceasta evitându-se experienţele riscante şi totodată se ajută ca sistemul de

norme să capete un caracter stagnant, conservator.

Schimbările intervenite în mod continuu şi în ritmuri din ce în ce mai

accelerate, amploarea şi complexitatea crescândă a acestora fac astfel ca unele

norme, părţi sau chiar întregul ansamblu de norme să devină perimate, desuete,

chiar obstacole în calea evoluţiei, dezvoltării, perfecţionării. Deci se impune

adaptarea, schimbarea permanentă (continuă) a normelor şi sistemelor de

norme, pentru ca acestea să reflecte cu promptitudine transformările intervenite

la nivelul sistemului în acţiune.

În literatura juridică

62

s-a definit dreptul ca fiind produsul luptei între forţe

contrarii, între forţe conservatoare şi forţe reformatoare.

Pentru descrierea acestui fenomen sunt puse în evidenţă trei idei venite

din orizonturi diferite, idei prin care se încearcă plasarea fenomenului într-un

anume cadru, mai întâi prin enunţarea unui principiu, apoi prin afirmarea unei

convingeri şi, în sfârşit, prin operaţiunea de coincidenţă între voinţă şi

conjunctură

63

.

Din punct de vedere al principiului, F. Gény a deschis calea în această

direcţie scriind că „În societatea umană orice forţă îşi are principiul său într-o

idee”, afirmaţie care i-a permis să susţină în continuare că „ideile înseşi sunt

forţe atunci când ştiu să se afirme cu o energie convingătoare”

64

. Deci „idei-

forţă” care reprezintă puterea gândirii şi care pot tot atât de bine să inspire

regula juridică sau să o contrazică, să contribuie la îmbunătăţirea sa ca şi la

62

A se vedea: G. Ripert, Les forces créatrices du droit, Paris, 1955, nr. 31; B. Lacroix,

Ordre politique et ordre social. Objectivisme, objectivation et analyse politique, în „Traité de

science politique”, sub direcţia domnilor M. Gravitz şi J. Leca, Paris, 1985, vol. I, p. 542 (autorul

susţine că juridicul este cel mai adesea o traducere a raportului de forţe produs de negocieri şi

compromis).

63

A se vedea B. Markesinis, Deux cents ans dans la vie d’un code célèbre, réflexions
historiques et comparatives à propos des trajets européennes, în „Revue trimestrielle de droit

civil” (Sirey), 2004, p. 50 (autorul susţine că voinţa şi momentul oportun constituie factori esenţiali

ai oricărei creaţii juridice, fără ele neexistând o soluţie durabilă).

64

A se vedea F. Gény, Justice et force, în „Etudes de droit civil à la mémoire de H.

Capitant”, Paris, 1939, p. 248.
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desfiinţarea sa. Iar de la idee este un drum scurt până la ideologie (în sens de

„sistem de idei şi valori care determină instituţii, comportamente şi reguli”

65

).

Aşa cum s-a pronunţat F. Gény, „dreptul nu poate să rămână în stare pur

ideală. Dacă dreptul ar rămâne în starea de pur ideal, având valoare prin sine

însuşi şi realizându-se spontan fără niciun efort, printr-un fel de automatism

instinctiv, valoarea sa morală ar fi, în realitate, foarte redusă. Omul l-ar obţine,

l-ar conserva şi-l va pierde (dreptul), în funcţie de circumstanţe străine de

voinţa sa... Rămas pur pasiv în receptarea sa, omul nu ar putea vedea în

regulile juridice decât un soi de fatalitate, fericită sau nefericită, căreia va

trebui să i se supună fără a putea nici s-o modifice, nici s-o dirijeze printr-un

efort”.

La rândul său, J. Carbonnier a făcut observaţia cu caracter general că „tot

ceea ce este pur este inefectiv”

66

.

Ph. Rémy susţine, şi el, că „a prezerva puritatea simbolului ar însemna la

a-l reduce să nu fie decât un simbol sau o cochilie goală”

67

.

B. Cubertafond apără, de asemenea, concepţia unui drept „impur”

ancorată pe constatarea că „crearea dreptului (drepturilor?) este un fenomen

complex, predeterminat de social, politic, religie, culturi... Deci trebuie

înlăturată sau cel puţin puternic relativizată ideea mitică, a unei puteri izolate,

bine identificată, creatoare unică şi necondiţionată a unui „drept pur”, produs

în mod raţional în cadrul unei proceduri stricte, logice şi foarte regulate, mult

în afara câmpului social. Căci dreptul este intrinsec impur, în sensul că este

înglobat, scufundat, permeabil, pulverizat, poros, ondulatoriu, vibrant: trăind în

multiplele pulsaţii ale socialului

68

.

Această situaţie transpare din mutaţiile structurale şi politice care animă

dreptul şi într-un anume sens se opune pietrificării sale, contrazicând forţa de

inerţie care-i este proprie

69

.

Aşadar, alături de forţele creatoare există, în orice sistem juridic, elemente

care introduc tulburări şi îl afectează (sistemul juridic), cum este acest „necesar

reziduu de impuritate”.

Privit din acest unghi de vedere, acesta este dreptul viu, care se oferă

privirilor noastre astăzi. Or, în această viziune nouă, însuşi conceptul de timp

65

A se vedea Geneviève Pignarre, Rapport introductif, în „Forces subversives et forces

créatrices en droit des obligations. Rétrospective et perspectives à l’heure du Bicentenaire du Code

civil”, Dalloz, Paris, 2005, p. 3.

66

A se vedea J. Carbonnier, Droit civil. Les obligations, Paris, 2000, p. 19–20, nr. 3.

67

A se vedea Ph. Rémy, Regards sur le Code, în „Le Code civil 1804–2004. Livre du

Bicentenaire”, Litec, Paris, 2004, p. 115–116.

68

A se vedea B. Cubertafond, La création du droit. Le droit en questions, Paris, 1999, p.

117. În acelaşi sens s-a pronunţat şi F. Terré, Le droit, Paris, 1999, p. 13–14 (autorul scrie

următoarele: „Desigur, se cuvine a se da un sens mai pur cuvintelor... dar trebuie de asemenea şi

acest reziduu de impuritate metafizică necesară pentru ca un poem să poată exista”).

69

A se vedea R. Savatier, Le droit et l’accélération de l’histoire, în „Recueil Dalloz”, 1951,

chron. 29 (autorul susţine că „... acest elan vital al universului uman nu se exprimă printr-o

acceleraţie uniform progresivă. Mai curând, se constată perioade succesive şi, de altfel, din ce în ce

mai rapide de mutaţie, dar contrazise de forţe de inerţie; dreptul nu este oare şi el una dintre forţele

de inerţie?”).
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este bulversat, timpul dobândind el însuşi valoare principială. Dintr-odată

multiple curente irigă societatea din zilele noastre, faţă de care dreptul nu poate

rămâne străin. Dimpotrivă, devine necesară mobilizarea tuturor acestor energii

în vederea construirii viitorului; aceasta, întrucât secolul XXI este consacrat

edificării Europei juridice.

Dar care sunt aceste forţe?

Aplecându-se asupra acestor fenomene şi descifrând acest forţe de

antrenare a dreptului pe un drum nou, cercetătorii, inclusiv din domeniul

dreptului, se preocupă de probleme cum sunt: ponderea cuvintelor în cadrul

acestor procese creatoare din domeniul juridic; corelaţia dintre raporturile de

forţă (liniile de forţă) şi drept; corelaţiile dintre raporturile de forţă şi

raporturile de alianţă; forţele distructive şi forţele regeneratoare; forţele

disidente şi forţele concurente; forţele îmbinate; forţele de convingere şi forţele

coercitive; forţe inedite şi forţe de descurajare; forţe inspiratoare şi forţe

deformatoare.

Vom face, în continuare, o trecere în revistă, rezumativă, a tuturor

constatărilor oamenilor de ştiinţă în legătură cu toate aceste forţe care se

exercită asupra activităţii celor care sunt antrenaţi în vasta şi complexa

activitate de legiferare.

Referitor la ponderea cuvintelor (a vocabularului juridic) în cadrul

procesului de legiferare, se remarcă vitalitatea lor prin utilizarea acestora în

câmpul lexical al strategiei şi se subliniază că mai ales în registrul fizicii şi mai

precis în acela al mecanicii, cuvintele (lexicul juridic) se încarcă cu întreaga lui

putere simbolică

70

.

Forţa, care este o acţiune mecanică localizată exercitată asupra unui obiect

(în cazul nostru sistemul juridic), permite punerea în mişcare a sistemului prin

efectul unei acţiuni localizate care antrenează, în replică, un răspuns (în sens

cibernetic). În domeniul juridic (a sistemului normativ juridic), această schemă

din materia mecanicii îşi păstrează nu numai sensul său originar (din

mecanică), dar dobândeşte, între altele, o valoare deosebită (neobişnuită,

aparte, unică, extraordinară). Ripert s-a ocupat cu pasiune de temele simetriei a

două categorii de forţe: forţele creatoare, purtătoare ale viitorului, pe care le-a

descris ca fiind surse reale (sau materiale) ale dreptului, adică ansamblul de

date morale, economice, sociale şi politice care impulsionează evoluţia sa (a

dreptului), şi forţele subversive, cele care demolează trecutul, readuc în

discuţie ordinea stabilită, punând în evidenţă devianţele şi alte discordanţe, sub

efectul cărora s-ar opera declinul dreptului

71

.

Această schemă nu se depărtează (nu contrazice) principiile mecanicii,

dimpotrivă, o forţă atunci când se exercită asupra unui sistem produce a priori
două tipuri de efecte: un efect static care mai este denumit efect deformant

(este vorba de imaginea unui resort care se întinde sub efectul unei greutăţi

agăţate de extremitatea sa). Din această situaţie, juristul va decela epuizarea

70

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 5.

71

A se vedea: G. Ripert, Les forces créatrices du droit, L.G.D.J., Paris, 1955 (reeditare), p.

84, nr. 30 şi urm.; idem, Le déclin du droit, Paris, 1949.
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modelelor tradiţionale: categoriile se diluează; modelul legal nu mai

corespunde cu tipul conceput de legiuitor, regresează; drepturile speciale

proliferează şi, prin împletirea lor cu dreptul comun, acesta (dreptul comun)

este pus în situaţia de a-şi căuta identitatea. Dar se poate produce, de asemenea,

şi un efect dinamic care constă în punerea în mişcare, adică imprimarea vitezei

sale obiectului asupra căruia se exercită forţa. Aceasta ar fi, în domeniul

juridic, o lovitură de începere salvatoare graţie căreia se liberează o

formidabilă energie juridică, de unde şi apariţia unor noi perspective şi

paradigme

72

; apar noi reguli, frontierele explodează, gândirea însăşi a agenţilor

acţionali este răsturnată

73

.

În ceea ce priveşte corelaţia dintre raporturile de forţă şi drept şi
corelaţia acţiune-reacţiune se constată că într-o jumătate de secol realitatea

fenomenului juridic a fost în mod dur încercată. Unii vorbesc de o răsturnare

completă, alţii gândesc că a avut loc o metamorfoză substanţială a dreptului;

există impresia că asistăm la mai mult decât o punere în mişcare şi că în

prezent are loc o mişcare perpetuă în acest domeniu (al dreptului).

S-a făcut sublinierea că s-a instalat (în domeniul juridic) un fel de

renovare permanentă în organizarea dreptului, ceea ce justifică analizarea sa (a

dreptului) în mişcare

74

. Aşa încât, în aceste condiţii, este greu să se localizeze

cu precizie acţiunea cutăreia sau cutăreia forţe a dreptului; să se ştie cu

exactitate ce punct din legislaţie este atins

75

, care va fi impactul său. Este dat

ca exemplu chiar Codul civil al cărui legicentrism   i-a fost substituit un fel de

formă policentristă care caracterizează această ţâşnire (jet) de reguli care se

ivesc din toate părţile; devine de asemenea dificil de a se determina sensul

forţelor dreptului faţă de aceste reguli venite şi de jos, nu numai de sus (aici,

infrajuridicul se amestecă spontan cu juridicul, formalul trebuie să se combine

cu neformalul). Iar în ceea ce priveşte direcţia lor (a forţelor dreptului), aceasta

pare, şi ea, un pic dezorientată, dacă se au în vedere regulile venite din altă

parte sub impulsul drepturilor supranaţionale care ocupă, în prezent, un loc atât

de mare în ordinea juridică internă, influenţă care merge chiar până la

invadarea sa, plasarea sa (a ordinii juridice interne) între antagonism şi

coerenţă.

Fruct al postmodernităţii (sau al unei noi viziuni asupra dreptului), noile

forţe se manifestă cu claritate, unele mai vechi renasc din cenuşa lor; altele, în

schimb, dispar; în timp ce noi actori îi înlocuiesc pe cei vechi, cu greu se poate

determina cei care au devenit „receptori” (actorii care au devenit „receptori” ai

influenţelor exercitate de noile forţe); nu numai un actor acţionează asupra

72

A se vedea R. Encinas de Munagori, La communauté scientifique est-elle un ordre
juridique?, în „Revue trimestrielle de droit civil”, 1998, p. 273.

73

A se vedea M. Lehot, Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources
du droit, în „Revue de la recherche juridique” (Droit prospectif), 2003, p. 2364.

74

A se vedea R. Libehaber, Réflexions sur le désordre juridique français, în „Une certaine

idée du droit. Etudes offertes à A. Decocq”, Paris, 2004, p. 405.

75

A se vedea Ph. Rémy, op. cit., p. 116 (care atrage atenţia asupra acestui lucru, mai ales sub

influenţa Comisiei Europene, când nu se va mai putea prevedea până la ce punct Codul civil

francez va fi atins).
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unui „receptor”, ci şi vechii actori care sunt în interacţiune cu noii actori

76

. Un

exemplu îl constituie azi apariţia şi dezvoltarea a ceea ce autorii numesc

„concepţia dialogică a dreptului” care constă în înţelegerea dreptului ca un

dialog între cei care emit şi cei ce receptează norma juridică.

Deci forţe subversive şi forţe creatoare, care se amestecă şi se

întrepătrund, ca verigile unui lung lanţ, în cadrul unei reţele de interacţiuni, dar

ale căror unghiuri de abordare sunt multiple, bogate în corespondenţe

interdisciplinare, cu singurul risc de a găsi în asta plăcerea pe care o dă dreptul

viu

77

; se discerne cu uşurinţă schiţa caracterelor lor distinctive.

În orice epocă şi la toate latitudinile, forţele dreptului îşi exercită acţiunea

asupra sistemelor juridice pe care le pun în mişcare, numai modurile lor de

manifestare se schimbă.

Mai specific apare caracterul lor reversibil, aşa încât ceea ce, într-un

context, poate apărea ca o forţă creatoare, va fi considerată, invers, ca o forţă

subversivă şi viceversa. Un exemplu, între multe altele, ni-l oferă conceptul de

„responsabilitate civilă”: dacă el trebuie să poată fonda – cum cred unii – o

răspundere preventivă, în viitor, în numele unor „puternice forţe creatoare ale

dreptului”

78

, a admite o atare extensiune ar reprezenta – în concepţia altora –

expresia unei „denaturări a responsabilităţii juridice” care, în esenţă, este

reparatorie şi curativă

79

şi s-ar da, astfel, libertate de acţiune forţelor subversive.

Mai trebuie să fie luată în considerare şi polisemia cuvintelor: diversitatea

semantică nu uşurează acţiunea forţelor dreptului. Aşa, de exemplu, expresia

„drept comun” îmbracă sensuri diferite, după cum această expresie este pusă în

perspectivă în raport cu „drepturile speciale” sau ea (expresia de „drept

comun”) face trimitere la diferitele semnificaţii ale „dreptului privat comun

european” care, în ceea ce-l priveşte, acoperă nu mai puţin de trei domenii

distincte

80

. Acţiune devenită şi mai dificilă atunci când polisemia se încarcă şi

cu echivocitatea; şi se poate evoca, drept exemplu, cuvântul „sursă”, purtător

76

A se vedea M. Lehot, op. cit., p. 2351, în special nota de subsol 151.

77

A se vedea: C. Nicolau, Compte rendu de l’ouvrage de Régis Lafargue; La coutume
judiciaire en �ouvelle Calédonie aux sources d’un droit commun coutumier, în „Revue

trimestrielle de droit civil”, 2003, p. 795; E. Leroy, Le jeu des lois, une anthropologie dynamique
du droit, L.G.D.J., Paris, 1999.

78

A se vedea Catherine Thibierge, Libres propos sur l’évolution du droit de la
responsabilité, vers un élargissement de la fonction de la responsabilité civile?, în „Revue

trimestrielle de droit civil”, 1999, p. 561 şi urm.

79

A se vedea Ph. Brun, Rapport introductif, în „La responsabilité civile à l’aube du XXI-e

siècle”, colocviu care a avut loc la Chambéry între 7 și 8 decembrie 2000, p. 5.

80

A se vedea R. Schulze, Le droit privé commun européen, în „Revue internationale de droit

comparé” nr. 1/1955, p. 8 (autorul scrie următoarele: „În pofida unei terminologii încă insuficient de

bine fixată în ansamblu, dreptul privat comun european face apel la trei domenii: dreptul uniform ca

drept comun ce rezultă din convenţiile internaţionale printre care figurează şi Convenţia europeană a

drepturilor omului; dreptul privat comunitar (ale cărui puncte forte se găsesc în dreptul afacerilor şi

invadează din ce în ce mai mult dreptul clasic al obligaţiilor) şi, în sfârşit, dar nu în ultimul rând, «jus

commune» în sensul istoric al acestui termen, fundamentat pe tradiţii comune şi convergenţe

contemporane între ordinile juridice naţionale (domeniu căruia îi corespunde termenul istoric de «jus

commune», cel care unea odinioară juriştii continentului european, dar ale cărui caractere şi întindere

necesită, în epoca noastră, mai multă clarificare şi căreia i se poate măsura azi creşterea puterii”).
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de ambiguitate

81

, ca şi delicata problemă la care el trimite atunci când este

vorba de a se şti dacă acest cuvânt (sursa) se confundă sau nu cu regula de

drept

82

.

Despre corelaţia dintre „raporturile de forţă” şi „raporturile de alianţă”, se

constată că toţi aceşti parametri interferează în cadrul funcţionării sistemului

juridic, dreptul fiind complex

83

, iar pluralitatea de forţe care îl animă în

societăţile noastre multidimensionale este – aşa cum se exprimă un autor

84

–

fiica acestei complexităţi; o complexitate care se autogenerează

85

. Einstein a

făcut, într-un sens, acelaşi lucru atunci când a amendat legile lui Newton,

părăsindu-le. De altfel, complexitatea nu este întotdeauna privită ca un defect,

în zilele noastre, aceasta întrucât ea (complexitatea) poate avea „valoare

explicativă” şi, de asemenea, de ce nu, pentru că – aşa cum consideră unii

autori –, permite să depăşească, fără a o suprima, dialectica inerentă

dreptului

86

. Când se desfăşoară forţele dreptului, dialectica elementară se

conjugă cu multe „elemente fundamentale” dificil de depăşit, printre care

figurează şi „alianţa”

87

; o alianţă cu geometrie variabilă şi nu întotdeauna

impusă, totuşi o alianţă, pentru că ea postulează „nici înfruntare, nici

înţelegere”. Aşa cum observă un autor

88

, raporturile de alianţă şi de solidaritate

se substituie raporturilor de forţă, în cadrul evoluţiei legăturii sociale.

Acesta este jocul forţelor subversive şi forţelor creatoare care se

contracarează şi, în final, parvin să se neutralizeze reciproc; faptul că una

dintre ele ajunge să domine, influenţa ei se va face simţită în mod preferenţial,

dacă nu cumva ajung să se alieze, chiar şi punctual, pentru a se dezvolta

(evolua) într-o adevărată complementaritate

89

. În cadrul acestei ireductibile

alchimii, constituită din influenţe multiple, cum sunt interesele divergente între

care s-ar lega corespondenţe conceptuale, se vor desfăşura firele conducătoare

ale diferitelor forţe ale dreptului.

81

A se vedea J. L. Sourioux, Introduction à un cours de droit des obligations, în „Clef pour

le siècle”, lucrare colectivă a Universităţii din Paris II; Dalloz, 2000, p. 519 (autorul scrie

următoarele: „contract, cvasicontract şi responsabilitate civilă, în mod obişnuit regrupate sub

termenul echivoc de surse ale raporturilor obligaţionale, nu sunt oare, în realitate, propriile sale

instrumente căci ele servesc pentru a le constitui?”).

82

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 9.

83

A se vedea J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, 1994, p. 331 şi urm.

84

A se vedea M. Lehot, op. cit., p. 2352 (autorul scrie: „Trebuie de acum încolo să acceptăm

că reglarea societăţii prin drept îmbracă noi forme care busculează dogmele doctrinare bicentenare

şi introduc, în acelaşi timp, o anumită supleţe şi o anumită complexitate în teoria generală a

surselor”).

85

A se vedea R. Libehaber, Simplification du droit et déclin de la loi, în „Revue trimestrielle

de droit civil”, 2004, p. 156.

86

A se vedea F. Ost, M. Van de Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une dialectique
du droit, Bruxelles, 2002, p. 108.

87

A se vedea D. Mazeaud, Le nouvel ordre contractuel, în „Ruptures et permanences dans le

droit des contrats, Revue de droit des contrats”, octombrie 2003, p. 295 şi urm.

88

A se vedea E. Enriquez, De la horde à l’Etat. Essai de la psychanalyse du lieu social, cit.

supra, p. 48.

89

A se vedea F. Gény, Justice et force, cit. supra, p. 243.
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Toate constatările sus-menţionate au un caracter general, dar cercetătorii

au mers cu analizele lor şi mai în profunzime şi au efectuat şi studii

particularizate (în legătură cu instituţii juridice particulare), ajungând la

constatări similare în ceea ce priveşte acţiunea forţelor dreptului.

Şi pentru că, relativ recent, a fost organizat un colocviu, la 10 decembrie

2004, de către Universitatea din Savoia şi de Ordinul avocaţilor de pe lângă

Curtea de Apel din Chambéry, pe tema „forţelor subversive şi creatoare care se

exercită în dreptul obligaţiilor”, vom face, în continuare, o prezentare a forţelor

dreptului obligaţiilor, a tipului de forţe care acţionează asupra categoriilor de

drept ale obligaţiilor (rezumate şi prezentate de doamna Geneviève Pignarre în

lucrarea pe care am citat-o mai înainte).

Forţe distructive (dizolvante) şi forţe regeneratoare (diluarea categoriilor).
Epuizarea în timp a modelelor juridice tradiţionale se manifestă, între altele,  prin

diluarea categoriilor juridice stabilite de Codul civil în materie de obligaţii.

Expansiunea celor două instrumente constitutive ale dreptului obligaţiilor:

contractul şi răspunderea au dus la acest rezultat. Secolul XX a fost cel al

dezvoltării fenomenului contractual care a constat în progresele cantitative şi

calitative ale conceptului contractual

90

, această situaţie fiind expresia juridică a

ascensiunii (creşterii dimensiunilor) unei „culturi a contractului”

91

care, sub

efectul schimbării fundamentelor sociale ale Codului civil, exprimă o „adevărată

ideologie voluntaristă a relaţiilor umane”

92

şi participă la o recompunere a

raporturilor sociale; oglindă a unei societăţi zisă „contractualizată”

93

şi care simte

nevoia să recurgă la metafora contractului pentru a atenua (acoperi) lupta între

influenţele şi interesele care se ciocnesc în cadrul său.

În ceea ce priveşte „responsabilitatea”, şi ea se extinde sub efectul

propriilor sale forţe, fiind sensibilă la influenţa ideilor care se nasc sau care

renasc. Această extensiune atinge deja conceptul, polisemic prin natura sa, dar

care priveşte de asemenea şi logica înseşi a responsabilităţii civile, care

invadează câmpul contractual

94

.

În literatura juridică se vorbeşte de o criză de creştere

95

care afectează

„categoriile far” ale dreptului obligaţiilor cu, pe de o parte, un contract obez

96

,

90

A se vedea F. Terré, Le contrat à la fin du XX-ème siècle, în „Revue des sciences morales

et politiques”, 1995, p. 300 şi urm.

91

A se vedea J. Commaille, Code civil et nouveaux codes sociaux, în „Code civile

1804–2004. Livre du bicentenaire”, Dalloz, Litec, Paris, 2004, p. 63 şi urm.

92

A se vedea J. Ghestin, Contrat, în „Dictionnaire de la culture juridique”, lucrare elaborată

sub direcţia domnilor D. Allaud şi S. Rials, Lamy (PUF), 2003, p. 277.

93

A se vedea A. Supiot, La contractualisation de la société, în „Qu’est que l’humain”,

lucrare colectivă elaborată sub direcţia lui Y. Michaud, vol. 2, Paris, 2000, p. 157–167 (autorul

atrage însă atenţia asupra iluziei şi pericolelor ideii de „totul contractual”).

94

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 11.

95

A se vedea: F. Collart-Dutilleul, Quelle place pour le contrat dans l’ordonnancement juridique,

în „Le nouvelle crise du contrat” (sub direcţia domnilor Ch. Jamin şi D. Mazeaud), Dalloz, 2002, p. 228;

G. Rouhette, Crises dans le contrat, în „Droits”, 1968, I, p. 60 şi urm.; H. Battifol, La crise du contrats et
sa portée, în „Archives de la Philosophie de droit” (Sirey), Tome XIII, 1968, p. 13 şi urm.

96

A se vedea A. Supiot, Critique du droit du travail, PUF, 2002, p. 28 (autorul remarcă

faptul că contractul de închiriere de servicii a devenit forma juridică obeză pe care o cunoaştem

azi, supraîncărcată cu drepturi legiferate, convenţional şi jurisprudenţial).
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care conţine mai mult decât poate primi, iar, pe de altă parte, o responsabilitate

civilă, solicitată în exces, bolnavă de acest surplus care privilegiază ideea de a

„repara totul” în dauna „reparării bine”

97

. Această dublă constatare făcută de

cercetători ar putea părea contradictorie la prima vedere, dar în mod cert ea

denotă în realitate prezenţa forţelor permeabile, dar de asemenea şi

circumstanţiale. Într-adevăr, naşterea unei concepţii ideologice despre contract,

adăugată (legată) la logica invadării responsabilităţii civile, favorizează

amestecul de genuri, aşa încât o parte a dezvoltării moderne a contractului se

datorează tocmai absorbţiei sale de către responsabilitatea civilă

98

; puritatea

fiecărei calificări slăbeşte (se dizolvă), în prezent nu se mai ştie care este

câmpul contractului; mai puternic ar fi cel care ar putea, în acest secol XXI, să

dea o definiţie univocă a responsabilităţii. În acest fel, extensiunea fără

precedent a imperiului contractual, ca şi spectaculoasele metamorfoze pe care

le-a cunoscut responsabilitatea civilă riscă să plătească un greu tribut

categoriilor juridice ale Codului civil

99

.

Criza de creştere se dublează cu o criză de identitate, căci acest fenomen

de diluare a categoriilor nu este numai intern (specific fiecăreia dintre

instituţiile evocate), ci şi „transversal”, afectând, de asemenea, regula la chiar

originea sa

100

. Astfel, din aproape în aproape s-a observat o fluiditate de surse

ale obligaţiilor, trecerea de la o categorie la alta devenind insensibilă

101

.

În căutarea identităţii şi în faţa acestor situaţii în care se înscrie o îndoială

cu privire la „intenţionalitatea juridică”, epuizează (goleşte) actul juridic de

toate resursele Codului civil şi chiar de cele de care nu se vorbeşte, aşa încât

rămâne de gândit dacă nu cumva este vorba de un angajament unilateral de

voinţă. Şi, în această situaţie, rezultatul nu s-a făcut aşteptat. Deosebit de

revelatoare în privinţa acestui fenomen este jurisprudenţa Curţii de Casaţie

franceze cu referire la loteriile publicitare înşelătoare, cu privire la care instanţa

supremă a recurs în mod succesiv sau concomitent la instituţiile contractului,

angajamentului unilateral de voinţă, ca şi la mecanismul responsabilităţii civile

pentru a se consacra în fine existenţa unui nou cvasicontract

102

.

La amestecul categoriilor au contribuit ezitările cu privire la calificări,

acest lucru datorându-se faptului că amalgamul de genuri şi concepte (factor

care pune mai mult întrebări decât dă răspunsuri) se înscrie într-o societate cu

raporturi multiple şi complexe

103

.

97

A se vedea Ph. Brun, Rapport introductif, cit. supra, p. 4, nr. 9.

98

A se vedea J. P. Chazal, Les nouveaux devoirs du contractant, est-on allé trop loin?, în

„La nouvelle crise du contrat”, cit. supra.

99

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 12.

100

Este necesar totuşi să se distingă îndoiala legată de calificarea faptului, de „diluarea

categoriilor”, de „îndoiala cu privire la juridicitatea unui cutare angajament sau situaţii”. În primul

caz, rămânem în domeniul dreptului, în timp ce în al doilea caz este vorba de o chestiune de

integrare sau nu a cutărei sau cutărei reguli.

101

A se vedea D. Mazeaud, D’une source à l’autre, Recueil Dalloz, 2001, p. 2963.

102

A se vedea Curtea de Casaţie (franceză), camera mixtă, decizia din 6 septembrie 2002, în

„Ruptures et permanences dans le droit des contrats”, octombrie 2003, p. 305 şi urm.

103

A se vedea Ph. Brun, Loteries publicitaires trompeuse. La foire au qualifications pour
une introuvable sanction, în „Liber Amicorum Jean Calais-Auloy”, Dalloz, 2004, p. 191 şi urm.
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În felul acesta – aşa cum s-a remarcat în literatura juridică

104

– categoriile

de drept al obligaţiilor au ajuns să oscileze între epuizare şi vitalitate. Aceste

categorii, când extinse, când, dimpotrivă, filtrate, cel mai adesea hibride, pun

în mişcare jocul unor „forţe rivale” care agită neîncetat materia juridică,

alimentând procesul său de formare, dar pot, de asemenea, să precipite diluarea

sa (a materiei juridice) şi in extremis să provoace dispariţia sa. Deci va fi

necesară toată sagacitatea pentru a face să apară rădăcinile, ireductibila sa

energie în a demonta miturile

105

, şi pentru a fi clarificat modul în care se

repartizează acţiunea „forţelor dizolvante” sau/şi „forţelor regeneratoare” ale

dreptului obligaţiilor. Este o problemă de mare amploare căci acest „bruiaj al

categoriilor” şi întunecarea câmpurilor respective pe care acest bruiaj le

provoacă ar putea să se repercuteze asupra modelului legal.

Forţe dizidente şi forţe concurente (regresiunea modelului legal). 

J. Carbonnier vede în elaborarea Codului civil opera unui „timp oprit”, o

expresie a unui mesaj universal, situat deasupra contingenţelor şi, deci,

scăpând legii îmbătrânirii şi a morţii

106

. Deci splendoare a operei în cadrul

căreia se regăsesc reunite convergenţa tradiţiilor, concursul unor jurişti

remarcabili, acţiunea omului, întrebuinţarea unei limbi universale, mergându-

se până la a se considera că opera include (cuprinde) numai în ea „forţa vitală a

«gent civile»”

107

, într-un cuvânt, constituie modelul legal al civilistului. A

înţelege Codul civil (în partea sa consacrată dreptului obligaţiilor) ca fiind o

„formă legislativă”

108

, aceasta implică şi o privire asupra a „ceea ce conţine”

mai înainte de a ne apleca asupra „conţinutului”. Iar, din acest punct de vedere,

unirea sensului etimologic şi filozofic cu noţiunea de „model” clarifică şi

întăreşte (fortifică) legitimitatea demersului

109

.

Modelul normativ (reprezentare simplificată a unui obiect sau a unui

proces) este o „prezentare a ceea ce trebuie să fie” şi este tratat ca un scop sau

ca o valoare

110

. Dacă etimologia sa trimite la „măsură”, el este de asemenea o

„idealizare, care lasă deoparte caracteristicile care nu sunt semnificative în

raport cu nivelul de abstractizare admis”

111

.

Deci, modelul nu este făcut pentru a fi modificat, ci pentru a fi imitat (este

o referinţă); or, aceasta explică puţinele schimbări observate în dreptul

obligaţiilor timp foarte îndelungat

112

; dar, în ceea ce priveşte „reprezentarea”,

104

A se vedea E. Savaux, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité, L.D.G.J., Paris, 1997.

105

A se vedea J. Commaille, Code civil et nouveaux codes sociaux, cit. supra, p. 63.

106

A se vedea J. Carbonnier, Le Code civil, lucrare apărută sub direcţia domnului P. Nora,

sub titlul „Les lieux de mémoire”, Tome II, Paris, 1986, p. 294.

107

A se vedea: F. Terré, A. Oulin-Adam, L’année d’un bicentenaire, în „Recueil Dalloz”,

2004, p.12; Ph. Rémy, La recodification civile, în „Drepturi”, 1997, p. 3, nr. 26.

108

A se vedea: Ph. Rémy, La recodification civile, cit. supra, p. 3, nr. 26; D. Bureau, Les
regards doctrinaux sur le Code civil, în „1804–2004, Le Code civil, un passé, un présent, un

avenir”, Dalloz, 2004, p. 172.

109

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 13.

110

A se vedea A. J. Arnaud ş.a., Dictionnaire encyclopédique de théorie de la sociologie du
droit, L.G.D.J., Paris, 1993, p. 379–380.

111 Ibidem, p. 378.

112

A se vedea G. Ripert, Les forces créatrices du droit, cit. supra, p. 28, nr. 10.
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în model se recunosc „formele simbolice, ideologice şi teoretice prin care un

sistem de drept capătă un sens înscriindu-se în realitatea istorică, ceea ce îi este

propriu”

113

. Privit din acest unghi de vedere „modelul legal” devine cu totul

altul, oferind un contact cu „forţele dizidente” şi/sau „forţele concurente” care

prin asalturile lor reiterate (reluate mereu) minează sistemul napoleonian,

provocând o regresiune a acestuia

114

.

În primul rând, în legătură cu forţele dizidente, Codul civil bazat, în

principal, pe lucrări savante, mai rămâne el oare fidel originilor sale doctrinare?

Moştenirea istorică a dreptului roman, pe care Grotius, Pufendorf şi mai târziu

filozofii Luminilor, via o raţiune pătrunsă de ideologie, s-au străduit s-o

combine cu jusnaturalismul, a permis codificatorilor să-şi sacralizeze operele,

dând forţă legală a ceea ce până atunci nu era decât o „forţă a raţiunii”

115

.

Dacă pentru Napoleon Bonaparte esenţialul consta în a conferi acestei

opere (Codul civil napoleonian) o factură napoleoniană în ansamblu, voind să

facă din aceasta un model şi un titlu de glorie pentru toţi francezii din generaţie

în generaţie

116

, problematica Codului civil „a rămas cu toate acestea, în mare

parte, determinată prin proiectele şi dezbaterile Revoluţiei”; şi „în final,

societatea franceză a fost aceea care a consacrat Codul civil ca un pilier (stâlp)

al patrimoniului naţional”

117

.

În această sacralizare precoce a Codului civil (francez) şi în opera de

tranzacţie astfel realizată, şi-a extras autoritatea „modelul legal”

118

.

În aceste condiţii s-a pus întrebarea dacă se mai poate oare să se facă

referire la acest „model legal”, dacă se are în vedere transformarea modurilor

de elaborare legislativă, falimentul unui „mod imanent” care a succedat unui

„mod transcendent”?

119

Or, este cunoscut azi că „viziunea ontologică” a

legiuitorului din 1804 a cedat locul unei „viziuni sociologice”

120

, iar „spiritul

sociologic al legilor”

121

transfigurează în mod cert realitatea socială, lăsând

prea puţin loc „modelelor cognitive”

122

prelucrate în cadrul dreptului

obligaţiilor. Forţele dizidente aduc cu ele consideraţii de „politică legislativă”:

reglementarea capătă ascendent asupra dogmaticii, satisfacerea intereselor

categoriale îndeplineşte oficiul de lege.

113

A se vedea Dictionnaire encyclopédique de théorie de la sociologie du droit, cit. supra.

114

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 13.

115

A se vedea în acest sens lucrarea „1804–1904. Livre du centenaire”, Paris, 1904

(reeditată, Dalloz, 2004).

116

A se vedea J. L. Halpérin, L’histoire de la fabrication du Code, în „Pouvoirs”, 2003, p.

17, 19 şi 20.

117 Ibidem, p. 11 şi urm.

118

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 14.

119

A se vedea J. Commaille, L’esprit sociologique des lois. Essai de sociologie politique du
droit, PUF, 1994, p. 120 şi urm.

120

A se vedea F. Ewald, Rapport philosophique: une politique du droit, în „Le Code civil

1804–2004...”, cit., supra, p. 80.

121

A se vedea J. Commaille, L’esprit sociologique des lois, cit. supra.

122

A se vedea Ch. Jamin, Pour en finir avec la formation du contrat, în lucrarea „Le contrat:

liberté contractuelle et sécurité juridique, 94”, Congresul notarilor din Franţa, Petites affiches, 6

mai 1998, p. 25 şi urm.
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Modelul legal este lovit şi mai frontal sub efectul „forţelor concurente”,

fiind necesar a fi amintită opera impresionantă îndeplinită de jurisprudenţă care,

sub impulsul doctrinei, chiar de la începutul secolului XX

123

, nu a ezitat să

suplinească dispoziţiile textelor, formându-şi propria sa imagine doctrinală

124

şi

chiar erijându-se – sub ponderea forţelor extreme, atât ideologice, cât şi

structurale – într-o adevărată forţă legiuitoare

125

; în acest fel, jurisprudenţa a

creat, prin intermediul acestei contraputeri, un model concurent al celui consacrat

de Codul civil, model care secretează un „drept pretorian şi doctrinar”, o ilustrare

pregnantă în acest sens constituind-o materia responsabilităţii civile

126

.

Depăşindu-se uneori chiar limitele inerente funcţiunii sale, judecătorul poate, sub

impulsul unor hotărâri judecătoreşti provocatoare (jurisprudenţe deformatoare,

chiar, eventual, pur şi simplu subversive)

127

, să meargă până acolo încât să

producă „adevărate contramodele”, cu riscul de a provoca un „haos empiric”

128

.

Sub efectul acestor lovituri diverse şi repetate, „supraînvestirea jurisprudenţială”

a unui judecător cenzor

129

, inventator de legi, poate constitui sursa unor efecte

perverse, contribuind astfel, şi el, la regresarea normei legislative.

Mai trebuie luată în considerare şi concurenţa legislaţiilor străine, întrucât,

în condiţiile dreptului comunitar (european), modelul legal naţional ar putea

părea depăşit

130

. Într-adevăr, se pune o întrebare serioasă în această privinţă, şi

anume: codurile civile naţionale nu sunt oare concurate de modelele mai

emblematice sau mai recente?

Răspunsul nu poate veni decât dintr-o explorare riguroasă (aprofundată,

atentă) a jocului forţelor care acţionează în dreptul contractelor şi

responsabilitatea civilă, pentru a descoperi dacă nu cumva există unele care

sunt preponderente şi deci influenţează într-o anumită direcţie ansamblul

regimului actual al dreptului obligaţiilor şi, în mod corelativ, dacă există în

modelul legal pungi de rezistenţă care-i permite, în pofida oricăror influenţe, să

se menţină în ceea ce priveşte orientările sale fundamentale; dacă puterea

simbolică a Codului civil parvine să se menţină chiar dacă imaginea sa a

îmbătrânit un pic, aşa cum apare ea în zilele noastre

131

, sau, dimpotrivă, Codul

123

A se vedea Ph. Rémy, Le part faite au juge, în „Pouvoir”, 2003, p. 31 (autorul relevă că

această jurisprudenţă legislativă îşi găseşte în doctrina timpului un puternic sprijin... ceea ce, sub

influenţa diverşilor factori, a favorizat naşterea unui „drept al profesorilor”).

124

Este emblematic, în această privinţă, Colocviul organizat în 1991, la imboldul Primului

preşedinte al Curţii de Casaţie, consacrat „Imaginii doctrinare a Curţii de Casaţie (franceze)”, în

„Documentation française”, 1994.

125

A se vedea Ph. Rémy, Regards sur le Code, cit. supra, p. 113.

126

Idem, La part faite au juge, cit. supra.

127

A se vedea J. L. Aubert, La recodification et l’éclatement du droit civil hors le Code civil,
în „Le Code civil 1804–2004”, cit. supra, p. 125.

128

A se vedea G. Cornu, Aperçu de la pensée politique contemporaine, în „Annales de

l’Université de Poitiers”, 1960, p. 24.

129

A se vedea Ph. Rémy, Le part faite au juge, cit. supra, p. 33.

130

A se vedea R. Sacco, Rapport synthèse, în „Le circulation du modèle juridique français”,

Association H. Capitant, Tone XLIV, 1993, p. 5 și urm.

131

A se vedea: R. Libehaber, À la croisée des interprétations: le voile et la loi, în „Revue

trimestrielle de droit civil” 2004, p. 162; Ph. Rémy, Regards sur le Code, cit. supra, p. 117.

MANAGEMENTUL JURIDIC
161



civil, nemaifiind în pas cu timpul, a pierdut o parte importantă din forţa sa

emblematică şi influenţa sa? Iată suficiente semne, chiar stigmate care nu

înclină balanţa spre optimism şi aceasta pentru că ameninţarea vine de

asemenea dinspre multele, foarte multele statute şi regimuri speciale şi

numărul impresionant de legi speciale posterioare adoptării actualului Cod

civil (francez şi român),  fără a mai vorbi de „harababura legilor care rezultă

dintr-un pilotaj legislativ la vedere (fără o analiză aprofundată)”

132

.

Multiplicarea lor, ca şi extraordinara creştere a puterii lor (unele dintre ele

ajungând să considere dispoziţiile Codului civil – şi aceasta din ce în ce mai

adesea – că nu ar forma decât un „drept comun subsidiar”

133

) pot duce – aşa

cum se subliniază în literatura juridică

134

– la întrebarea dacă nu cumva aceasta

ar însemna o întoarcere la dreptul roman al obligaţiilor.

Forţe întrepătrunse (întrepătrunderea dreptului comun cu drepturile
sociale). Necesitatea sistematizării mulţimii de reguli (norme juridice) speciale

într-un ansamblu coerent de reguli comune pentru coordonarea diferitelor

raporturi obligaţionale a dus la naşterea a ceea ce se numeşte „dreptul comun”.

Asupra normelor juridice a ajuns, astfel, să planeze spiritul de geometrie şi de

sistem: dreptul comun şi regimurile juridice speciale au devenit foarte bine

localizate din punct de vedere juridic; ele au început să coexiste într-o perfectă

coerenţă. Nu se punea problema – iniţial – a unei recalculări a perimetrului

dreptului obligaţiunilor în vederea unei eventuale retopiri (refaceri)

135

;

drepturile speciale erau opuse dreptului comun, din această dialectică putându-

se decela replica exactă calchiată pe principiul acţiunilor reciproce între două

forţe, aşa cum a fost el enunţat prin legea nr. 3 a lui Newton.

Dar de-a lungul secolelor materia juridică s-a complicat foarte mult.

Forţele centrifuge au contribuit la o decodificare a dreptului obligaţiilor sub

presiunea elanului impetuos al fluxurilor textiere

136

, în timp ce forţele

centripete, sub egida dreptului comunitar

137

, fasonau legi speciale, introduse în

Codurile civile. Desfăşurarea acestor energii nu putea fi decât o sursă de

fractură şi de contradicţie

138

, nefăcând altceva decât să devină şi mai arzătoare

înţelegerea fenomenelor de întrepătrundere între dreptul comun şi legile

speciale. În zilele noastre, aceste dificultăţi au culminat din cauza complexităţii

raporturilor dintre diferitele discipline juridice; mai mult decât atât, dacă ne-am

încrede în terminologie, ceea ce este „comun” (de la latinescul „communis”)

132

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 16 (care îl citează pe autorul P. Crocq, a cărui

lucrare a fost publicată în „Revue trimestrielle de droit civil”, 2004, p. 124.).

133

A se vedea D. Houtcieff, Les dispositions applicables au cautionnement issue de la loi
sur l’initiative économique, în „Juris-classeur périodique (Semaine juridique)”, 2004, p. 112.

134

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 17.

135

A se vedea Ph. Rémy, Regards sur le Code, cit. supra, p. 117–118.

136

A se vedea J. M. Trigeaud, Le droit l’éternel retour, în „L’avenir du droit”, Mélanges en

hommage à F. Terré, PUF, Dalloz, 1999, p. 90.

137

A se vedea Y. Lequette, D’une célébration à l’autre, în „1804–2004 le Code civil. Un

passé, un présent, un avenir”, Dalloz, 2004, p. 25.

138

A se vedea Wanda Maria de Lemos Capeller, în „Dictionnaire encyclopédique de théorie

et de sociologie du droit”, cit. supra, p. 380.
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înseamnă (semnifică, are semnificaţia) că „aparţine mai multora”, ceea ce

raportat la „unitatea de drept” constituie o „aporie” (contradicţie de

raţionament). S-ar putea astfel discuta îndelung asupra valorii epistemologice a

acestei distincţii între „general” şi „special”, aşa cum de altfel stau mărturie

anumite studii care au fost consacrate tocmai acestei distincţii, care au mers

până la a denunţa „caracterul artificial, iraţional, chiar ideologic al acestei mari

diviziuni a dreptului”

139

. În realitate, această distincţie dacă nu-şi găseşte o

justificare simbolică, în schimb ea îşi păstrează cel puţin o justificare empirică.

În acest ultim sens, „comunul” reprezintă o „tensiune între unitate şi

diversitate”

140

. Iar dacă autorii nu au o viziune univocă despre conţinutul

substanţial al acestei distincţii, acesta este un semn al complexităţii sale.

Deci aceasta este starea de lucruri în această privinţă: dreptul comun, prin

întrepătrunderea sa cu legile speciale, întâlneşte pe acest drum, în mod

inevitabil, multiple „forţe de frecare”, care fac să apară numeroase puncte de

contact şi influenţe ale căror probleme de aplicare concurentă, alternativă sau

subsidiară a regulii reprezintă traducerea juridică a acestor contacte; şi aceasta

fără a se lua în considerare presiunea care se exercită asupra regulii de către

fenomenele migratoare sau/şi multiplicarea numărului diferitelor legi

speciale

141

, la care se adaugă azi şi „dreptul comunitar special”. Deci, o

influenţă sinergică, în care Europa intră pentru o bună parte

142

.

Această întrepătrundere de forţe este desigur o sursă de dificultăţi, dar, aşa

cum se remarcă în literatura juridică, ea este de asemenea şi un stimulent

întrucât invită la recompunerea peisajului juridic. Astfel, s-a susţinut că o lege

specială poate – datorită generalităţii sale – să devină drept comun

143

sau că o

lege specială ar secreta propriul său drept comun

144

şi ar fi chiar susceptibilă de

a crea un nou drept comun. Deci s-a conchis că raporturile dreptului comun şi

ale regimurilor juridice speciale trebuie plasate mai curând pe terenul

concursului dintre energiile juridice decât pe cel al eventualei prezenţe a dreptului

comun în legislaţiile speciale sau viceversa

145

. Oricine poate vedea aici întreaga

subtilitate a dialecticii care animă această distincţie cu alură de „summa

divisio”.

139

A se vedea J. P. Chazal, Réflexions épistémologiques sur le droit commun et les droits
spéciaux, în „Liber amicorum Jean Calais-Auloy”, cit. supra, p. 279 şi urm.

140 Ibidem, p. 283.

141

A se vedea H. Temple, Le droit de la consommation est-il subversif?, în „Liber amicorum

J. Calais-Auloy. Etudes de droit de la consommation”, Dalloz, 2004, p. 1086.

142

A se vedea J. Beauchard, Les principes européens du droit des contrats et le droit de la
consommation, citată de Geneviève Pignarre, op. cit., p. 18, nota 112 de la subsol.

143

A se vedea R. Ghestin, Lois spéciales et droit commun, în „Recueil Dalloz, 1961, chron.

91 şi urm., nr. 16 şi urm.

144

A se vedea M. Chagny, Droit de la concurrence et droit commun des contrats, Dalloz,

2004, nr. 14.

145

A se vedea M. Poumaréde, Régimes de droit commun et régimes particuliers de
responsabilité civile, Toulouse, 2003 (autorul distinge mai întâi între regimurile de drept comun şi

regimurile speciale de responsabilitate civilă, pentru ca apoi să le pună în relaţie unele cu celelalte,

arătând astfel întreaga complexitate inerentă acestei distincţii).
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Deci, aşa cum se subliniază de către unii autori

146

, la timpuri noi, idei noi,

având drept rezultantă necesitatea de a consacra reguli de drept radical diferite,

ceea ce ne va antrena pe nesimţite spre noi obiective şi paradigme.

Forţe de convingere şi/sau forţe coercitive (noi norme juridice: reguli
spontane şi legislaţie deliberată). În lucrarea sa bine cunoscută „Flexible

droit”, autorul J. Carbonnier afirmă că „Dreptul este o ţâşnire în afară a

regulilor” (juridice). Această intuiţie premonitorie s-a concretizat efectiv în

„regulile spontane” la care subiecţii de drept aderă în mod voluntar, reguli care

în zilele noastre apar alături de izvoarele clasice de drept şi cu care juriştii s-au

acomodat. Locul privilegiat de apariţie a unor astfel de reguli îl constituie

„dreptul supranaţional”: instrumente ale „soft law”, exemplul tipic

constituindu-l lex mercatoria

147

. În prezent, acest tip de reguli pătrunde şi în

drepturile interne, aproape în toate ramurile de drept, prin intermediul avizelor,

recomandărilor, regulilor de deontologie profesională şi altor ghiduri de bună

conduită, până la acele coduri private de origine savantă (doctrinară), a căror

influenţă este în creştere continuă

148

. Din acest ansamblu compozit rezultă aşa-

zisele „structuri informale”, cel mai adesea spontane, cutumiare, care

atenuează falimentul instituţiilor statale sau infrastatale, aşa cum se exprimă un

autor

149

.

În această mulţime

150

, în această busculadă

151

, chiar, de izvoare care apar

de pretutindeni

152

, criza modelului piramidal şi ierarhic de generare a dreptului

se pare că lasă locul unei mai mari flexibilităţi normative caracterizate prin

valori de supleţe, de creativitate şi pluralism

153

. Este vorba de un drept care a

fost calificat ca fiind „suplu”

154

, un drept ale cărei texturi se combină cu

complexitatea şi care, în trecut, a fost respins ca fiind un non-drept.

Se discerne în această evoluţie o presiune importantă a forţelor sociale. În

acest context, dreptul secretă „materie socială”, coroborând ideea că centrul de

gravitate al dezvoltării sale nu se mai găseşte în legislaţie, nici chiar în ştiinţa

juridică, nici în jurisprudenţă, ci în societatea însăşi, forţele sociale devenind

atât de mari, încât nu s-ar mai putea pretinde ca ele să fie transformate în forţe

146

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 19.

147

A se vedea: Ph. Foucard, L. Vogel, Droit commercial international et européen,

L.G.D.J., 2004; P. Deumier, Le droit spontané, Economica, 2002.

148

A se vedea: Principiile referitoare la contractele de comerţ internaţional elaborate de

UNIDROIT, sub impulsul prof. J. Bonnell; Principiile europene de drept al contractelor, elaborate

sub direcţia prof. O. Lando şi H. Beale şi Principiile europene de drept al responsabilităţii civile,

elaborate de grupul Tilbourg.

149

A se vedea J. Vanderlinden, Anthropologie juridique, Dalloz, 2003, p. 119.

150

A se vedea L. Vogel, Recodification civile et renouvellement des sources internes, în

„Code civil 1804–2004. Livre du Bicentenaire”, Dalloz, 2004, p. 159.

151

A se vedea: Ph. Rémy, Regards sur le Code civil, cit. supra, p. 117; Th. Revet, Droit
législatif, droit réglementaire et droit néo-corporatif du contrat, în „Revue des contrats”, 2004, p.

608 şi urm. (autorul evocă revoluţia surselor).

152

A se vedea P. Deumier, op. cit, nr. 273 şi nr. 276.

153

A se vedea F. Ost, M. Van de Kerchove, De la pyramide au réseau, cit. supra, p. 14–18 şi 124.

154

A se vedea C. Thibierge, Le droit souple. Réflexion sur le différentes textures du droit, în
„Revue trimestrielle de droit civil”, 2003, p. 599.
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ale dreptului

155

şi, contrar a ceea ce este admis în mod obişnuit, să se aşeze

autoritatea lor pe această nouă virtute convingătoare a dreptului

156

. Dar dacă

prezenţa acestor reguli spontane alături de „legislaţia deliberată” (supusă

deliberărilor în cadrul organelor legiuitoare)

157

constituie un fapt care nu poate

fi negat, însuşi Codul civil face, uneori, referinţă la aceste reguli (un exemplu

în acest sens îl constituie art. 970 din vechiul Cod civil român potrivit căruia

convenţiile trebuie executate cu bună-credinţă şi obligă nu numai la ceea ce

este înscris în ele, dar la toate urmările ce echitatea, „obiceiul” sau legea dau

obligaţiei prin natura sa, acelaşi conţinut regăsindu-se şi în art. 1270 alin. 3 şi

art. 1272 alin. 1 din noul Cod civil român). Este vorba de cutume şi uzanţe şi

acele reguli care sunt subsecvente acreditării – în numele realismului – a

ipotezelor pluralismului juridic

158

. 

Problema este dificilă, într-adevăr, întrucât, aşa cum remarcă un autor

159

„statutul paradoxal – al acestor reguli spontane –, lipsa de autoritate normativă

ridică întrebări cu privire la exercitarea unei adevărate magistraturi de

influenţă”.

Crucială este problema de a se şti pentru care raţiuni aceste diferite puteri

private, organizate, chiar guvernate de „ordini normative neoficiale”

160

, admit

reguli care au o anumită valoare, secretă principii care au o reală întindere, dar

cărora dreptul nu le recunoaşte forţa juridică, cel puţin imediat. Este oare vorba

de o normativitate prejuridică, concepută ca loc de germinare a unor reguli,

potenţial apte să creeze drept sau formă alterată (denaturată) a unui drept

devenit solubil

161

, prin forţa lucrurilor, dar lipsindu-i forţa constrângătoare?

Aceasta este problema redutabilă care se pune în faţa juriştilor preocupaţi

să localizeze intensitatea acestor reguli la scara juridicităţii

162

.

Printre juriştii având asemenea preocupări, un autor – Pascale Deumier –

face figură de pionier revizuind izvoarele care se credea că sunt definitiv stabilite

şi încercând să dezvăluie o parte din acest fenomen de amploare şi de

necontestat, a cărui noţiune însăşi rămâne misterioasă, dar care, faţă de forţele

convingătoare, mai mult decât cele coercitive, îl lasă pe jurist dezorientat. Acest

lucru se datorează faptului că în prezent se operează o redistribuire a izvoarelor

155

A se vedea: J. Commaille, Code civil et nouveaux codes sociaux, cit. supra, p. 72; R.

Libehaber, Une transformation des missions de la doctrine, în „Revue trimestrielle de droit civil”,

2002, p. 610–611.

156

A se vedea M. Lehot, Le renouvellement des sources internes du droit et le renouveau du
droit de la responsabilité, Le Mans, 2001, nr. 544.

157

A se vedea C. Thibierge, Le droit souple, cit. supra, p. 600.

158

A se vedea: M. Lehot, Propositions pour une rénovation de la théorie générale des
sources du droit, cit. supra, p. 2548; A. Sériaux, Pluralisme juridique et droit naturel, în „Revue

de la recherche juridique. Droit prospectif”, 1993, p. 585 (autorul afirmă că pluralitatea drepturilor

în timp şi în spaţiu este o problemă ce nu poate fi ocolită).

159

A se vedea R. Libehaber, L’autorité des recommandations de la Commission des clauses
abusives, în „Revue trimestrielle de droit civil”, 1997, p. 792.

160

A se vedea J. Vanderlinden, op. cit.
161

A se vedea J. G. Belley, Le droit soluble, contributions québécoises à l’étude de l’inter
normativité, L.G.D.J., 1996.

162

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 21.
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aşa cum au fost ele percepute tradiţional în ordonarea juridică; nimeni nu ignoră

că o atare bulversare se face în mod preferenţial sub egida Europei. Exprimându-se

mai plastic, unii autori spun că atunci când bubuie „furtuna normativă a

Bruxelles-ului”

163

, forţele dreptului comunitar se dezlănţuie; dar în cazul acestora

ele nu sunt întotdeauna precedate de un „fel de pregătire de artilerie”

164

, ele ştiu

de asemenea să se facă şi consensuale, încurajatoare şi doritoare să convingă prin

calitatea modelului oferit

165

mai curând prin constrângere şi dictat. Este vorba de

voinţa autorităţilor de la Bruxelles de a pune în practică un „cadru comun de

referinţă în dreptul contractelor” (de exemplu), fiind incluse în această

perspectivă atât „cvasicontractele”, cât şi „responsabilitatea civilă” (care nu

trebuie să fie un instrument juridic de constrângere

166

). Este, în mod cert, una din

cele mai bogate perspective care se profilează la orizontul secolului XXI. În

literatura juridică se pune chiar întrebarea dacă viitorul dreptului intern al

obligaţiilor nu ar fi chiar în mâinile forţelor Uniunii Europene

167

.

Forţe inedite şi/sau forţe de descurajare (noi frontiere: apariţia unor noi
ordini juridice). Datorită multiplicării diferitelor corpuri de reguli, la care ne-

am referit mai sus, se pune, în mod evident, problema cum s-ar putea face să

devină compatibile aceste dispoziţii (norme) juridice viitoare (sau care se nasc

chiar în acest moment) cu dreptul deja existent. Deja prezentă în urmă cu foarte

mulţi ani, această chestiune se pune astăzi cu o acuitate particulară într-o

Europă animată de un suflu juridic înnoitor şi de o putere impresionantă.

Prin forţa principiilor „primordialităţii” şi a „efectului direct” al

dispoziţiilor dreptului comunitar se realizează mai întâi o infiltrare adesea

contestată a dreptului comunitar în legislaţiile naţionale ale statelor membre ale

Uniunii Europene, având ca vârf de lance Curtea de Justiţie a Comunităţilor

Europene care acţionează ca „un adevărat element perturbator comunitar în

cadrul ordinilor juridice naţionale”

168

, dar şi îmbogăţind ordinile juridice

interne, mai ales după ratificarea Convenţiei europene a drepturilor omului

169

.

Această mişcare considerată ca un vehicul al unei ideologii maleabile

170

şi care

după unii autori favorizează desfăşurarea forţelor majoritare ale iluziilor,

utopiei, orbirii, prezumţiilor

171

, a prins rădăcini în dreptul persoanelor şi

163

A se vedea P. Y. Gautier, Sous le Code civil des français, în „1804–2004, Le Code

civil...”, cit. supra, p. 51.

164

A se vedea P. Y. Gautier, L’influence de la doctrine sur jurisprudence, în „Recueil

Dalloz”, 2003, p. 2840.

165

A se vedea M. Fontaine, La protection du consommateur et l’harmonisation du droit
européen des contrats, în „Liber amicorum Jean Calais-Auloy”, cit. supra, p. 388.

166

A se vedea D. Staudenmayer, Un instrument optionnel en droit des contrats, în „Revue

trimestrielle de droit civil”, 2004, p. 629 şi urm.

167

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 22.

168 Ibidem, p. 22.

169

A se vedea R. Libehaber, À la croisée des interprétations: le voile et la loi, în „Revue

trimestrielle de droit civil” 2004, p. 163 (autorul scrie următoarele: „Ideologia drepturilor omului

solidarizează întreaga umanitate – transcendenţa obligă la aceasta – şi se construieşte contra

fenomenului statal generalizând un drept de ingerinţă justificat prin chiar această ideologie”).

170 Ibidem, p. 165.

171

A se vedea G. Cornu, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, Paris, 2001, 

nr. 262 şi 263.
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câştigă teren, în mod progresiv, în dreptul obligaţiilor, mergând chiar până la a

provoca o „supraproducţie de drepturi subiective”, aşa cum se exprimă o

autoare

172

. Se extinde şi câmpul „ordinii publice europene” pentru a fi protejate

fiinţele umane, Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg

reiterându-şi asalturile, prin intermediul unei interpretări teleologice şi

evolutive a textelor „în lumina concepţiilor care prevalează în zilele noastre”.

Această harababură (aparentă) în peisajul juridic nu putea decât să

modifice echilibrul forţelor prezente, punându-se, în mod inerent, întrebarea ce

a devenit ordinea juridică naţională (internă) în cadrul acestei recompuneri? Nu

ne vom regăsi oare prinşi într-o menghină între supremaţia dreptului comunitar

având ca reacţie-opoziţie construirea „diferenţialistă” pe care o implică

173

şi

ierarhizarea poziţiilor prezente?

174

Dar cel puţin această schimbare de polaritate a dezbaterii, datorită tocmai

naşterii acestor noi ordini juridice şi a diverselor tradiţii juridice prezente, face

să se vadă cealaltă faţă a Europei, cea care este înainte de toate un proces

cultural. Aici sunt concentrate principalele aquis-uri comunitare şi experienţa,

indiferent că sunt comunitare sau/şi convenţionale. Şi, pornindu-se de aici,

reconfigurarea raporturilor de forţe poate fi luată în considerare, confruntarea

ordinilor relativizate şi rezistenţele structurale atenuate (liniştite). Frecventarea

problemelor europene (contactul cu acestea) oferă, de altfel, o sursă de

îmbogăţire spirituală (intelectuală) şi de reflexii permanente

175

. Ea permite, de

asemenea, să se măsoare care ar putea fi obiectul unei perspective comparatiste

pentru procesul de europenizare a dreptului însuşi

176

. Deci trebuie răbdare şi să

se lase timpul necesar pentru o „sedimentare ideologică” care să-şi continue

opera, în scopul alimentării conceptelor afectate de o fragilitate nativă.

Dreptul comunitar, prin tinereţea sa, potenţialităţile sale multiple,

formidabilul viitor care se deschide în faţa sa, constituie un atu major. Mai

mult decât un model hemonic, dezlănţuirea sa poate produce  un elan pe care

fiecare naţiune va putea să-l prelungească într-un spirit care-i este propriu.

Pentru aceasta, trebuie mobilizate „forţele inedite” (imaginante, spun unii

autori

177

) ale dreptului, restrângându-se concomitent exercitarea şi efectele

celor care ar fi „descurajatoare”, cu cheia ireductibilă care, în prezent, şi cu atât

mai mult în viitor, este naşterea acestor noi ordini juridice. Cercetătorii în acest

domeniu vor şti să ne spună (şi chiar au şi spus-o) cum să se distribuie

fiecăruia partea care-i revine din această sarcină dificilă la care şi juriştii

172

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 23.

173

A se vedea R. Libehaber, Aspects du communautarisme; fait et droit religieux au regard
du droit, în „Revue trimestrielles de droit civil”, 2003, p. 580.

174

A se vedea R. Libehaber, L’adoption par les homosexuelles et le principe d’égalité: une
nouvelle rhétorique dans le débat public, în „Revue trimestrielle de droit civil”, 2002, p. 612.

175

A se vedea C. Berr, L’influence de la construction européenne sur l’évolution
contemporaine du droit privé français, în „Ètudes de droit des Communautés européennes.

Mélanges offerts à P. H. Teitgen”, 1984, p. 1.

176

A se vedea D. Staudenmayer, Un instrument optionnel en droit européen des contrats, în

„Revue trimestrielle de droit civil”, 2003, p. 629 şi urm.

177

A se vedea M. Delmas-Marty, întreţinere înregistrată în „Matins de France Culture” din 4

septembrie 2004, citată de Geneviève Pignarre, op. cit., p. 24, nota nr. 153 de la subsol.
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trebuie să se înhame, frânându-se însă ambiţiile celor care ar pretinde că deţin

numai ei întreaga cunoaştere şi modalităţile de rezolvare, aceasta în beneficiul

unui fond comun care va face să se nască ideea unei Europe solidare. Iar

transferurile reciproce vor structura această acţiune

178

.

Nu trebuie să se manifeste teamă pentru angajarea unor atare acţiuni, fiind

cunoscută deja forţa de convingere pe care o prezintă dezbaterile în cadrul

cărora se înfruntă sau confruntă cele mai vii pasiuni, scrierile şi tezele

doctrinare, în care se vede deja o sursă din care se va naşte, poate, o doctrină

pentru toate statele

179

.

Forţe inspiratoare şi/sau forţe deformatoare (noi controverse: doctrina
din toate statele). Aşa cum se exprimă un autor

180

, de la monologul sanautului

la dialogul creativ, evoluţia gândirii juridice este jalonată de diferiţi doctrinari,

precursori, fondatori, legislatori, uneori creatori, alteori moştenitori, prin opera

cărora s-a operat apariţia de idei propice în legături cu probleme esenţiale.

Acest mediu secretă, de asemenea, şi un drept „autorizat întrucât este inspirat

de opinii clare şi admisibile”

181

; acest lucru se percepe şi în prevederile

doctrinare

182

, care sunt apte prin puterea lor inventivă

183

în a face să survină

realitatea la suprafaţa lumii juridice, la care se referă autorii respectivi,

adevăraţi fenomenologi ai dreptului

184

. Deci în doctrină s-ar recunoaşte

„forţele inspiratoare” care într-un fel le învăluie pe toate celelalte forţe şi

înnobilează misiunea sa esenţială de a gândi dreptul, căci doctrina în „stare de

fierbere” apare în toată efervescenţa geniului său creator

185

.

Sunt de exemplificat, în această privinţă, formidabila explozie intelectuală

suscitată de interesul doctrinar pentru proiectele de recodificare civilă în

dreptul intern

186

, reflectat şi cu ocazia Bicentenarului Codului civil francez

187

,

178

A se vedea J. F. Fayart, L’illusion identitaire, Paris, 1996.

179

A se vedea G. Goubeaux, Il était une fois la doctrine, în „Revue trimestrielle de droit

civil”, 2004, p. 250.

180

A se vedea V. N. Hakim, L’autorité de la doctrine civiliste française au XIXe siècle, cit.

de Geneviève Pignarre, op. cit., p. 25, nota 156 de la subsol.

181

A se vedea F. Zénati, La portée du développement des avis, în „L’inflation des avis en

droit”, Economica, 1998, p. 109.

182

A se vedea N. Molfessis, Les prédictions doctrinales, în „L’avenir du droit, Mélanges en

hommage à François Terré”, Dalloz, 1999, p. 141 ți urm. (autorul descrie legătura ontologică între

doctrină şi previziuni, căci previziunea este un fenomen de autoritate ca şi doctrina).

183

A se vedea J. Carbonnier, �otes sur des notes d’arrêt. Chronique pour la 50-éme anniversaire
de l’entrée du doyen René Savatier au Dalloz, în „Recueil Dalloz”, 1970, p. 137–138 (autorul reţine

două calităţi de fond, care sunt rareori cumulate: transparenţa care face hotărârea judecătorească mai

clară şi puterea inventivă care face să apară o bulă de cristal a unor dezvoltări inedite).

184

A se vedea F. Terré, Temps sociologiques et temps juridiques, în „Annales de la Faculté

de droit d’Istanbul” nr. 46/1996, p. 160 şi 175 (autorul se referă la o tendinţă naturală de absorbţie

a viitorului în prezent).

185

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 25.

186

A se vedea, de exemplu: grupul de reflecţie sub egida profesorului P. Catala; dezbatere pe

tema recodificării, publicată în „Revue des contrats” nr. 4/2004; J. Ghestin, Le futur: exemples

étrangers: le Code civile en France aujourd’hui, p. 152 la 1166 ş.a.

187

Este de notat declaraţia solemnă a şefului statului francez care a anunţat, cu prilejul

colocviului de la Sorbona consacrat Bicentenarului Codului civil, din ziua de 21 martie 2004, o

renovare a Codului civil pentru ca acesta să „redevină sediul dreptului comun”, „Cod de referinţă”,

în special în materie de drept al obligaţiilor.
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precum şi dezvoltarea unei armonizări savante a dreptului obligaţiilor

188

care

fac să reînvie, în cea mai pură tradiţie a „jus commune”

189

, proiectele de

codificare a dreptului contractelor şi dreptul responsabilităţii civile.

Admiraţia pe care o suscită elaborarea acestui drept savant şi doctrinar:

prin geneza sa, originea pur privată, ale cărui principii europene de drept al

contractelor îl constituie arhetipul care (deşi lipsit de orice valoare juridică

constrângătoare) a făcut deja proba forţei sale creatoare intrinseci, prin

influenţa pe care o exercită asupra dreptului existent, aşteptându-se momentul

când va deveni drept pozitiv.

Schimbările survenite în cursul secolului XX aduc cu ele modificări de

stil, inclusiv în ceea ce priveşte doctrina

190

. Sfârşitul secolului XIX a constituit

desigur o perioadă crucială pentru juriştii francezi, întrucât studiul Codului

civil a ajuns să fie încheiat

191

; dar încă şi mai notabilă este trecerea în cel de al

treilea mileniu care este însoţită de o adevărată „schimbare a stării doctrinei”.

La baza acestui fenomen inedit stă „o doctrină care se autoanalizează”. Fără a

fi delăsată arta controversei, cunoscută şi practicată odinioară de marii

civilişti

192

, în prezent doctrina a început să „controverseze ea însăşi”. În

căutarea a ceea ce este, doctrina practică introspecţiunea, gândirea sa devine

gândire despre ea însăşi

193

.

Această cunoaştere de sine se adaugă la misiunea pe care doctrina şi-o

arogă în mod tradiţional, dar care o şi transformă în acelaşi timp, doctrina

devenind „ordonatoare a socialului”

194

, induce o „schimbare a practicilor”. În

faţa forţelor diverse care ţâşnesc de pretutindeni, din sus şi din jos, în cele din

urmă doctrina este aceea care-şi spune ultimul cuvânt pentru înţelegerea şi

explicarea transformărilor pe care timpul şi societatea le impun. În felul acesta,

doctrina vrea, în zilele noastre, să facă în aşa fel încât să fie înţeleasă chiar şi în

afara cercului îngust al juriştilor şi pentru aceasta nu ezită să recurgă la

mijloacele (numeroase) pe care societatea i le pune la dispoziţie.

188

Dreptul obligaţiilor este pentru moment singura materie care este tratată la nivel

european.

189

A se vedea: R. Schultze, Le droit privé commun européen, cit. supra, p. 11 ; J. P. Chazal,

op. cit., p. 281 şi urm.

190

A se vedea : Ph. Rémy, Éloge de l’exégèse, în „Drepturi” nr. 1/1985, p. 115 şi urm.; Ch.

Jamin, P. Y. Verkindt, Droit civil et droit social: l’invention du style néoclassique chez les juristes
français au début du XX-ème siècle, în „Le droit civile avant tout un style? Mélanges Nicholas

Kasirer”, 2003, p. 107 (autorii subliniază că „Marii unităţii de stil a doctrinei din secolul XIX, cu

comportamentele sale cvasiarhetipale, i-a succedat un stil nou în serviciul armoniei sociale

neoclasice”).

191

A se vedea Ch. Jamin, H. Capitant, R. Demogue, �otation sur l’actualité d’un dialogue
doctrinal, în „L’avenir du droit. Mélanges en hommage à F. Terré”. cit. supra, p. 125.

192

A se vedea C. Atias, Enseigner le droit, în „Revue trimestrielle du droit civil”, 1998, p.

228 (autorul scrie următoarele: „Marii civilişti din secolul XIX... autorii acelor mari cursuri, intrau

în mod sistematic în controverse cu legiuitorul, judecătorul şi alţi interpreţi”).

193

Lucrarea domnilor Ph. Jestaz şi Ch. Jamin consacrată doctrinei este, din acest punct de

vedere, o adevărată premieră (citată de Geneviève Pignarre, op. cit., p. 27, nota 175 de la subsol).

194

A se vedea Ch. Jamin, P. Y. Verkindt, Droit civil et droit social..., cit. supra, p. 109.
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În acest mod doctrina intenţionează, şi chiar acţionează în acest sens, să

acceadă la noi forme de intervenţie pentru a asigura astfel o anumită publicitate

pentru reflecţiile sale şi să ajungă la noi lectori (nu numai la jurişti)

195

.

Analiza acestui fenomen este necesară, fiind vorba despre o dezbatere

publică care poate duce la naşterea legii, în cadrul căreia se cristalizează

bilanţul forţelor creatoare de drept

196

; dar, în contrapondere, acest imn închinat

gloriei doctrinei – aşa cum se exprimă un autor

197

– cedează adesea locul

pentru o critică fără nicio indulgenţă. Astfel, a fost denunţată o uimitoare

derivă a doctrinei care a devenit o „doctrină de masă care nu ar mai fi întru

totul o doctrină”

198

, or, în aceste condiţii, s-a pus întrebarea dacă nu cumva o

astfel de doctrină n-ar face parte dintre „forţele deformatoare”

199

.

Şi totuşi, aşa cum pe bună dreptate se remarcă în literatura juridică,

accesul la drept şi drumul său ezitant spre democratizare sunt obiective juridice

urmărite fără încetare din chiar momentul Revoluţiei franceze.

Critica doctrinară nu este numai apanajul exclusiv al prezentului

200

, ci

rămâne un model care uneori cedează locul unei dispute (a unei certe) şi, chiar

mai grav, ajunge o luptă corporatistă cu atacuri la persoană prin care se

urmăreşte lipsirea de efecte a tezei contrare prin desconsiderarea autorului

ei

201

, devin adevărate înfruntări de forţă, în schimbul (în locul) şi în

detrimentul „timpului de a gândi despre doctrină”

202

. Lipseşte tactul din partea

prozeliţilor, care este totuşi cel mai bun arbitru între cei care contribuie, pe

măsura forţelor lor, la ştiinţa dreptului

203

. Dincolo de aceste constatări se

profilează o criză a „gândirii juridice” care este marcată de absenţa unei

dezbateri juridice mai profunde cu privire la „dimensiunea politică a

dreptului”

204

.

În faţa problemelor existenţiale care o torturează, doctrina se regăseşte în

realizarea unei politici juridice. Cu alte cuvinte, doctrina nu se mai mulţumeşte

azi să se preocupe de prezent pentru a prevedea viitorul

205

, ci chiar se înhamă

efectiv la munca de creare a viitorului propunându-şi serviciile în vederea

195

A se vedea: R. Libehaber, Une transformation des mission de la doctrine, în „Revue

trimestrielle de droit civil”, 2002, p. 608 ți urm.; Geneviève Pignarre, op. cit., p. 27.

196

A se vedea R. Libehaber, Simplification du droit et déclin de la loi, cit. supra, p. 161.

197

A se vedea G. Goubeaux, Il était une fois..., cit. supra, p. 247.

198

A se vedea: A. Bénabent, Une doctrine de masse, în „Recueil Dalloz”, 2002, punct de

vedere 651; Ph. Jestaz, Déclin de la doctrine? în „Drepturi” nr. 20/1994, p. 85 şi urm.

199

A se vedea M. Gobert, Au - délà n’est-ce pas une certaine idée de l’Université qui est en
cause?, în „Petites affiches” nr. 96/2004, p. 3.

200

A se vedea Ph. Rémy, Éloge de l’exégèse, cit. supra, p. 119.

201

A se vedea R. Libehaber, Une transformation des missions de la doctrine, cit. supra, p. 161.

202

A se vedea: D. Gutman, La fonction sociale de la doctrine juridique, în „Revue

trimestrielle de droit civil”, 2002, p. 455 şi urm.; J. Habermas, Droit et démocratie, Paris, 1997, p.

335 (autorul scrie: „dacă diferitele noastre concepţii nici nu sunt supuse dezbaterii, este imposibil

să se sondeze posibilităţile de înţelegere realizabile prin discuţie”).

203

A se vedea M. Gobert, Le temps de penser de la doctrine, în „Drepturi” nr. 20/1995, p. 97 şi urm.

204

A se vedea Geneviève Pignarre, op. cit., p. 29.

205

A se vedea N. Molfessis, Les prédictions doctrinales, în „Mélanges F. Terré”, Dalloz,

1999, p. 141 şi urm.
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elaborării sau reelaborării legilor şi chiar pentru a arăta şi calea pentru a ne

putea lipsi de legi

206

.

Dar în legătură cu doctrina, în această nouă ipostază, se pun (sau iscă)

întrebări: ce este ea; care este programul său şi ce ar trebui să facă (doar să

aducă clarificări cu privire la dreptul în vigoare sau chiar să fabrice sisteme

juridice?) şi în ce mod ar trebui să facă acest lucru (doar în calitate de laborator

al ştiinţelor sociale sau chiar ca şi conducător-diriguitor al dreptului?)

207

.

În general lumea juridică este, în prezent, de acord că se poate foarte bine

trăi şi chiar să fie întreprinse cercetări în drept fără să se pună probleme

complicate în legătură cu întrebări precum cele de mai sus cu privire la

„poziţionarea doctrinei”, dar cel puţin aceste întrebări şi răspunsurile date la ele

permit să se înţeleagă mai bine că, dacă fiecare îşi conduce analiza ca propriul

său sistem de valori, se riscă să se ajungă la cacofonie

208

.

În orice caz, doctrina înclină, în prezent, spre sentimentul că-i creşte

puterea pe care  i-o dă evoluţia sa în raport cu sursele de drept şi în special cu

jurisprudenţa. În literatura juridică chiar se consideră că doctrina a căpătat

putere, din momentul în care „jurisprudenţa şi-a luat zborul”, prin aceasta

înţelegându-se că doctrina s-a văzut învestită cu misiunea de a orchestra,

împreună cu judecătorul, „adaptarea socială”

209

.

Însăşi Curtea de Casaţie franceză a cedat tentaţiei de „cezarism judiciar”

(după expresia unui autor

210

). Jurisconsulţi docţi propun sistemul lor de valori

Curţii de Casaţie pentru ca ea să-şi facă din el „doctrina sa”

211

.

Deci este evident că din cele de mai sus rezultă că s-a produs o oarecare

îndoială cu privire la izvoarele de drept. Dar mai importantă este constatarea

făcută de cercetători avizaţi că, în prezent, însuşi întregul nostru sistem juridic

începe să basculeze în mod progresiv

212

. Iar juriştii sunt împărţiţi şi un pic

dezorientaţi, ivindu-se o linie de fractură uriaşă între cei care raţionează încă în

conformitate cu modelul dreptului obiectiv fasonat de Statul naţiune, şi cei care

se bazează pe noile paradigme ale unui „drept suplu”

213

, un drept dezincarnat,

un drept aculturat. Or, aceasta este cea mai importantă sursă de controverse

doctrinare în societatea contemporană.

206

A se vedea Ph. Brun, �ouvelles controverses: la doctrine dans tous ses états, în „Forces

subversives et forces créatrices en droit des obligations”, Dalloz, 2005, p. 145 şi urm.

207

A se vedea C. Atias, La mission de la doctrine universitaire en droit privé, în „Juris-

classeur périodique (Semaine juridique)”, 1980, I, 2999.

208

A se vedea Ph. Brun, Les prédictions doctrinales, cit. supra, p. 147.

209

A se vedea Ph. Jestaz, C. Jamin, Doctrine et jurisprudence: cent ans après, în „Revue

trimestrielle de droit civil”, 2002, p. 1 şi urm.

210

A se vedea C. Atias, Savoir et pouvoirs juridiques: des ombres portées, în „Revue de la

recherche juridique. Droit prospectif”, 2001, p. 51 şi urm.

211

A se vedea R. Libehaber, Une transformation des missions de la doctrine?, în „Revue

trimestrielle de droit civil”, 2000, p. 197.

212 Ibidem.

213

A se vedea C. Thibierge, Le droit souple. Réflexions sur les textures du droit, în „Revue

trimestrielle de droit civil”, 2003, p. 599.

MANAGEMENTUL JURIDIC
171



În literatura juridică se disting două trepte de noi controverse: unele mai

curând inedite, dar şi altele recurente (vechi dispute care reapar la suprafaţă

însă reînnoite).

În ceea ce priveşte controversele inedite, se consideră că există doi factori

care sunt de natură să bulverseze dezbaterea doctrinară în materie: atomizarea

modelului tradiţional al dreptului legiferat şi integrarea în dreptul comunitar.

Controversa s-a purtat iniţial între cei care erau convinşi că sistemul juridic

actual al Codului civil este mai raţional decât cel al dreptului comunitar, iar

transpunerea minimă a acestuia în vechiul sistem ar constitui un rău mai mic, şi

cei care, mai puţin sensibili la logica acestei distincţii, decât la posibilitatea de

a face să coexiste durabil în cadrul aceleiaşi ordini juridice două definiţii ale

„conformităţii”, concep cu mai mult entuziasm integrarea comunitară

214

.

Această controversă este în prezent închisă întrucât a fost reţinută teza

„transpunerii minime”.

În orice caz, se consideră că întrucât norma juridică vine de peste tot şi de

nicăieri, devine din ce în ce mai dificil să i se sesizeze întreaga sa complexitate,

aşa încât câştigă tot mai mult teren ideea că dreptul nu mai trebuie căutat doar

în normă şi că la urma urmelor se poate, de asemenea, ca valorile să fie extrase

şi din alte discipline.

În numele unei concepţii postmoderne în materie, se consideră că drumul

trebuie făcut în sens invers, adică să fie construit raţionamentul juridic nu pe o

interpretare a normei, ci pe o interpretare liberă care să-şi extragă substanţa din

alte ştiinţe.

S-a făcut însă observaţia (sau rezerva) că deşi multidisciplinaritatea  este

necesară, iar profesorul J. Carbonnier s-a arătat şi el deschis către filozofie şi

sociologie, discipline subexploatate în această materie, este totuşi preferabil şi

mai prudent ca studiul pe această temă să rămână cantonat la controversele

clasice, dar prin reînnoirea acestora

215

.

Mergându-se pe această linie (a controverselor clasice reînnoite sau

revizuite) s-a încercat să fie disociate, în această privinţă, două tipuri de

comportamente: cele care privesc „teoria juridică” şi cele care se raportează la

„politica juridică” (deşi – aşa cum se remarcă de către autorul citat

216

– o atare

disociere este hazardată, fiind totuşi necesară – teoretic – pentru o mai bună

înţelegere şi clarificare în materie, în realitate ele aflându-se într-o strânsă

întrepătrundere, chiar în cosubstanţialitate. De altfel, doctrina are, în egală

măsură, vocaţia de a se pronunţa atât asupra uneia, cât şi a celeilalte).

Mai întâi, este evident că, înainte de a se amesteca aceste două ingrediente

(teoria juridică şi politica juridică), controversa clasică asupra doctrinei îşi are

punctul de plecare într-un postulat teoretic decât într-o hotărâre (părere

preconcepută) de politică juridică. Apoi, se poate observa şi în prezent că mai

sunt încă jurişti (teoreticieni) care se înfruntă numai pe terenul teoriilor şi

conceptelor, în timp ce tendinţa altor autori se plasează într-un alt registru care

214

A se vedea Ph. Brun, �ouvelles controverses..., cit. supra, p. 151.

215 Ibidem, p. 153 şi urm.

216 Ibidem, p. 154.
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este cel al edificării de programe de politică juridică, şi tocmai asupra acestei

diferenţieri de manifestări doctrinare se consideră că este necesar să ne

îndreptăm atenţia.

Mai întâi, se face observaţia că cele câteva răbufniri teoretice se

fundamentează pe o precizare care este indispensabilă, şi anume: dacă

deziluzia încercată în ceea ce priveşte dogmatica îi face pe unii să se plaseze

numai pe terenul politicii juridice, aceasta nu înseamnă nicidecum că ei au

părăsit total şi terenul „noţiunilor fondatoare”. Linia de fractură cea mai

profundă care divizează doctrina se produce între cei care cred că există noţiuni

fundamentale (un adevăr care trebuie descoperit, dacă nu o adevărată esenţă a

conceptelor juridice, cel puţin o funcţie intertemporală a instituţiilor juridice

care trebuie luată în considerare) şi cei care, mult mai sceptici, adoptă o

abordare funcţională, utilitaristă a dreptului.

Dezbaterile cu privire la natura responsabilităţii contractuale oferă o bună

ilustrare a acestei opoziţii. Astfel, denunţând ceea ce el califică drept un „fals

concept”, profesorul Philippe Rémy

217

vede în expresia „responsabilitate

contractuală” o formă vicioasă, o formă eronată de limbaj.

Unii autori nu au văzut în această luare de poziţie reluarea inutilă a unei

vechi controverse, datând încă din anul 1886. În realitate, acest gen de

dezbateri se consideră a fi salutar şi indispensabil, nefiind lipsit de implicaţii

practice şi, de altfel, profesorul Ph. Rémy nu se află singur pe acest drum,

dându-se ca exemplu problema definirii restrictive a „daunelor-interese

contractuale” autorii care se ocupă de astfel de probleme apărând de asemenea

şi o concepţie strictă a câmpului contractual, cu tot cortegiul de consecinţe

derivând de aici

218

.

Astfel de reacţii sunt numeroase şi vii şi nu este indiferent faptul că cei

care privesc din acest unghi responsabilitatea contractuală s-au situat, cel puţin

într-un prim timp, pe terenul profesorului Rémy. Iar făcând acest lucru ei au

acceptat ideea că responsabilitatea contractuală aşa cum a fost ea fasonată în

dreptul pozitiv, nu ar putea fi legitimă decât în măsura în care ar fi conformă cu

liniile directoare trasate de legiuitor. Adevărata opoziţie constă însă în faptul că

mulţi dintre cei pe care teoria pură a executării contractului i-a lăsat puţin

sceptici ar fi probabil dispuşi să admită, la rigoare, că această stare iniţială a

contractului pur în sensul lipsei oricărui aliaj a existat, dar ei consideră totuşi

că evoluţia care s-a produs este legitimă, întrucât ea a răspuns unei necesităţi

sociale.

Această luptă (dezbatere, controversă) s-a dus în numele unei anumite

concepţii despre contract şi funcţiile sale, dar mai mult pentru a se apăra o

concepţie foarte funcţională, chiar utilitară a responsabilităţii, motiv pentru

care replica a devenit din ce în ce mai vie. Se atrage atenţia (de profesorul

217

A se vedea Ph. Rémy, La responsabilité contractuelle: histoire d’un faux concept, în
„Revue trimestrielle de droit civil”, 1997, p. 323.

218

A se vedea, de exemplu: Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats,

Dalloz, 2004–2005, nr. 802 şi urm. (care se referă, în această viziune, la neexecutarea contractelor

de lungă durată); D. Tallon, Pourquoi parler de faute contractuelle?, în „Mélanges G. Cornu”,

PUF, Paris, 1994, p. 429 şi alţii.
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Rémy) asupra faptului că societatea se scaldă de decenii într-o cultură juridică

care face ca distincţia între două ordini de responsabilitate să apară ca o

curiozitate, iar principiul necumulării drept o anomalie ce prejudiciază

victimele. Când adversarii „răspunderii contractuale” demonstrează, bazându-se

pe probe, până la ce punct a fost „victimizat creditorul” şi „creancizată

victima”, când ei descriu în mod magistral împrumuturile operate între două

instituţii, în detrimentul, uneori, a coerenţei atât a uneia, cât şi a celeilalte, ei

zdruncină certitudinile noastre. Ei contrariază, poate, de asemenea, scopul

unora, mai mult sau mai puţin mărturisit, de a sfârşi, în doctrină, cu însăşi

distincţia sus-menţionată.

În aceste condiţii, se pune întrebarea, logică, cine are dreptate şi, fără a se

da un răspuns categoric, se face totuşi sublinierea că atât Ph. Rémy, cât şi Ph.

le Tourneau şi ceilalţi constrâng pe teoreticienii dreptului să-şi modifice

cursurile şi modul de predare a dreptului, fără să se uite că concepţia despre

contract este clar identificabilă: contractul se reduce la suma voinţelor părţilor.

Dar, în acest punct, concepţia voluntaristă se pare că trebuie să fie atenuată.

Această problemă merită a fi pusă şi discutată în doctrină. Este o

dezbatere recurentă, încă şi mai atemporală decât cea precedentă, referitoare la

fundamentul contractului, mai curând decât la forţa sa obligatorie, o dezbatere

care nu încetează să tot răzbată la suprafaţă. Şi, în paranteză, ea (dezbaterea) nu

are echivalent în ceea ce priveşte responsabilitatea; aici este vorba în esenţă de

repartiţia între responsabilitate şi solidaritate, ceea ce dezlănţuie mai puţin

pasiunile; există un consens cu privire la abordarea funcţională a materiei.

Desigur însă că sunt multe de spus şi despre  inconvenientele pe care le

poate prezenta acest utilitarism comod. Ideologia reparaţiei, ale cărei efecte

perverse au fost denunţate de unii autori

219

, stă desigur la originea unui

sentiment difuz şi larg împărtăşit de compasiune pentru victime care, în sine,

nu necesită o judecată de valoare. Ea devine însă problematică atunci când

penetrează spiritul juristului şi acesta pretinde că trebuie să ţină loc de

justificare juridică, de reguli de responsabilitate civilă. În afară de faptul că

această ideologie a reparaţiei conduce la un curios amalgam între

„indemnizare” şi „responsabilitate”, această viziune în materie presupune o

răsturnare a logicii instituţiei (responsabilităţii) care, în mod evident, nu este

neutră. Aşadar, care ar fi fundamentul pozitiv al acestui drept de „indemnizare

a victimei” de care întreaga materie ar trebui să depindă?

Cei care apără această „paradigmă” se fac apărătorii unei atomizări a

dreptului obiectiv într-o colecţie de drepturi subiective (faimoasele drepturi-

creanţă), iar cei care pretind să fondeze acest drept la indemnizaţie pe

drepturile şi libertăţile fundamentale confundă libertăţile cu drepturile

subiective.

Controversele de acest gen prezintă o mare importanţă pe plan politic (la

care se stabilesc obiectivele dezvoltării sociale) pentru că oferă opţiuni,

219

A se vedea: L. Cadiet, Sur les faits et les méfaits de l’idéologie de la réparation, în

„Mélanges P. Drai”, Dalloz, 2000, p. 492; D. Mazeaud, Famille et responsabilité: Réflexions sur
quelques aspects de l’idéologie de la réparation, în „Mélanges P. Catala”, Litec, 2001, p. 569.
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analizate riguros ştiinţific punând în evidenţă avantajele, dezavantajele şi

riscurile unei orientări sau alteia şi, implicit, şi cu privire la modurile în care

trebuie să se legifereze, alegându-se între o abordare pozitivistă pură,

neutralitatea ştiinţifică sau, dimpotrivă, o metodă de legiferare cu program

politic (politică economică, socială, culturală, juridică).

Doctrina care este preocupată nu numai de aspectele pur teoretice

(dogmatice), ci înţelege să îşi exercite autoritatea asupra realităţii juridice nu

mai ezită azi să construiască programe de politică juridică.

Un exemplu pertinent în această privinţă ni-l oferă dezbaterile cu privire la

fundamentul politico-juridic al dreptului contractelor, înfruntându-se două teze:

cea a concepţiei voluntariste şi cea a concepţiei solidariste, în acest domeniu.

Concepţia voluntaristă în legătură cu dreptul contractelor se

fundamentează pe ideea că ceea ce contează în această materie este, în mod

exclusiv, voinţa părţilor contractante care au voit ceea ce au voit, şi că orice

inflexiune, adaos, aduse acestei ordonări autarhice prin ordinea juridică sunt

considerate ca tot atâtea atingeri suspecte, chiar intolerabile aduse libertăţii

părţilor de a-şi stabili aşa cum vor ele raporturile lor juridice obligaţionale

contractuale. Deci voinţa ar fi astfel desconsiderată, încălcată.

Desigur că, în timp, partizanii acestei teorii au fost nevoiţi, sub presiunile

doctrinei, să-şi nuanţeze acest voluntarism făcându-l mai raţional, însă esenţa a

rămas neatinsă.

La începutul secolului XX, E. Gounot

220

a atacat pentru prima oară

postulatul voluntarismului, urmat apoi de alţi autori cum sunt, de exemplu:

Georges Rouhette

221

care a demonstrat cu un raţionament implacabil vanitatea

logică a acestei teorii. Au urmat pozitiviştii, printre care şi Pascal Ancel care s-

a preocupat de revizuirea noţiunii de „forţă obligatorie a contractului”

222

. Acest

din urmă autor pune în evidenţă faptul că de foarte mult timp se întrebuinţează

un vocabular, care este considerat că ar desemna un principiu fundamental în

această materie, foarte aproximativ în care se întrepătrund angajamentul şi ceea

ce constituie obiectul acestuia şi că se iau în considerare în acelaşi timp

(concomitent) atingerile aduse acestui principiu, într-un mod care nu este

neapărat cel mai just.

La rândul său, şi în acelaşi sens, Philippe Jaques

223

s-a preocupat să

pătrundă misterele art. 1135 din Codul civil francez (căruia îi corespunde 

art. 970 din vechiul Cod civil român, potrivit căruia „Convenţiile trebuie

executate cu bună-credinţă. Ele obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele,

dar şi la toate urmările, ce echitatea, obiceiul sau legea dau obligaţiei după

natura sa”, aceleaşi dispoziţii regăsindu-se şi în art. 1270 alin. 3 şi art. 1272

220

A se vedea E. Gounot, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé. Étude
critique de l’individualisme juridique, Dijon, 1912.

221

A se vedea G. Rouhette, Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, Paris,

1965; idem, La force obligatoire du contrat, în „Le contrat aujourd’hui, comparaisons franco-

anglaise”, L.G.D.J., Paris, 1987.

222

A se vedea P. Ancel, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, în „Revue

trimestrielle de droit civil”, 1999, p. 771 şi urm.

223

A se vedea Ph. Jaques, Regards sur l’article 1135 du Code civil, Paris XII, 2003, Dalloz.
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alin. 1 din noul Cod civil român), făcând astfel să cadă mitul unei pretinse

reguli de interpretare a contractului ca fiind un instrument de „cultivare

forţată” (de acţiune forţată) şi punând în evidenţă faptul că, în ceea ce priveşte

contractul, există loc, în cadrul său, şi pentru „obligaţii completive” care în

mod evident nu provin din voinţa părţilor şi nu au nimic banditesc în ele.

Iată, aşadar, obiectul disputei, iar în literatura juridică

224

s-a făcut

observaţia că poate nu ar trebui subestimat faptul că marea diferenţă între

abordarea pozitivistă a contractului şi celelalte teorii constă în aceea că prima

tinde (dacă nu şi parvine) spre „neutralitatea ştiinţifică” şi, astfel, apare ca o

„gândire fără program”.

După cum se ştie, doctrina nu a ezitat, în aceste condiţii, să înceapă a

construi programe de politică juridică. Iar Cristophe Jamin

225

o spune în mod

clar că acele condiţii politice şi sociale care au justificat demersul solidarist a

lui Demogue în anii ’20 se regăsesc şi în zilele noastre. Este vorba de un

„program” fidel cu ceea ce profesa Demogue în sensul că „dreptul nu este făcut

pentru nevoile spiritului, ci pentru realităţile sociale”; un program care se

aşteaptă, cu speranţă, dar şi cu teamă, să se aplice.  O altă probă în acest sens

ne este oferită şi de un colocviu organizat la Rochelle, pe tema „Le

solidarisme, mythe ou réalité?”

226

Dar s-a pus întrebarea care sunt valorile doctrinei solidariste? Denis

Mazeaud

227

le prezintă sub forma unei devize: „loialitate, fraternitate contractuală”.

De aici şi impresia, comun împărtăşită, că este vorba de un şoc frontal

între teoria liberală a contractului (autonomia voinţei) şi o teorie socială. Dar

aşa cum se remarcă în literatura juridică

228

, controversa doctrinară pe această

temă nu se reduce doar la termenii sus-menţionaţi, ci există o raţiune pentru a

se nuanţa propunerile (afirmaţiile).

Aceasta, întrucât, fără îndoială, este un merit al solidariştilor de a fi

obligat să se iasă din incertitudine cu privire la regimul juridic în domeniul

contractelor şi să se pună întrebări în legătură cu buna-credinţă şi civismul

contractual. Deci această confruntare doctrinară nu este o simplă ceartă în

legătură cu nişte noţiuni folosite de unii sau ceilalţi.

Problema cea mai importantă care se pune constă în a se şti dacă se poate

cu adevărat să se situeze acest program de politică juridică, în axa controversei,

în opoziţie cu teoria liberală a contractului, ceea ce presupune că trebuie să se

dispună de mijloacele adecvate de realizare a scopului fixat: insuflarea justiţiei

contractuale în acest mod nemilos (dur) al afacerilor. Or, aici se pare că există

o materie care trebuie nuanţată

229

: observându-se mai întâi că problema de

fond a echităţii minimale poate fi găsită în art. 1134 alin. 2 din Codul civil

224

A se vedea É. Saveaux, La théorie générale du contrat: mythe ou réalité?, L.G.D.J.,

Paris, 1997.

225

A se vedea Ch. Jamin, La nouvelle crise du contrat, cit. de Geneviève Pignarre, op. cit.,
p. 159, nota 59 de la subsol.

226

Colocviul intitulat „Le solidarisme, mythe ou réalité?”, lucrare apărută sub direcţia

domnilor L. Grymbaun şi M. Nicod, Economica, 2004.

227

În „Mélanges à F. Terré”, Dalloz, 1999, p. 603 ți urm.

228

A se vedea Ph. Brun, �ouvelles controverses..., cit. supra, p. 159 şi urm.

229 Ibidem, p. 160.
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(francez), căruia îi corespunde art. 970 alin. 1 din vechiul Cod civil român,

respectiv, art. 1270 alin. 3 din noul Cod civil român, în conformitate cu care

„Convenţiile trebuie executate cu bună-credinţă”, care reglementează

chestiunea comportamentelor contractuale, dar nu şi pe cea a conţinutului

contractului. Însă conţinutul acordului însuşi trebuie găsit în echilibrul

obligaţional al angajamentelor reciproce ale părţilor.

Se face observaţia că, polarizându-se discuţia asupra executării şi

comportamentului contractual, se riscă să se piardă din vedere evidenţa

faptului că, în ceea ce priveşte conţinutul acordului părţilor contractante, acesta

trebuie găsit în echilibrul obligaţiilor asumate. Or, din acest punct de vedere,

putem fi surprinşi de faptul că solidariştii sunt fascinaţi de mutaţia care se

operează, în anumite privinţe, în dreptul comun al contractelor şi care constă,

mai mult sau mai puţin, în constatarea că actul de dominare totală a unei părţi

contractante de către cealaltă parte contractantă îi lasă acesteia (părţii

dominante) mâinile libere, mai mult sau mai puţin, de a determina conţinutul

contractului, inclusiv preţul, sub rezerva unui eventual abuz, sancţionat de

judecător în aval. Un exemplu în acest sens îl constituie contractele-cadru, cel

care plăteşte preţul impus neavând mijloacele financiare pentru a suporta

cheltuielile ridicate pentru efectuare unei expertize prin care să se determine

„preţul corect”.

Dar solidarismul, care se vrea a fi doctrina echilibrului şi a justiţiei, este

criticat la rândul lui, arătându-se că nu se poate concepe un „contract

providenţă” şi sunt vane încercările care se fac pentru a rima unilateralismul cu

solidarismul, asumându-se riscul adoptării acestei doctrine ca pe un alibi moral

al unui „liberalism corect”

230

.

În realitate, astfel de probleme nu se rezolvă considerându-se echitabile

clauzele prin care s-ar asigura despăgubirea victimelor prejudiciate prin

contracte în care ar lipsi echilibrul obligaţiilor asumate de părţile contractante.

Pentru corectarea unor asemenea situaţii există alte instrumente juridice, fără a

se recurge la solidaritate, şi anume instituţia „cauzei”, iar pentru cei care ar

avea rezerve în privinţa „cauzei”, există alte concepte care permit ca anumite

contracte să fie considerate ca fiind „echilibrate”, de exemplu, conceptul de

„economie generală a contractului”, concept deja admis în doctrină

231

, în

legătură cu care s-au şi emis opinii cu privire la modul în care aceasta

(doctrina) ar putea fi aplicată.

Acest gen de controverse este deja luat în considerare, pentru noile

codificări care vor veni şi mai ales pentru codificările europene

232

.

Este vorba de proiecte care, deocamdată, sunt cunoscute mai mult în

lumea universitară: grupuri de profesori universitari care lucrează la redactarea

codurilor europene de drept al contractelor, chiar şi la un Cod civil european.

230

A se vedea F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Les obligations, Paris, 2002, p. 46, nr. 42.

231

A se vedea S. Pimont, L’économie du contrat, Paris, 2004.

232

A se vedea D. Mazeaud, Faut-il avoir peur d’un droit européen des contrats?, în

„Mélanges Ph. Malinoaud”, în curs de apariţie, cit de Ph. Brun, �ouvelles controverses..., cit.

supra, p. 162, nota 76 de la subsol.
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Pot fi citate, mai ales, grupul denumit „Lando”, ale cărui lucrări au meritul de a

fi terminate, lucrarea fiind intitulată „Principes européens de droit de contrats”;

lucrările grupului numit „Pavia” cu privire la dreptul contractelor; lucrările

ECTIL cu privire la dreptul responsabilităţii.

Un punct comun al tuturor acestor grupuri îl constituie faptul că ele

lucrează din proprie iniţiativă şi fără mandat, cel puţin în principiu.

În legătură cu toate aceste cazuri s-a pus problema de neocolit a motivelor

acestor iniţiative şi scopurilor urmărite.

Răspunsul pare destul de simplu, şi anume că în codurile civile nu există

reguli de drept referitoare la instituţia responsabilităţii civile, spre deosebire de

dreptul contractelor, în acest din urmă caz însă impunându-se actualizarea

233

.

Iar în ceea ce priveşte codificările europene, problema legitimităţii acestor

iniţiative se pune atât în termeni de legitimitate politică, cât şi în termeni de

oportunitate. Apoi, în ceea ce priveşte utilitatea, unii afirmă că un Cod

european al contractelor este indispensabil pe motivul că o piaţă unică impune

un instrument contractual unic, iar alţii, luând exemplul Statelor Unite ale

Americii şi diversitatea lor federală, spun că aceasta nu serveşte la nimic

234

.

Referitor la scopurile urmărite prin aceste iniţiative, se consideră că nu

trebuie să se facă o alegere între iniţiativele naţionale şi cele europene, nefiind

vreo incompatibilitate între ele

235

.

În ambele cazuri, iniţiativele pot fi folositoare sau, dimpotrivă,

dăunătoare. Doctrina însă trebuie să fie modestă şi conştientă că opera sa nu

poate fi decât cel mult un punct de plecare pentru o dezbatere mai largă, în

cadrul unei iniţiative de mai mare amploare care ţine de deciziile politice, în

acest fel ea constituind o operă utilă.

Concluzia care poate fi trasă din cele de mai sus este aceea că există o

aspiraţie legitimă sau cel puţin de înţeles a juriştilor de a influenţa direct

realitatea juridică, aşa cum dovedesc iniţiativele lor în direcţia codificărilor.

Doctrina nu elaborează dreptul, ci îl gândeşte

236

.

Cu alte cuvinte, doctrina constituie una dintre modalităţile prin care ştiinţa

oferă politicului opţiuni orientative riguros fundamentate, alegerea aparţinând

însă politicului care integrează aceste opţiuni în procesul de conducere al

societăţii prin programe de guvernare care implică politic: economice, sociale,

culturale, juridice.

În sfârşit, se impune şi o sinteză a celor arătate mai înainte, şi anume că

pentru a se putea sesiza (determina) dreptul în toată complexitatea sa, va trebui

să se ţină seama şi să fie descifrate, de către legiuitor, toate interferenţele care se

produc în acest fascicul de energii juridice; căci acesta este jocul de forţe care se

înfruntă compensându-se pentru a ţine şi menţine echilibrul sistemului juridic.

233

A se vedea: G. Viney, Les difficultés de la recodification du droit de la responsabilité
civile, în „Livre du Bicentenaire”, cit. supra, p. 255 şi urm.; A. Sériaux, op. cit. supra, în „Revue

des contrats”, 2004, p. 1187 şi urm.

234

Pentru o discuţie mai detaliată pe această temă a se vedea D. Mazeaud, Faut-il avoir
peur..., cit. supra.

235

A se vedea J. Ghestin, analiză publicată în „Revue des contrats”, 2004, p. 1152 şi urm.

236

A se vedea Ph. Brun, �ouvelles controverses..., cit. supra, p. 164.
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Sarcina pare complexă şi, ca atare, greu de ţinut sub control, dar cu

mijloacele, metodologiile şi tehnologiile moderne de care dispunem în prezent,

care oferă posibilităţi aproape nelimitate, acest lucru este fezabil (vom încerca

să demonstrăm aceasta cu ocazia tratării instituţiei „managementului juridic”,

când vom trece la concretizări efective).

3. Ceea ce mai trebuie reţinut în legătură cu noile viziuni cu privire la

sistemele normative din cadrul societăţii este mediul ambiant specific culturii

juridice care implică o dimensiune pluralistă şi înrădăcinarea profundă a unui drept

legat de valorile esenţiale ale unei societăţi, obiect al unei cunoaşteri nu numai

tehnice şi ştiinţifice, ci al unui mai mare grad de înţelegere pe care filozofii o

numesc „gândire”, o gândire care rămâne totuşi ancorată în inima acţiunii umane.

Juridicul nu este numai un mecanism organizaţional al realităţii, ci

reprezintă totodată şi o dimensiune culturală, el este şi gândire – expresie a

înrădăcinărilor profunde în valorile sociale ale unei societăţi, el este însăşi

civilizaţia vie a unei comunităţi istorice.

Gândirea juridică pune în evidenţă faptul că nu este vorba de o viziune

reductivă despre drept, nici de o concepţie pozitivistă despre ştiinţa juridică

(inclusiv activitatea de legiferare, normativă). Dreptul nu poate fi redus – în

această optică – la un instrument al puterii politice, o armă normativă mai mult

sau mai puţin ordonată sistematic. Dimpotrivă, ştiinţa juridică liberată de orice

servitute exegetică, liberată de condiţionarea sa exprimată prin expresia cu

caracter pretorian „voinţa legiuitorului”, trebuie considerată mai curând ca o

mediatoare între exigenţele sociale, cultura în general şi cultura juridică în

special, ca o forţă vie creatoare a societăţii, în cadrul procesului de construire

arhitectonică corespunzătoare şi eficace a unui ansamblu normativ, dar

concomitent şi a unei civilizaţii aflate în mers.

A vorbi de „gândire juridică” înseamnă să crezi că nivelul dreptului nu se

reduce doar la o executare pur pasivă a forţelor inerente a altor dimensiuni, nici la

nivelul discursului pur tehnic;  dreptul este, în esenţa sa, expresia unei civilizaţii.

Numai în condiţiile în care dreptul se află în centrul unei civilizaţii în mişcare

(civilizaţie pentru care dreptul constituie ţesutul său fundamental) se poate afirma

că există o „gândire juridică” şi în această direcţie sunt îndreptate eforturile

teoretice contemporane, inclusiv în ceea ce priveşte activitatea de legiferare.

Această viziune largă despre drept în general şi legiferare în special se

caracterizează – printre altele – şi printr-un „pluralism juridic”, adică prin

existenţa simultană, în cadrul aceleiaşi ordini juridice, a unor reguli de drept

diferite ca natură sau formă de exprimare care se aplică unor situaţii identice,

ori prin coexistenţa unei pluralităţi de ordini juridice distincte care stabilesc sau

nu între ele raporturi de drept.

Noţiunea de „pluralism juridic” se opune principiului care stă la baza

dogmatismului ce prezumă, dimpotrivă, unicitatea sau uniformitatea soluţiilor

juridice. În literatura juridică

237

se face sublinierea că pluralismul juridic se

explică (justifică), pe de o parte, ca fiind o reacţie împotriva injustiţiilor care

237

A se vedea J. Vanderlinden, Le pluralisme juridique. Essai de synthèse, în „Le pluralisme

juridique”, lucrare apărută sub direcţia lui J. Golissen, Bruxelles, 1972.
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apar inevitabil ca urmare a unei aplicări stricte şi sistematice a principiului

dogmatic al unităţii dreptului, sau, pe de altă parte, prin obstacolele pe care

particularismele economice, sociale şi culturale le-ar pune în calea eficacităţii

unei aplicări uniforme a dreptului. Şi ca dovadă a acestei situaţii sunt referiri la

regimurile juridice distincte care se aplică minorilor, străinilor, minorităţilor

naţionale, în prima situaţie, sau lipsa de eficienţă juridică a aplicării uniforme a

legilor, în cazul preoţilor, militarilor, comercianţilor, în cea de a doua ipoteză.

Un alt autor

238

se referă, la rândul său, la o nouă formă de pluralism

juridic, care ar caracteriza un drept postliberal sau tehnocratic care prevedea

regimuri speciale de drepturi şi obligaţii potrivit rolurilor socio-economice pe

care agenţii acţionali sunt chemaţi să şi le asume. Această formă modernă de

pluralism juridic s-ar substitui categoriilor juridice mai abstracte ale dreptului

liberal care preferă să guverneze activităţile agenţilor acţionali într-un mod

universalist (de exemplu, având în vedere categoria cumpărător/vânzător, mai

degrabă decât categoria consumator/comerciant).

Există o mare diversitate de concepţii despre pluralismul juridic, ne vom

referi însă doar la cercetătorii care se preocupă de sociologia juridică.

Printre fondatorii sociologiei dreptului, E. Ehrlich

239

şi G. Gurvith

240

se

disting prin insistenţa lor de a plasa noţiunea de „pluralism juridic” la baza

înseşi a problematicii acestei discipline. Pentru E. Ehrlich centrul de gravitate

al realităţii sociale a dreptului nu se situează în regulile formale ale dreptului

statal care în definitiv nu se adresează decât agenţilor statului cărora le

furnizează norme pentru deciziile lor. Acest centru rezidă mai curând în

„dreptul viu” care asigură ordinea internă a fiecărui grup sau asociaţii din

cadrul societăţii şi se compune din ansamblul normelor de conduită efectiv

luate în considerare de către indivizi.

Referindu-se la conceptul de „drept social”, G. Gurvith

241

continuă pe

linia trasată de E. Ehrlich. Totuşi, acesta adaugă, la problematica sociologică a

pluralismului juridic, cel puţin trei alte dimensiuni

242

: 1. Pluralitatea

ordonărilor dreptului social nu se bazează numai pe multiplicitatea grupurilor

şi asociaţiilor. Dreptul social poate de asemenea să corespundă unor cadre

sociale suprafuncţionale cum sunt naţiunea, clasele sociale, comunitatea

internaţională. 2. Alături de dreptul social ale cărui izvoare sunt în esenţă

colective se manifestă şi „dreptul interindividual”, care se bazează pe

schimburile dintre indivizi (dreptul contractelor). Or, dacă dreptul social tinde

să predomine în cadrul grupurilor şi altor cadre sociale, dreptul interindividual

se dezvoltă în special în cadrul ordonării juridice de stat, în mod deosebit în

stadiul liberalismului economic. 3. Clivajul formal/informal în realitatea

238

A se vedea M. Rehbinder, Status, Contract and the Welfare State, în „23 Stanford Law

Review”, 1971, p. 941–955.

239

A se vedea E. Ehrlich, Grundilegung der Soziologie des Rechts, München–Leipzig, 193.

240

A se vedea G. Gurvith, Eléments de sociologie juridique, Paris, 1940.

241 Ibidem.

242

A se vedea J. G. Belley, L’état de la régulation juridique des sociétés globales. Pour une
problématique du pluralisme juridique, 1986, p. 11–32.
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socială a dreptului nu furnizează o reprezentare adecvată a raportului stat/drept

al societăţii, căci fiecare cadru de drept social, statal sau nu, se dovedeşte a fi

căminul unei dinamici constante între dreptul organizat şi dreptul neorganizat

care-i este subînţeles.

În sociologia dreptului actual, autori cum sunt Stuart Henty şi Jean-Guy

Belley se înscriu şi ei în linia trasată de E. Ehrlich şi G. Gurvith în măsura în

care aceştia acordă un statut euristic capital noţiunii de „pluralism juridic”, dar

ţinând cont de schimbările observate în cadrul societăţilor occidentale după cel

de-al Doilea Război Mondial. Sprijinindu-se pe studierea manifestărilor

dreptului şi justiţiei la locurile de muncă, S. Henry arată că elaborarea şi

aplicarea dreptului sunt procese sociale esenţialmente dinamice, marcate de o

interacţiune dialectică neîncetată între formal şi informal, pe de o parte, şi între

diferitele componente private şi publice ale sistemului de control social propriu

unei societăţi, pe de altă parte. Această interacţiune ar fi constitutivă a oricărei

reglementări juridice. Sociologia dreptului n-ar putea, în consecinţă, să

înţeleagă în mod adecvat realitatea socială a dreptului fără să o rupă cu

ideologia juridică ce tinde spre o autonomizare a dreptului pozitiv, considerat

ca o entitate artificial detaşată de contextul social dinamic al creării şi aplicării

sale. J. G. Belley, de asemenea, pune accentul pe interdependenţa

manifestărilor statale şi nestatale ale dreptului şi justiţiei. Acest autor consideră

că problematica pluralismului juridic ar trebui să se concentreze pe studiul

dinamicii centralizare/descentralizare a dreptului. În societăţile globale

contemporane, această problematică va acorda o atenţie centrală analizei

efectelor fenomenului de etatizare a dreptului asupra partajului reglementării

juridice între stat şi alte instanţe ale puterii, atât în ceea ce priveşte ordinea

simbolică a reglementării reprezentărilor, cât şi în ordinea instrumentală a

reglementării comportamentelor.

La sociologii dreptului a căror formaţiune este predominant juridică se

observă adesea o înclinaţie de a conferi un statut superior dreptului statal în

raport cu alte ordini juridice. De notat, de asemenea, o tendinţă de a se

restrânge interesul ştiinţific al noţiunii de „pluralism juridic” şi aportului

acesteia pentru o înţelegere critică a dreptului statal, conceput ca un obiect de

studiu privilegiat, dacă nu exclusiv, al sociologiei dreptului.

Recunoscându-se „pluralismul juridic” ca fiind o ipoteză fundamentală a

disciplinei juridice, unii autori

243

nu au ezitat să vorbească de „pluralism

juridic” ori de câte ori ne găsim în prezenţa unui cadru juridic care corespunde

unui grup particular, deoarece „ordinile juridice minore” ar fi în general luate

în seamă, dacă nu chiar autorizate şi create de dreptul statal. Adevăratul

pluralism juridic s-ar regăsi mai curând în diversele manifestări ale

„infradreptului”. Sub mantia dreptului statal care corespunde societăţii globale

sau naţiunii, ar fi efective fenomene infrajuridice (conduite, credinţe) pentru

diverse părţi ale populaţiei (subculturi, clase sociale, grupuri de copii...).

Infradreptul se află în raport cu existenţa dreptului statal şi evoluţia acestuia.

243

A se vedea J. Carbonnier, Flexible droit, Paris, 1969, p. 12 şi urm.
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Astfel, infradreptul ar putea constitui o mărturie a supravieţuirii unor reguli

vechi abrogate formal de stat, dar rămânând efective în cadrul unei părţi a

populaţiei (dreptul folcloric). Ele ar putea, de asemenea, exprima existenţa unei

cunoaşteri populare despre dreptul statal în vigoare (dreptul vulgar), cunoaştere

mai mult sau mai puţin depărtată de cunoaşterea tehnică a profesioniştilor

dreptului

244

.

Conceptul de „infradrept” se regăseşte, de asemenea, şi în centrul teoriei

pluralismului juridic, propusă de A. J. Arnaud

245

. În această teorie, infradreptul

desemnează un câmp social constituit dintr-o pluralitate de sisteme juridice

care pot întreţine raporturi variabile, eventual antagoniste, cu sistemul de drept

impus de autoritatea politică. Devianţa de la regulile de drept impuse ar putea

astfel să se explice prin conformitatea cu regulile unui sistem juridic a

infradreptului într-un context al unei „polisistemii simultane”. Manifestarea

unei mişcări sociale purtătoare a unei raţionalităţi juridice opuse celei a

dreptului impus (sistem juridic vulgar) ar provoca, pe de altă parte, o situaţie

critică ce ar prezida o dinamică a schimbării unde raţiunea juridică a dreptului

impus s-ar găsi mai mult sau mai puţin contestată.

Cu toate meritele lor incontestabile pentru analiza dreptului statal şi

gândirea juridică, concepţiile influenţate prin formaţiunea juridică a autorilor

lor (a concepţiilor) duc la o definire reducţionistă a problematicii sociologice a

pluralismului juridic. Ele (concepţiile) tind mai întâi să subestimeze importanţa

ştiinţifică a studiului cadrelor juridice nestatale şi să minimizeze dinamismul

lor propriu. Cercetări precum cele întreprinse de Ch. Morel

246

cu privire la

dreptul cutumiar de întreprindere pun în evidenţă totuşi imensul potenţial

euristic al unei mai bune cunoaşteri a reglementării juridice nestatale. Pe de

altă parte, formaţiunea juridică duce la conceperea problemei pluralismului

juridic ca pe o strictă interacţiune între sistemele de reguli, uitându-se că

reglementarea juridică, indiferent că este statală sau nestatală, n-ar putea fi

redusă doar la un simplu fenomen de actualizare a regulilor mai mult sau mai

puţin formale.

De la începutul anilor ’60 sociologia de inspiraţie funcţionalistă a

contribuit la relansarea interesului pentru noţiunea de „pluralism juridic” din

partea sociologilor dreptului. Existenţa în afara aparatului de stat a practicilor

şi instituţiilor, care posedă efectiv sau virtual caracteristicile fundamentale

atribuite dreptului şi justiţiei statale, a fost pusă în evidenţă, în acelaşi timp, de

către specialişti în sociologia organizaţiilor

247

şi ştiinţei administrative

248

.

244

A se vedea J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, 1978, p. 108 şi urm.

245

A se vedea A. J. Arnaud, Critique de la raison juridique. Où va la Sociologie du droit,
Paris, 1981, p. 273–387.

246

A se vedea Ch. Morel, Le droit coutumier social dans l’entreprise, în „Droit social”,

iulie-august 1979, p. 279–286.

247

A se vedea: W. M. Evan, Public and Private Legal Systems, în W. M. Evan, „Law and

Sociology”, New York, 1962, p. 165–184; Ph. Selznik, Law Society and Industrial Justice, New

York, 1969.

248

A se vedea W. G. Scott, The Management of Conflict: Appeal Systems in Organizations,

Homewood, Dorsey Press, 1965.
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Lucrările lor au găsit ecou favorabil în rândul juriştilor preocupaţi de protejarea

libertăţilor individuale în cadrul organizaţiilor şi asociaţiilor moderne sau

grijulii să asigure triumful reglementării juridice oriunde dreptul exercită o

coordonare a conduitelor umane

249

.

Fideli perspectivei structural-funcţionale, sociologii organizaţiilor au

căutat să arate cum răspunde dreptul nestatal la nevoile de integrare sau de

control social al organizaţiilor şi contribuie pozitiv la atingerea scopurilor lor.

Ei caută să identifice condiţiile (diviziunea muncii, complexitatea, valorile,

mediul înconjurător...) care favorizează emergenţa (apariţia) instituţiilor de tip

legislativ, judiciar sau represiv şi instaurarea unui sistem de relaţii bazate pe

idealul de legalitate în cadrul organizaţiilor.

Interesul pentru problema pluralismului juridic în cadrul sociologiei

dreptului de inspiraţie marxistă nu s-a manifestat cu adevărat decât în preajma

anilor ’80, dar se dovedeşte a fi din ce în ce mai susţinut. Distanţându-se de

perspectiva tradiţională care duce la conceperea tuturor raporturilor dintre

drept şi societate prin intermediul singurei medieri a politicii exercitate de stat,

anumiţi jurişti şi sociologi

250

de orientare marxistă admit în prezent că

realitatea socială nu mai poate fi ignorată.

Un alt autor

251

sugerează că prin configurarea dreptului în societăţile

capitaliste se acoperă patru specii structurale cărora le corespunde tot atâtea

forme de drept: dreptul domestic (familie, căsătorie); dreptul producţiei

(uzină); dreptul teritorial (individ şi stat) şi dreptul sistemic (naţiune şi

schimburi internaţionale).

Sprijinindu-se pe mecanisme de putere distincte şi supunându-se unor

logici diferite, aceste patru tipuri de drept ar funcţiona de o manieră relativ

autonomă. Luarea în considerare a interdependenţei lor ar fi totuşi

indispensabilă unei înţelegeri adecvate a dinamismului juridic al societăţilor

contemporane.

4. În lumina concepţiilor moderne (contemporane) despre sistemele

normative contemporane trebuie reconsiderate şi izvoarele de alimentare ale

dreptului: infradreptul, sistemele informale ale dreptului, dreptul liber,

imaginarul juridic, grupurile de reflecţie, receptarea unor instituţii juridice sau

chiar a unor sisteme normative în ansamblul lor, grupurile de presiune,

doctrina, jurisprudenţa.

Infradreptul reprezintă un ansamblu de fenomene care, datorită

proximităţii şi asemănării lor cu dreptul, capătă o coloratură aparte, formând

astfel un sistem autonom de reguli de conduită lipsite de sancţiune legală

252

.

249

A se vedea L. L. Fuller, The Morality of Law, New Haven, 1964.

250

A se vedea: P. Fizpatrick, Marxism and Legal Pluralism, în „Australian Journal Law and

Society”, 1981, 1, p. 49–59; idem, Law Plurality and Underdevelopment, în D. Sugarman,

„Legality, Ideology and the State”, Londra, 1983, p. 159–182; idem, Law and Societies,, în
„Osgoode Hall Law Journal”, 1984, 22, p. 115–138.

251

A se vedea Boaventura de Sousa Santos, On Modes of Production of Law and Social
Power, în „International Journal of the Sociology of Law”, 1985, 13.

252

A se vedea J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, 1972.
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Acest ansamblu de fenomene, deşi nu este drept în sensul strict al

cuvântului (adică drept statal sau reglementare recunoscută ca fiind drept

statal) participă totuşi la fenomenul juridic din cadrul societăţii (desigur, „lato

sensu”)

253

.

Sediul acestui „infradrept” nu-l regăsim în societatea globală, ci în cadrul

unor fracţiuni de populaţie, grupuri mai mult sau mai puţin întinse, infradreptul

apărând ca un drept de subculturi, putându-se face o apropiere (sau comparaţie)

cu „dreptul spontan” şi cu „dreptul viu” la care face referire E. Ehrlich, primele

jaloane în această direcţie fiind trasate de A. J. Arnaud şi fiind, de asemenea,

regăsite în „infrastructura juridică” la care se referă J. Carbonnier, elemente

clasate de E. Ehrlich.

În viziunea lui A. J. Arnaud, infradreptul constituie o categorie, riguros

studiată de sociologia dreptului, care este constituită dintr-un ansamblu de

sisteme juridice paralele dreptului, ele formând totalitatea „concepţiilor

juridice” şi mai ales a „trăirilor juridice”. De fapt, acest autor chiar denumeşte

aceste „trăiri juridice” ca fiind „fapte de drept” (fakzität).

Dezvoltând această afirmaţie se arată, în continuare, care ar fi conţinutul

noţiunilor de „concepţii juridice” şi „trăiri juridice”.

Concepţiile juridice sunt formate din: experienţă, prejudecăţi, imagini,

credinţe, stereotipuri, atitudini şi reprezentări, atât individuale, cât şi colective,

în special doctrina şi, în general, ceea ce se înţelege prin „gândire juridică”.

Trăirile juridice (sfera acestei categorii) cuprind opiniile şi

comportamentele, practicile, uzanţele, ca şi folclorul (juridic), atunci când nu

sunt conforme dreptului pozitiv.

Atunci când „concepţiile juridice” se materializează în „trăiri juridice”,

paralele şi concurenţiale dreptului în vigoare, se produce o tensiune (luptă)

între aceste două categorii concurente care, uneori, sunt denumite

„internormativitate”, situându-se într-un câmp al transformărilor de elemente

de la „imaginarul juridic” în elemente de drept pozitiv.

Interesul conceptului de „infradrept” rezidă în facultatea dată sociologului

jurist să repereze, printr-o analiză minuţioasă a infrajuridicului, a ceea ce se

numeşte în mod obişnuit „inadecvările dreptului” cu faptele reale, de a le

măsura graţie unor indicatori adecvaţi şi de a fi gata să propună o schimbare

juridică dacă aceasta este necesară.

Analiza primară a acestui concept derivă dintr-o teorie a dreptului fondată

pe ideea că orice izvor oficial emană de la stat. Conceptul de infradrept

contribuie, în acest context, la înţelegerea modului de operare a fenomenelor

de internormativitate în cadrul unui sistem normativist pozitivist de unde, prin

definiţie, este exclusă orice contradicţie.

Din păcate, în practica cotidiană în sistemele de drept occidental nu se

consideră că ar fi suficientă o simplă referire la conceptele de „alternativă”,

„pluralism” sau „policentricitate” pentru a se desconsidera (renunţa) la

normativismul pozitivist actualmente în vigoare, în pofida faptului că unul

253

A se vedea A. J. Arnaud, Critique de la raison juridique, în „Où va la sociologie du

droit”, Paris, 1981, p. 325 şi urm.
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dintre proiectele postmoderniste constă tocmai în a se parveni la situaţia în care

conceptul de „infradrept” să poată fi de ajutor în acţiunea de perfecţionare a

activităţii de legiferare.

Sistemele informale ale dreptului reprezintă o formă concurenţială sau

complementară a sistemului juridic formal, formă care se caracterizează prin

absenţa regulilor rigide şi lipsa unui aparat formal sancţionator.

Sistemele juridice informale se consideră a fi mai apropiate de „acţiunile

generale de reglare care operează în societate”, ele excluzând birocraţia

oficială şi, uneori, chiar participarea profesioniştilor dreptului. Este vorba, cu

alte cuvinte, de mecanisme de reglare a situaţiilor conflictuale specifice

culturilor tradiţionale, la care recurg de obicei persoane lipsite de mijloace sau

care nu au interesul să recurgă la sistemele formale pe care le consideră prea

greoaie şi costisitoare (cum este, de exemplu, lex mercatoria).

Date fiind caracteristicile sale, s-ar putea pune întrebarea dacă acestea

sunt realmente sisteme în sens strict, ţinându-se seama de limitările întinderii

lor şi de fluiditatea frontierelor lor şi dacă ele sunt „juridice”, date fiind

lacunele lor în materie de sancţiune şi lipsa lor de integrare în sistemul juridic

formal. Răspunsul va depinde de definirea sistemului şi dreptului care le este

dată, dar este de remarcat faptul că definiţia restrânsă a sistemului juridic ar

exclude o bună parte din experienţele istorice tradiţionale ca alcătuind dreptul,

cum este dreptul cutumiar, şi fenomene precum cele evocate mai sus la care se

referă justiţia alternativă, a căror luare în considerare este indispensabilă pentru

înţelegerea funcţionării sistemului juridic formal.

Diferenţierea între sistemele juridice formale şi nondreptul ridică un alt tip

de probleme; sistemele informale produc o reglare constituită din reguli

identificabile chiar dacă ele sunt flexibile şi operează prin mecanisme care

vizează producerea de conduite conforme.

Limitele (graniţele) între sistemele informale şi formale nu sunt clare, cele

formale având o pondere mare în activitatea sistemelor informale în cadrul

societăţilor moderne. Sistemul formal poate să atragă în câmpul său de acţiune

situaţii care în mod tradiţional sunt reglate prin sisteme informale. Tot aşa,

sistemele informale pot să se nască şi să crească (dezvolte) în interiorul

sectoarelor sistemului formal şi să influenţeze funcţionarea acestuia.

Studierea funcţionării poliţiei şi chiar a puterilor legislative şi judiciare

pune în evidenţă existenţa practicilor care au multe legături cu sistemele

informale

254

.

Sistemele informale constituie, aşadar, o realitate care înconjoară sistemul

formal şi, în mod frecvent, îl şi penetrează. Cunoaşterea modului lor de

funcţionare, domeniului lor de influenţă şi raporturilor lor cu sistemul formal

sunt indispensabile pentru o bună înţelegere a acestora
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.
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A se vedea M. Feeley, The process in the Punishment, New York, 1979.
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A se vedea S. Henry, Private Justice, Londra, 1983.
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Cu toate acestea, sistemele informale au fost prea puţin explorate, iar

lucrările existente sunt opera antropologiei juridice şi sociologiei dreptului în

special din ultimele decenii.

Dreptul liber (denumit şi „Şcoala dreptului liber”) este o mişcare

doctrinară care regrupează, la începutul secolului XX, diverşi teoreticieni

jurişti germanofoni radicali care luptă împotriva conceptualismului juridic

german din secolul XIX (Begriffsjurisprudenz). Aceşti jurişti sunt printre

primii care au propus o teorie despre drept care ar avea, în mod explicit, un

„fundament sociologic”, motiv pentru care ei au fost clasaţi printre fondatorii

sociologiei dreptului.

Ca doctrină, această mişcare percepe dreptul ca aflându-se în reacţie

contra ficţiunilor raţionaliste şi legaliste ale secolului XIX, cu alte cuvinte ca

pe un fenomen social spontan, viu (lebendes Recht). Se susţine că „adevărul

dreptului” îşi are sediul în societate, nu pe hârtie. Această observaţie constituie

trăsătura fundamentală, elementul comun, legătura de rudenie dintre această

mişcare doctrinară şi alte curente aşa-zis „sociologice” (Sociological

Jurisprudence, în Statele Unite ale Americii; teoriile lui L. Duguit şi Fr.

Lambert, în Franţa) sau pur şi simplu „realiste” (realismul american sau

scandinav).

Acest antiformalism nu trebuie însă interpretat în mod rigid, radical, ci,

aşa cum rezultă din lucrările lui Duguit, mai mult ca o relativizare a rolului

formei legale şi ca o „libertate” care se manifestă mai ales la nivelul

interstiţiilor sistemului legal decât contra legii (aceasta fiind cel puţin poziţia

autorilor clasici ai acestei mişcări doctrinare). De aici şi interesul marcat al

acestei şcoli pentru problema „lacunelor din legislaţie”. Aceşti autori au

început lupta contra ficţiunii complitudinii legale. „Libera cercetare juridică”

(die freie Rechtsfindung) nu intervine decât pentru a complini lacunele

legislative (praeter sau intra legem). În atare ipoteze, judecătorul este „liber” –

cuvântul este ambiguu deoarece exercitarea acestei libertăţi este obligatorie –

de a tranşa în funcţie de propriile sale evaluări (eigene Wertungen). Deci

judecătorul nu trebuie, în astfel de cazuri, să se adăpostească în spatele unor

artificii retorice, ci trebuie, dimpotrivă, să-şi asume răspunderea pentru decizia

pronunţată.

Dar această „libertate” nu înseamnă „arbitrar”. Judecătorul trebuie să

statueze potrivit regulii pe care el ar fi stabilit-o dacă ar fi fost legiuitor (în

acest sens sunt şi prevederile art. 1 din Codul civil elveţian). Pentru a stabili

principiile directoare esenţiale, judecătorul va trebui să formuleze ceea ce

constata că există în corpul social (ceea ce exista deja), aceasta constituind

ceea ce autorii au calificat ca fiind un „drept liber”

256

.

Pornindu-se de la acest stadiu, se realizează legătura cu ştiinţele sociale.

Este vorba de a se şti cum trebuie să se efectueze aceste formulări supletive.
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A se vedea: E. Ehrlich, Recht und Leben. Gesammelte Schriften zur
Rechtstatsachenforschung und zur Freirechtslehre ausgewählt und eingeleitet von Manfred
Rehbinder, Berlin, 1967; M. Rehbinder, Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen
Ehrlich, Berlin, 1986, p. 55.
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Judecătorul, ca organ al societăţii şi ca un adevărat inginer social, va trebui să

dispună de o bună „cunoaştere a societăţii şi a forţelor sociale”. În funcţie de

această cunoaştere şi înţelegere el va trebui să identifice normele de drept ale

societăţii, decisive pentru soluţionarea cauzei. Este vorba de „Rechtsfindung”,

nu de o „Rechtsschöpfung”. Această construcţie teoretică este analoagă cu

„libera cercetare complementară” la care se referă Fr. Gény

257

care este, de

asemenea, o activitate „ştiinţifică” de complinire, orientată spre cunoaştere.

Cu toate acestea, sursele de inspiraţie privilegiate de „dreptul liber” sunt

mai mult sociologice şi mai puţin marcate de preocuparea de a se ţine seama de

istoria dreptului (în sens restrâns) şi de dreptul comparat.

Critica adusă acestei mişcări doctrinare se referă la faptul că ideea unei

distincţii între „practica juridică” (die praktische Jurisprudenz), loc tehnic de

evaluări (die Interessenabwegung) şi „ştiinţa dreptului”, wissenschftlichte

Jurisprudenz (die Rechtssoziologie) are defectul strategic de a evacua „juriştii

ordinari” din domeniul ştiinţei. Acesta ar fi preţul pe care ei ar trebui să-l

plătească pentru angajamentul lor în acţiunea socială.

Ambiguitatea în ceea ce priveşte statutul judecăţilor de valoare emise de

judecători, care le-ar extrage din corpul social, a discreditat Şcoala liberă a

dreptului. Aşadar, trebuie abordată problema aptitudinii (sau mai curând a

inaptitudinii) ştiinţelor sociale de a produce ele însele judecăţile de valoare.

Autorii Şcolii dreptului liber au ignorat faptul că numai observarea realităţii

sociale nu este suficientă. Ea permite – ceea ce, într-adevăr, este util şi

interesant – să se identifice diverse reprezentări, practici, aspiraţii... adesea

contradictorii, dar ea nu dispensează pe decident – întrucât este imposibil din

punct de vedere epistemologic – să facă el însuşi o alegere (care poate desigur

fi arbitrară sau obiectiv fundamentată, după caz). Decidentul tranşează în

virtutea propriei sale aprecieri şi nu în virtutea unei evaluări pe care nicio

„ştiinţă” nu o poate produce în mod direct. Ca atare, judecătorul nu observă

numai normele sociale, el alege, mai mult sau mai puţin arbitrar, din

diversitatea socială, pe cele pe care vrea să le aplice.

Comentatorii contemporani menţin la rândul lor ambiguitatea în această

privinţă vorbind de o „cercetare juridică ştiinţifică fundamentată”

258

(Voraussetzug einer Wissenschftlich berüdeten Rechtsfindung).

Mişcarea „Interessenjurisprudenz”

259

a fost percepută ca fiind mai puţin

ambiguă în măsura în care, pe baza unor premise apropiate, s-a admis

autonomia judecăţilor de valoare ale decidentului în raport cu acquis-urile

„ştiinţei”, reţinându-se însă necesitatea unui control intersubiectiv al acestor

evaluări. Această mişcare doctrinară concurentă, mult mai bine acceptată de

juriştii din toate ţările germanofone (Germania, Austria, Elveţia), a parvenit să

penetreze în profunzime şi să transforme dogmatica juridică contemporană.
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A se vedea Fr. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, vol. II,

Paris, 1954, p. 74–90 şi 376–403.
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A se vedea M. Rebinder, op. cit., p. 84.
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A se vedea Ph. Heck, Die Leugnung der Interessenjurisprudenz durch Herman Isay,

Berlin, 1986, p. 88 şi urm.
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Imaginarul juridic constituie un mod de abordare a fenomenului juridic

care consideră dreptul ca o „reprezentare activă a lumii reale” sau, cu alte

cuvinte, „ca o viziune activă (eficientă) a lumii”.

În epoca contemporană au dobândit o extensiune considerabilă sensurile

şi utilizările noţiunii de „imaginar” care nu a ocolit nici sfera discursului

juridic. Dar dincolo de efectele modei sau a căutării paradoxurilor, abordarea

în termeni de „imaginar” a fenomenului juridic răspunde, de asemenea, cel

puţin în parte, unei noi aşteptări de la ştiinţa juridică, recunoaşterea şi

interpretarea dreptului ca obiect social global şi nu pur şi simplu studierea sa ca

o tehnică. Aceasta întrucât, printre toate sensurile pe care le poate avea

imaginarul, cel care trebuie reţinut aici va fi, prin forţa lucrurilor, cel global,

care oferă cea mai mare pertinenţă explicativă în raport cu fenomenul juridic

luat în globalitatea sa.

Nu este vorba de sensul obişnuit al noţiunii de „imaginar” (acela potrivit

căruia imaginarul nu reprezintă realul) întrucât folosirea acestui sens în drept ar

fi paradoxală, domeniul juridic fiind reputat a reprezenta o disciplină a cărei

rigoare şi realism îi conferă capacitatea de a se lipi de realitate pentru a o servi

mai bine.

Nu este vorba nici de sensul restrâns al noţiunii de „imaginar”, acela de

producere de imagini. Discursul juridic, ca orice discurs, procedează prin

imagini (inclusiv construcţii metaforice), dar aceste imagini (în afara a ceea ce

priveşte tehnicile precise ale raţionamentului juridic) nu prezintă un interes

specific pentru analiza dreptului decât integrate într-un sistem global de

reprezentări (de punere în legătură unele cu celelalte). În special, calitatea

imaginilor juridice, caracterul lor (adesea sărac şi reducţionist), nu pot fi

apreciate decât făcându-se trimitere la natura şi funcţia globală a sistemului de

reprezentare juridică.

Pentru a ne putea referi la „imaginarul juridic”, ca element de analiză şi

construcţie juridică, trebuie să ne sprijinim mai curând pe accepţiunile

„imaginarului” propuse în special de G. Durand

260

.

În general se insistă pe forţa creatoare a „imaginarului”, pe această

„putere inspiratoare” care anticipează realul care va veni şi dă un sens realităţii

deja constituite.

Prin „imaginar” s-ar înţelege „câmpul general de reprezentare umană fără

vreo calificare explicativă sau praxiologică”, mai exact „ansamblul

reprezentărilor într-o cultură dată”.

Printr-o stranie răsturnare de situaţii, în prezent „reprezentările” nu mai

sunt văzute ca un mod de cunoaştere imperfect, ci ca un discurs ştiinţific tratat

ca „reprezentare”.

Această relativizare a sistemelor explicative ştiinţifice întăreşte prin

contrapondere reflecţia generală cu privire la modurile de raţionalizare a

raportului nostru cu lumea, subliniindu-se importanţa „imaginarului” ca mod
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A se vedea: G. Durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris,

1969–1984; idem, Le temps de retrouvailles: imaginaire de la science et science de l’imaginaire,

în „Imaginaire et réalité”, Paris, 1985.
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de reprezentare a acţiunii, ca reconstrucţie permanentă necesară şi finalizată a

raportului nostru cu lumea. Iar analiza dreptului este prima care profită de

această nouă orientare, abordarea fenomenului juridic în termeni de „imaginar”

este foarte promiţătoare.

Deja limbajul juridic, ca şi în orice alt limbaj, nu ar putea să scape (iasă)

din jocul reprezentărilor realului, de raportul nostru cu realul care, în sens larg,

ţine de sfera „imaginarului”. Dar, între altele, şi pentru că obiectivul său practic

este acela de a argumenta şi a convinge, discursul său juridic ia adesea forma

unei retorici puternice care se foloseşte intens de figuri de stil, metafore,

reprezentări de imagini.

Apoi, mai ales, dreptul se situează prin însăşi natura sa la încrucişarea

dintre lumea acţiunii şi cea a reprezentărilor. A părea şi a face, sau cel puţin a

trebui să faci, se amestecă mai mult în discursul normativ decât în orice alt

discurs şi prin intermediul dreptului se manifestă cel mai plenar caracterul

teleologic (studierea scopurilor) al oricărei construcţii imaginare: dreptul este un

mod de a vorbi cu realul pentru a putea acţiona asupra lui; dreptul este o viziune

activă (eficientă) cu privire la real. Şi, prin aceasta, el este fără îndoială cel mai

creator dintre „imaginarele sociale”: citirea juridică a realului creează „real” dar,

de asemenea, finalizarea discursului juridic şi deviază, mai mult decât orice

imaginar, chiar însăşi lectura realului. De altfel, această fuziune a imaginarului

împiedică adesea să se distingă partea imaginarului în discursul juridic. De

aceea, trebuie dată o atenţie deosebită imaginarului, pentru a scoate dreptul

dintr-o asemenea capcană, soluţia fiind aceea a realizării raporturilor dreptului

cu alte expresii ale imaginarului social, considerându-se dreptul ca un rezumat

al culturii sociale, un amestec social, un limbaj social esenţial şi central care îşi

extrage forţa din activismul său şi-şi impune categoriile altor discursuri sociale.

În perioada de mutaţie au loc faze rezoluţionare, când categorii juridice

existente au încetat să mai poată răspunde la nevoile şi aşteptările politice sau

sociale şi trebuie să cedeze locul unor noi categorii şi noi norme. Aceste situaţii

de criză juridică fac să apară anumite caracteristici ale invenţiei juridice: noul

discurs juridic capătă în general ecou asupra altor discursuri politice,

sociologice, economice, fără a se confunda totuşi cu ele aşa cum o dovedeşte

coexistenţa frecventă într-un acelaşi text între expunerea de motive şi

dispozitivul normativ, dar în orice caz el reduce aceste reprezentări exterioare

la termeni de categorii foarte simplificate cărora normativitatea, adică

transformarea discursului în acţiune, le dă, prin contrapondere, un statut al

evidenţei, chiar dacă această evidenţă busculează uneori faptele observabile.

Inovaţia juridică îşi extrage, de asemenea, legitimitatea din capacitatea sa de a

dura, din puterea sa de a fixa acţiunile şi comportamentele, care corespund unei

vocaţii proprii funcţiei juridice. Aceasta are drept efect că un enunţ juridic se

schimbă rareori înainte de a-şi fi epuizat toate virtualităţile semantice; chiar

creaţia juridică răspunde adesea noilor nevoi făcând extracţii din stocul de

forme şi imagini juridice vechi.

Partea de imaginare este şi mai perceptibilă în dreptul internaţional, unde

discursul juridic nu reprezintă un monopol statal, ci fructul unui consens

laborios realizat între actori ai unei societăţi internaţionale în acelaşi timp
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conflictuală şi autogenerată. Dubla natură a discursului juridic se manifestă

într-o manieră deosebit de clară în statutul marilor principii de drept

internaţional, organizate (articulate) în jurul principiului central al „egalităţii

suverane”. În acest panteon al marilor principii sunt confruntate în mod

exemplar şi fac să apară natura „mediului discursului juridic”. Astfel, o

afirmaţie fundamentală a dreptului internaţional cum este „societatea

internaţională care este o societate a statelor” ilustrează în acelaşi timp

caracterul foarte reductor al regulii de drept în figurarea sa a realului

(societatea internaţională este redusă la actorii statali sau proveniţi din state),

iar efectul normativ al discursului acţionează asupra aceleiaşi realităţi.

Partea de imaginar juridic nu ţine numai de elaborarea-selecţia

reprezentărilor realului, ci se exercită, de asemenea, şi în cadrul lecturii acestor

reprezentări-norme de bază ale dreptului internaţional, al cărui impresionism e

diversificat în funcţie de actori, circumstanţe şi epoci.

Astfel, dreptul internaţional face să apară cu claritate deosebită existenţa

unei nevoi de un „univers comun al discursului juridic”, într-o societate dată.

În societatea internaţională marile principii de drept internaţional funcţionează

ca o mitologie esenţială la care aderă toţi actorii jocului internaţional, ca un

limbaj şi un sistem de credinţe comune în interiorul căruia (al acestui sistem) ei

gestionează contradicţiile şi obiectivele esenţiale ale societăţii internaţionale.

Grupurile de reflecţie. În postmodernitate asistăm la o adevărată mutaţie

în ceea ce priveşte distincţia între „stânga” şi „dreapta”, distincţie sprijinită pe

teoria lui Anthony Giddens. Aceşti foşti „poli” îşi preiau mutual atributele,

stânga pierzându-şi monopolul „statului asistenţialist”, în timp ce politicile

economice ale dreptei reîncarcă azi teme protecţioniste, dar şi corporatiste,

condiţii în care confuzia electoratelor devine inevitabilă. Niciunul dintre polii

clasici ai democraţiei nu se mai află într-o poziţie dominantă. Spaţiul public nu

mai este polar şi alternativ, ci simultan şi policentric.

Din perspectiva unei antropologii politice fundamentale ne aflăm într-o

situaţie fără precedent şi anume că istoria, accelerată de evoluţia fantastică a

tehnologiei, nu mai poate fi gestionată în registrul amenajărilor politice tradiţionale

lente, deci se cere o reajustare între exigenţele civice şi cele tehnologice.

Interacţiunea dintre globalizarea economică şi bătălia geopolitică pentru

resurse energetice şi materii prime ridică probleme extrem de serioase pe plan

politic şi, implicit, şi pe plan juridic. Aceasta întrucât problemele rămân, dar

trebuie schimbat modul lor de abordare.

Un sistem juridic cu multe reguli, cu reglementări extrem de diversificate

şi stufoase devine, în timp, inflexibil, iar dacă se menţine acest „status quo” nu

sunt multe şanse de schimbare şi nu se poate ajunge la un dinamism acţional.

Aşa încât, în aceste condiţii există tendinţa ca afacerile să treacă graniţele

ţărilor în căutarea unor legislaţii mai favorabile.

În astfel de momente de criză se impun reevaluări, uneori ale întregului

edificiu de reglementări, pentru a putea fi controlate riscurile sistemice de acest gen.

Acestei categorii de probleme, inclusiv juridice, îi sunt consacrate

lucrările diferitelor grupuri de reflecţie privind viitorul Uniunii Europene şi în

general al tuturor grupurilor de reflecţie juridică, lucrări care se concretizează
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în ceea ce se numeşte „dreptul reflexiv”, un drept activ care conţine „programe

raţionale” sau, într-un alt sens, un „drept al ghidajului social”.

Dreptul reflexiv este un drept activ, cum este „dreptul intervenţionist”, dar

care renunţă la asemenea responsabilităţi totale pentru ordinea societăţii.

Dreptul reflexiv conţine programe relaţionale, adică reguli abstracte care pun

premisele contextuale pentru interacţiunea sistemelor autonome. Dreptul

reflexiv constituie o raţionalitate discursivă, creând zone de autonomie pentru

actorii şi sistemele sociale în cadrul regulilor procedurale

261

.

Dreptul ghidajului social (de fapt un al doilea sens al dreptului reflexiv)

reprezintă o formă de organizare a condiţiilor contextuale prin care se reglează

interacţiunea dintre părţile autonome ale unei societăţi complexe, pentru a se

permite astfel integrarea sistemului la un nivel de acţiune mai avansat.

Concepţia dreptului reflexiv presupune atingerea unei etape de dezvoltare

a dreptului contemporan, în mod necesar cuplat la evoluţia societăţilor

complexe şi evoluţia funcţiilor statului modern în aceste societăţi. Acest

concept pune în evidenţă relaţiile mutuale între modul de funcţionare al unei

societăţi şi cadrul său juridic (dreptul său).

Cu toate acestea, în măsura în care nu ar exista o coevoluţie automată,

sunt posibile şi chiar probabile rupturi structurale între dezvoltarea unei

societăţi şi formele dreptului său.

Vom examina în continuare: evoluţia societăţilor moderne şi evoluţia

funcţiilor statului pentru a pune în evidenţă dificultăţile care există, şi în

prezent, pentru realizarea efectivă a ghidajului social şi eforturile care trebuie

depuse în continuare pentru ca dreptul reflexiv să-şi poată produce pe deplin

efectele sale benefice.

a) În ceea ce priveşte evoluţia societăţilor moderne, s-a constatat că

societăţile industriale şi democratice s-au dezvoltat pe baza primatului

diferenţierii funcţionale. Subsistemele funcţionale diferenţiate – de exemplu,

economia, politicul, dreptul,  religia, ştiinţa, educaţia, sănătatea etc. – au

dobândit, puţin câte puţin, o autonomie parţială, unele faţă de altele şi faţă de

instituţiile centrale de integrare: statul şi dreptul. Cele mai dezvoltate dintre

aceste subsisteme funcţionale şi-au radicalizat gradul lor de autonomie parţială

ajungându-se chiar până la un anumit grad de „închidere operaţională” (această

stare desemnând o atare autonomie încât subsistemele respective au devenit

capabile să-şi definească ele însele regulile lor de operare). Această autonomie

se fundamentează pe predominanţa operaţiunilor autoreferenţiale în raport cu

operaţiunile heteroreferenţiale. Întocmai ca şi organismele complexe, aceste

subsisteme sunt dependente mai mult de complexitatea lor internă decât de

propriul lor potenţial evolutiv, şi se ocupă, în consecinţă, mai mult de ele însele

decât de mediul lor înconjurător

262

.
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A se vedea, de exemplu, H. Willke, La théorie autopoétique du droit: autonomie du droit
et transferences contextuelles, în P. Amselek, C. Grzegorczyk, „Controverses autour de l’ontologie

du droit”, Paris, 1989, p. 161 şi urm.
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A se vedea, de exemplu, �. Luhmann, observateur du droit, ed. A. J. Arnaud şi P.

Guibentif, Paris, L.G.D.J. (Colecţia Droit et Société, vol. 5), 1993.
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Cu cât procesele evolutive ale subsistemelor societăţilor depind de criterii

interne referitoare la proceduri de funcţionare viabile, cu atât mai mult acestea

(subsistemele) îşi urmează propria lor viaţă şi propria lor dezvoltare. Iar

această condiţie face, la rândul său, mai dificilă menţinerea coeziunii necesare

între elementele componente ale societăţii în ansamblul său. Acest fenomen a

fost observat (şi este observabil) în cadrul tuturor marilor organizaţii sau

întreprinderi.

Pentru ca aceste componente (subsisteme) să evolueze împreună trebuie

să existe – atât în ceea ce priveşte societatea, cât şi subsistemele acesteia – un

minimum de condiţii environamentale comune şi criterii evoluative reciproce.

Se constată însă, chiar şi în prezent, că orientările sau referinţele comune

subsistemelor sunt încă departe de a fi evidente. Dimpotrivă, sunt semne, sunt

probe suficiente ale existenţei unui înalt grad de divergenţă între raţionalităţile

specifice, o contradicţie între faptele semnificative şi indiferenţă faţă de cea

mai mare parte a operaţiunilor interne ale altor subsisteme.

Această situaţie – aşa cum se subliniază în literatura de specialitate

263

–

este o dovadă a unei profunde dileme a societăţilor moderne, o dilemă născută

din două principii evoluţioniste care se creează recursiv şi reciproc: pe de o

parte, principiul diferenţierii funcţionale care conduce la specializarea şi la o

interdependenţă crescută întrucât fiecare subsistem specializat este viabil şi nu-

şi păstrează potenţialul său evolutiv decât în combinare cu toate celelalte

subsisteme, iar, pe de altă parte, principiile de „închidere operativă” şi de

„autoreferinţă” care radicalizează autonomia şi recursivitatea, prin aceasta

mărindu-se „independenţa” subsistemelor.

b) În ceea ce priveşte evoluţia funcţiilor statului, societatea liberală

modernă a creat statul de drept clasic (Rechtsstaat) ca infrastructură executivă

şi titulară a monopolului de control al puterii prin mijlocul dreptului pozitiv şi

legitim.

Funcţia primară a statului era represiunea violenţei fizice nelegitime. Până

în prezent acesta este modul predominant în drept şi în stat. Dar, deja, odată cu

manifestările „statului intervenţionist” se anunţă o etapă a unei acţiuni

administrative deliberate, planificarea şi noţiunile autonome despre justiţie.

Prezervarea ordinii în societăţile postliberale cere (implică) intervenţii vizibile

ale sistemului politico-administrativ – adică ale statului – în domenii care până

în prezent erau considerate ca fiind autonome, adică situate în afara sferei

acţionale statale sau a unui control deliberat. Prin dreptul intervenţionist, al

programelor finalizate şi chiar prin planificare, actorii statali vor să influenţeze,

transforme sau corecteze desfăşurarea evenimentelor. Prin aceasta se doreşte

evitarea efectelor sau externalităţile negative.

Din această evoluţie rezultă, pentru stat, un paradox: el devine în acelaşi

timp mai important şi mai puţin puternic; mai important, întrucât toate

problemele societăţii sunt considerate ca fiind de competenţa şi
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A se vedea Dictionnaire encyclopédique de théorie et sociologie du droit, L.G.D.J., Paris,

1993, p. 518.
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responsabilitatea statului, şi mai puţin puternic, întrucât această

„suprasolicitare” conduce la o criză a statului, neguvernabilitate, la o

dependenţă a statului la o acceptare (aprobare, consimţire, învoire) a

participării actorilor sociali la această acţiune

264

,

În aceste condiţii, „ghidajul societal” devine mai puţin ambiţios, scopul

său fiind acela de a pregăti – pentru o schimbare societală – un cadru care să

condiţioneze relaţiile între subsisteme autonome şi autoghidate. Ghidajul poate

fi definit ca fiind o formă de îmbinare (aranjare) a condiţiilor contextuale care

organizează componentele relativ autonome ale unui sistem complex, pentru a

se permite integrarea sistemului la un nivel de acţiune mai avansat. Prin acest

gen de ghidaj se încearcă prezervarea autoghidajului şi capacitatea de

autocorecţie ale unui subsistem, respectându-se „autonomia parţială” a

acestuia, oferindu-se numai „intervenţii contextuale”. Or, tocmai în acest punct

(sens) dreptul reflexiv poate juca un rol de ghidaj social

265

.

c) În ceea ce priveşte evoluţia dreptului reflexiv, trebuie reţinut că dreptul

ca instrument principal de acţiune statală se adaptează – nu fără probleme şi

rupturi – la funcţiile diferite ale statului: dreptul autoritar şi represiv care se

manifestă sub forma de „programe condiţionale” (de exemplu, dreptul penal)

corespunde funcţiei represive a statului; dreptul civil care se manifestă sub

forma de „programe opţionale” constituie un instrument al statului liberal prin

care sunt propuse reguli actorilor autonomi; dreptul intervenţionist care se

manifestă sub formă de programe finalizate (de exemplu, legi de planificare),

devine necesar – în pofida rezistenţei puternice din parte juriştilor profesionişti

(practicieni) – pentru un stat care ar vrea să controleze procesele interne ale

organizaţiilor şi sistemelor sociale

266

.

Noua funcţie a statului de „ghidaj social” cere (implică) un „drept reflexiv

sub formă de programe relaţionale”. În această privinţă (a ghidajului societal)

sunt subliniate trei puncte:

– în societăţile complexe, nu se pot controla direct subsistemele prin

politici administrative sau juridice. Actorul dirijor (statul) trebuie să modeleze

sau să reprezinte tocmai complexitatea internă a sistemelor controlate. Acest

lucru va conduce fie la o simplificare primejdioasă prin nediferenţiere, fie la

neguvernabilitate prin hipercomplexitate;

– cu toate dificultăţile inerente, ghidajul societal este necesar, din ce în ce

mai necesar, pentru a se evita riscurile grave care ar rezulta din modul de

funcţionare obişnuită a societăţilor complexe şi diferenţiate. Aceasta, întrucât a

te încrede doar în autoghidajul sistemelor specializate ar însemna să se

neglijeze condiţiile de dezvoltare a societăţii în ansamblu;

– nici „control autoritar direct”, nici „autonomie absolută”, această

situaţie este echivalentă cu o pledoarie pentru „ghidajul contextual

descentralizat”. Ghidajul contextual trebuie să funcţioneze într-o modalitate

264 Ibidem, p. 518–519.

265 Ibidem, p. 519.

266 Ibidem, p. 519.

267 Ibidem, p. 519.
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contrară „sistemului ghidat”. Problema constă în a se şti dacă dreptul poate să

ajute la acţiunea de ghidaj contextual în sensul sus-menţionat şi să contribuie la

punerea în practică a funcţiei de ghidaj societal al statului modern

267

.

Dreptul reflexiv nu înlocuieşte celelalte forme de manifestare ale

dreptului, ci se alătură acestora pentru a răspunde la sarcini specifice, dar mai

ales pentru a se reglementa relaţiile dintre sistemele (de fapt, subsisteme) unei

societăţi puternic diferenţiate şi complexe. Contrar perspectivei obişnuite,

dreptul (ca, de altfel, şi operaţiunile economice, politice, ştiinţifice etc.) nu se

ocupă de mediul extern. Dreptul ca sistem (social) juridic se conduce după

criterii juridice şi de o manieră care să permită continuarea operaţiunilor

juridice. Chiar dacă efectul extern al unei operaţiuni juridice pare a fi

problematic sau prejudiciabil, aceasta nu este o problemă de drept, ci de mediu

ambiant societal: fiat justitia, pereat mundi.
Se atrage atenţia

268

asupra unui fapt extrem de important şi anume că este

indispensabil să se înţeleagă rigoarea poziţiei teoretice expuse mai înainte şi

anume de a se pune întrebări pertinente care vor permite să fie stăpânite

consecinţele negative. Cu toate acestea, asemenea consecinţe nu reprezintă

decât descrierea realităţii interacţiunilor contemporane dintre subsistemele

societăţii. Coeziunea societăţilor complexe este ameninţată de tendinţele

centrifuge ale acestor subsisteme autonome. Paradoxul raţionalizării – observă

Max Weber – contribuie la paralizarea acestor societăţi complexe, întrucât, în

mod evident, nu există o „raţionalitate compactă şi înţelegătoare”, ci bucăţi de

subraţionalităţi specifice componentelor autonome. Unul dintre efectele acestei

constituiri a sistemelor (subsistemelor) autoreferenţiale constă în capacitatea

lor de a şterge, anula sau anihila efectele evenimentelor sau intervenţiilor

externe (venite din afara acestor subsisteme): cea mai mare parte a strategiilor,

programelor, iniţiativelor, intervenţiilor, învăţămintelor unui sistem

(subsistem) (de exemplu, politica sau dreptul) raportate la alt sistem

(subsistem) (de exemplu, economia sau educaţia), nu schimbă nimic din

această situaţie. Pentru a sesiza raţiunile (motivele) apariţiei acestui fenomen ar

fi necesară abandonarea perspectivei intervenţioniste şi să fie acceptat

caracterul necesarmente rigid ca şi consecinţele modului de operare

autoreferenţial ale fiecărui sistem (subsistem component al sistemului social

global), ceea ce nu înseamnă nicidecum o renunţare la orice formă de

intervenţionism, ci doar o schimbare de optică.

Aşa cum se subliniază în literatura de specialitate, miliardele de probleme

pe care le ridică intervenţia, implementarea, orientarea, direcţionarea

controalelor juridice pentru rezolvarea problemelor sociale prin mijloace de

drept nu mai apar, în această nouă viziune, ca o descriere a unei realităţi

nesănătoase, ci ca un defect teoretic categorial. Dacă o întreprindere economică

nu produce decât pierderi, sunt înlocuiţi patronii (conducătorii), deci, în mod

similar, numai o schimbare radicală a modului de funcţionare a sistemului

juridic ar fi capabilă să resusciteze teoria dreptului. Descoperirea dificultăţilor

268 Ibidem, p. 519–520.
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dreptului ca mijloc de intervenţie ar putea pregăti câmpul cunoaşterii pentru o

paradigmă mai modestă: o paradigmă a sistemului autoreferenţial care ar face

să apară un mod de operare egotist, dirijat spre interior (inter-directed), fără să

se aibă în vedere mediul înconjurător, miop şi incrementalist. Deci, se cer cel

puţin acelaşi efort şi aceeaşi concentrare şi pentru educarea sistemelor sociale,

ca şi pentru schimbarea oamenilor; în fond, există întotdeauna aceeaşi

procedură şi pentru evoluţia sistemelor vii.

Dreptul reflexiv, ca şi dreptul intervenţionist, este un drept activ, dar el

renunţă să-şi mai asume răspunderea totală faţă de societate. El conţine

programe relaţionale, adică reguli abstracte procedurale prin care sunt puse

premisele organizaţionale şi contextuale necesare interacţiunii dintre sistemele

autonome. Scopul dreptului reflexiv îl constituie „autonomia reglementată”

269

.

El caută să genereze şi să susţină procese interne de autoreglare şi de adaptare

mutuală. Dreptul reflexiv constituie o „raţionalitate discursivă”, creându-se

zone de autonomie pentru actorii sistemelor sociale (subsistemele sociale,

componente ale sistemului social global), în cadrul unor reguli procedurale.

Se face totuşi remarca faptului că concepţia dreptului reflexiv este încă

mai mult o idee decât o realitate. Dar, în definitiv, chiar şi integrarea,

civilitatea şi raţiunea societăţilor complexe contemporane sunt, de asemenea,

mai mult o idee decât o realitate.

Grupurile de presiune sunt grupuri organizare (în principiu voluntare)

care caută să-şi realizeze interesele obţinând decizii (inclusiv sub formă de acte

normative) de la mecanismele structurii politice.

Termenul de „grupuri de presiune” nu este cel adecvat pentru genul de

acţiuni pe care ele le exercită, fiind mai potrivită noţiunea de „grupuri de

interese” dar fiind faptul că ele efectuează mai degrabă activităţi de convingere

sau negocieri. Într-adevăr, oamenii pot crea grupuri formale sau informale

pentru a-şi realiza sau apăra interesele specifice, ori, cu alte cuvinte, pentru a-şi

satisface o nevoie, în mod conştient. În literatura de specialitate se regăsesc şi

alte expresii cum este, de exemplu, cea de „interese organizate”, sau cea de

„grupuri de influenţă” (influence groups, Einflußgrupen), prin care se încearcă

să se indice împletirea a două structuri ale societăţii: structura intereselor

(influenţe) şi structura politică (decizională)

270

.

Printre numeroasele denumiri şi clasificări propuse în această privinţă, cea

mai clar exprimată este cea referitoare la diferenţierea dintre interesele

economice (capital, muncă, agricultură, profesii liberale) şi cele neeconomice

(religioase, etnice, culturale), fiecare din aceste două blocuri de interese fiind,

la rândul lor, susceptibile de subdiviziuni care pun în evidenţă interese

specifice ale grupurilor date. În practică însă aceste clasificări şi diviziuni nu

mai apar tot aşa de clar, în mod concret vectorii celor două structuri

nereprezentând o orientare unică, ci se încrucişează. Nu intră încă în această
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A se vedea: G. Teubner, Rechts als autopoietisches System, Frankfurt, 1989; idem,

Reflexives Recht, în A.R.S.P., LXVIII, 1982, p. 13 şi urm. (Archiv für Rechts und

Sozialphilosophie).
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A se vedea St. Ehrlich, Le pouvoir et les groupes de pression, Paris, 1971.
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clasificare bipartită interesele neorganizate care, datorită caracterului lor amorf,

nu au şansa de a fi satisfăcute.

Grupurile de presiune, sub aspect macrosocial, traduc diversificarea

socială şi, în ansamblul lor, joacă un rol de „corpuri intermediare” între indivizi

şi structura politică.

Structura politică a societăţii este mai puţin diversificată decât societatea

căci altfel nu ar putea să-şi îndeplinească funcţia sa integraţionistă. Dar, cu

toate acestea, ea (structura politică) trebuie să fie precedată de o acţiune de

integrare a intereselor sociale, ceea ce reprezintă o trăsătură semnificativă a

proceselor sociale contemporane, observându-se importanţa crescută pe care au

căpătat-o blocurile de interese integrate: ale capitalului (reprezentate de

organizaţiile industriale şi financiare); ale muncii (sindicatele), ale agriculturii

(uniunile de fermieri şi organizaţiile lor cooperatiste). Acestea se organizează

la scară statală, ceea ce duce, în mod evident, la creşterea importanţei lor şi a

influenţei în cadrul negocierilor cu mecanismele structurii politice, ele

devenind în mare măsură partenere ale acestor structuri.

Forţa grupurilor de presiune se măsoară după importanţa numerică a

membrilor lor; calitatea organizării lor; importanţa resurselor financiare de care

dispun. Aceste componente nu sunt permutabile (în orice caz, ele nu sunt decât

parţiale), dar cumularea lor întăreşte poziţia grupului de presiune.

Este evident că structura intereselor în statele capitaliste este diferită de

cea care există în statele necapitaliste (socialiste sau în curs de dezvoltare), dar

ar însemna să se contrazică realitatea dacă s-ar nega diversitatea de interese a

acestora din urmă.

Grupurile de interese caută să insereze cerinţele lor în programele

partidelor, utilizând platformele electorale sau/şi finanţând campaniile lor.

Este, într-un fel, o activitate predecizională sau prima fază a proceselor

decizionale. Decizia favorabilă obţinută sub forma unui act legislativ

deplasează demersul lor spre grupurile parlamentare ale partidelor politice.

Această chestiune a fost popularizată prin cercetările întreprinse în legătură cu

„lobby”-urile prin care sunt înţelese negocierile de pe culoare între

reprezentanţii grupurilor de presiune şi parlamentari. Mai puţin spectaculoase

şi mai uşor sesizabile sunt contactele grupurilor de presiune cu guvernul şi

ramificaţiile acestuia; ele nu corespund decât într-o anumită măsură diverselor

interese integrate.

Instanţele judiciare servesc mai rar ca teren de activitate al grupurilor de

presiune. Acest lucru se produce atunci când acestea vizează să obţină un

precedent judiciar.

Ambele structuri ale societăţii (influenţe, interese şi politică) compun un

tot determinat (sistemul socio-politic).

Deşi problema diversificării sociale aparţine tradiţiei analizei sociologice,

vreme îndelungată a persistat opinia eronată potrivit căreia grupul de presiune

ar fi un fenomen specific procesului politic american. Dar renaşterea ştiinţei

politice europene, după cel de-al Doilea Război Mondial, a pus în evidenţă

faptul că organizarea spontană nu era specifică numai poporului american

(nation of joiners), ci este vorba de o tendinţă universală, cu condiţia să nu fie
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blocată artificial de centrul de decizie politică. S-a constatat apariţia unor

monografii consacrate studiului structurii intereselor în diferite ţări, în special

europene (J. Meynaud şi alţii), şi a unor grupuri de presiune internaţionale, ca

şi a analizei proceselor interne şi a diferitelor tipuri. Pasul următor l-au

constituit cercetările vizând elucidarea mecanismelor integraţioniste în lumea

macrointereselor. În sfârşit, s-a reuşit învingerea prejudecăţilor datând din

epoca lucrărilor lui Bentley, potrivit cărora erau opuse grupurile de presiune

concepţiilor marxiste referitoare la stratificarea claselor. Or, analiza grupurilor

de presiune este complementară cercetării cu privire la structura de clasă şi de

pătură a societăţii, nu contradictorie acestei cercetări.

Receptarea sau împrumutul de la un ansamblu de norme sau chiar a unui

ansamblu de norme de la un alt sistem juridic constituie un mod prin care un

sistem de drept poate fi influenţat de altul, unul dintre cele mai penetrante.

În sens strict, termenul de „recepţie” nu înseamnă nici impunerea unui

drept

271

, nici implementarea tratatelor internaţionale, nici substituirea dreptului

naţional cu un drept supranaţional, deoarece dacă în conţinutul termenului de

„receptare” s-ar include şi aceste fenomene ar exista riscul de a se şterge

trăsăturile distincte pe care le are instituţia „recepţiei”. Ca atare, noţiunea de

„receptare” desemnează doar „împrumutul” unui ansamblu de drept sau a unei

părţi ori doar a unei instituţii juridice din alt sistem de drept.

Deşi un atare împrumut prin act legislativ deliberat se opune noţiunii

originare de „recepţie”, adesea ea se include într-o noţiune modernă, abstractă

şi mai extinsă de „recepţie”

272

. Într-adevăr, studiul istoric al unor atare

împrumuturi stabileşte, în parte, existenţa aceloraşi factori care au jucat un rol

în receptarea din Evul Mediu.

Recent, s-a antamat studiul sistematic al diferitelor forme de interacţiune a

sistemelor de drept, fără însă să se obţină, pentru moment, rezultate

satisfăcătoare. S-a încercat

273

să se claseze toate fenomenele respective, în

primul rând sub denumirea de „aculturaţie juridică”, mai târziu sub cea de

„transferuri de drept”.

Studiul sistematic a început potrivit metodei scolastice, a codificării

împăratului Justinian, numită mai târziu „Corpus Juris Civile”. Acest studiu a

fost extins la ansamblul universităţilor din întreaga Europă. Iar studenţii, care

şi-au însuşit noua ştiinţă juridică, au aplicat-o în cadrul funcţiilor pe care le-au

ocupat ulterior, de pe aceste poziţii sociale. În felul acesta, în mod progresiv,

dreptul roman a dobândit o mare influenţă. În secolul XIII se putea deja vorbi

de această influenţă în actele juridice practice (contracte, testamente). Cei care

propagau dreptul roman nu erau, în principal, membri cu profesii juridice (în

sensul modern al cuvântului), ci oameni ai bisericii, notari, funcţionari.

Într-adevăr, şansele juristului savant în domeniile administrării justiţiei şi a
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A se vedea S. B. Burman, B. E. Harrel-Bond, The imposition of Law, New York, 1979.

272

A se vedea D. Giesen, Art. Rezeption fremder Rechte, Handwörterbuch zur deutschen
Rechtsgeschichte, 1987, p. 996.
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A se vedea M. Alliot, L’acculturation juridique, în  J. Poirier, „Ethnologie générale”,

Paris, 1968, p. 1180–1236.
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legislaţiei depindeau de un ansamblu de factori politici, sociali şi alţii, după

locuri şi timp. Dar spre secolul XV, juriştii savanţi au obţinut în general o

poziţie considerabilă în cea mai mare parte a ţărilor europene.

Dacă existenţa universităţilor explică formarea de jurişti savanţi, există,

de asemenea, în ceea ce-i priveşte, o cerere crescută de competenţă. Din acest

punct de vedere, cercetarea n-a obţinut, totuşi, rezultate decisive. Sunt în joc

mulţi factori. Nici factorul ideologic (dreptul roman ca legitimare a

continuităţii între Imperiul Roman şi Sfântul Imperiu), nici factorul tehnic

(dreptul roman ca sistem de drept de o raţionalitate superioară), nici factorul

politic (dreptul roman ca instrument adecvat pentru dezvoltarea birocraţiei şi a

statului modern), nici, în sfârşit, factorul economic (nevoile capitalismului

crescând de un sistem de drept raţional şi calculabil) nu sunt admişi ca fiind,

fiecare dintre ei, decisivi. Fiecare factor a făcut obiectul unei obiecţii: contra

argumentului economic, propus deja de Savigny

274

, s-a obiectat, de exemplu,

că „recepţia” nu se produce tocmai în centrele cele mai importante ale

capitalismului comercial, oraşul Lübeck, centru al ligii hanseatice şi, de

asemenea, că dreptul comercial s-a dezvoltat în mare parte în afara dreptului

roman (scrisori de schimb, acţiuni etc.).

Difuzarea dreptului savant nu a avut aceeaşi amplitudine şi nici acelaşi

efect în toate regiunile Europei. În unele ţări, influenţa sa a fost foarte durabilă

(Italia, Spania, Portugalia, Olanda, Franţa, Scoţia); în altele, influenţa a fost

efemeră, parţială sau chiar nulă (Anglia, Bavaria, Tirol, ţările scandinave,

Rusia). Acest lucru a depins în parte atât de răspândirea juriştilor savanţi, cât şi

de amploarea forţelor oponente. Deoarece romaniştii au susţinut Sfântul

Imperiu, regele Franţei s-a opus, în secolul XIII, receptării dreptului roman.

După ce juriştii francezi au elaborat principiul potrivit căruia regele este

împărat în regatul său (rex est imperator in regno suo), dreptul roman a fost

adaptat exigenţelor regelui, supus propriei sale sancţiuni.

Participarea directă la administrarea justiţiei fiind de esenţa noţiunii de

„drepturi politice”, de multe ori statele se opuneau cu încăpăţânare apariţiei

juriştilor savanţi la curţile lor tradiţionale. Dreptul savant s-a difuzat mai ales

pe calea noilor curţi de apel. Germania a cunoscut un întreg sistem de

consultare, în cadrul căruia judecătorul trimitea dosarul juristului savant sau la

o facultate de drept pentru a-şi pregăti sentinţa pe care urma să o pronunţe

(Aktenversendung).

Receptarea dreptului roman nu a fost niciodată completă. În Corpus Juris

Civile exista un mare număr de reguli şi instituţii care căzuseră în desuetudine

odată cu Imperiul Roman şi, prin urmare, nu erau aplicabile în Europa

medievală. Altele, care priveau de exemplu, interesele, regimul dotal şi

divorţul, nu erau acceptabile din considerente sociale sau religioase. În diverse

ţări, se dezvolta un sistem juridic mixt, cum a fost dreptul romano-olandez în

Olanda.
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A se vedea F. C. von Savigny, Geschichte des römischen Recht im Mittelalter, Bad

Homburg, Genter, 1961 (VII volume, ediţia 1834).
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În timp ce cercetarea istorică a conchis, într-adevăr, că noţiunea de

„receptare” este inadecvată pentru a caracteriza difuzarea dreptului savant în

Europa medievală, acest termen a fost aplicat între timp ca un concept analitic

unor fenomene diferite, cum sunt: diseminarea ideilor, operele artistice,

sistemele politice, codificări etc. Astfel s-a întreprins studierea receptării unui

roman, a unui concept politic, a unei instituţii politice sau juridice.

În câteva studii s-a încercat să se răspundă la întrebarea de a se şti în ce

măsură un cod străin acceptat prin act legislativ este aplicat, adaptat sau ignorat

în practică. Ca şi în cazul receptării dreptului roman, noţiunea „receptoare” nu

este niciodată pasivă. Aşa cum s-a observat în literatura de specialitate

275

,

receptarea implică adaptare şi asimilare la propriile nevoi. Codul civil olandez

aparţine familiei Codului civil francez, dar conţine multe adaptări la tradiţia

juridică olandeză. Japonia a adoptat, în 1898, modelul pandectist al Codului

civil german, dar l-a completat parţial cu reguli derivate fie din dreptul civil

francez, fie din dreptul japonez. În ceea ce priveşte Turcia, ea a introdus, în

1926, Codul civil elveţian şi a adoptat un regim al legitimităţii copiilor care era

total contrar dreptului cutumiar indigen, ceea ce, în consecinţă, a cauzat

probleme care au determinat legiuitorul să aducă amendamente destul de

curioase. Multă vreme s-a considerat că însuşi codul era ignorat complet la

ţară, dar cercetări recente au pus în evidenţă faptul că după trecerea unei

perioade de aproximativ cincizeci de ani femeile sunt pe punctul să descopere

rapid posibilităţile pe care acest cod le oferă

276

.

Intrernormativitatea este un fenomen care constă în raporturile care se

leagă sau se dezleagă între diverse categorii, ordini sau sisteme de norme, adică

mişcări, conjuncţii sau conflicte, din care derivă caracterul evolutiv al

sistemelor de norme (dinamica internormativităţii).

Intrernormativitatea poate fi analizată şi dintr-un alt unghi de vedere decât

cel al dinamicii acesteia, şi anume acela al „câmpului juridic” definit ca

ansamblu de fenomene juridice reunite în spaţiu şi timp.

Noţiunea de „câmp juridic” a fost multă vreme folosită doar în mod

sporadic şi nesistematic în sociologia juridică, deci era un concept care abia

trebuia, într-o largă măsură, să fie construit. În această privinţă şi perspectivă,

lucrările lui Pierre Bourdieu au deschis căi foarte interesante. Acest autor

defineşte „câmpul juridic” ca fiind un „univers social autonom, capabil să

producă şi să reproducă, prin logica funcţionării sale specifice, un corpus

juridic relativ independent de constrângerile externe”

277

.

Autorul, referindu-se la modul de funcţionare al acestui câmp, spune că el

(câmpul juridic) produce practici şi discursuri (studii) care sunt efecte ale

logicii specifice funcţionării acestui câmp, adică o dedublare determinată de

275

A se vedea A. B. Schwarz, Geschiche und Gegenwart, Gesammelte Schriften zur neueren
Privatrechtsgeschichte und Rechtsvergleichung, Karlsruhe, 1960.

276

A se vedea J. Starr, Dispute and Settlement in Rural Turkey; an Ethnography of Law,

Leiden Brill, 1978.

277

A se vedea P. Bourdieu, La force du droit, éléments pour une sociologie du champ
juridique, în „Actes de la recherche en sciences sociales”, septembrie 1986.
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„raporturile de forţă specifice care-i conferă structura şi orientează confrun -

tările concurenţiale...” şi prin aceasta „logica internă a operelor juridice care

delimitează în fiecare moment spaţiul posibilităţilor şi implicit universul”.

Această definiţie şi explicaţiile suplimentare ale autorului ridică întrebări

cu privire la raporturile de forţă care traversează câmpul juridic, monopolurile

care se instituie în acest cadru şi care produc mecanismele de acceptare şi

eliminare a noilor intraţi, cu privire la confruntările şi strategiile care se

desfăşoară aici, interesele şi profiturile diferiţilor producători (de practici şi

studii).

Dacă se acceptă că dreptul este, de asemenea, un câmp de producţie

simbolic, trebuie studiate efectul structurant al acestui câmp, geneza sa şi

proprietăţile sale, inspiraţiile în această privinţă dinspre lucrările lui Pierre

Bourdieu şi din lucrările anterioare acestora ale lui Max Weber, care atrăsese

deja atenţia asupra omologiilor (concordanţelor) de structură între „câmpul

juridic” şi „câmpul religios”.

În această ordine de idei nu poate fi ignorat tot ceea ce separă noţiunea de

„câmp juridic”, înţeles ca un câmp social, aşa cum este el înţeles de P.

Bourdieu, şi noţiunea de „sistem”, aşa cum aceasta a fost ea dezvoltată de

Luhmann, de exemplu.

Potrivit lui P. Bourdieu, teoria sistemelor ridică problema „autoreferinţei”

structurilor legale, confundând structurile simbolice (dreptul propriu-zis) şi

instituţiile sociale pe care acestea le produc. „Nedistingându-se ordinea

simbolică a normelor şi doctrinelor...  şi ordinea relaţiilor obiective între agenţi

şi instituţiile aflate în poziţie concurenţială pentru obţinerea monopolului de a

elabora dreptul, nu se poate înţelege principiul transformării sale”.

Aplicând în acelaşi timp metoda weberiană şi tezele lui P. Bourdieu,

într-un astfel de domeniu, un alt autor

278

se interesează de bulversările suferite

în cadrul câmpului juridic, în special în dreptul muncii, apărând ideea că

dreptul muncii devine un instrument de luptă care opune o nouă generaţie de

jurişti fracţiunilor tradiţionale, în tentativa lor de redefinire a dreptului şi

rolului său social. Dar nu numai juriştii au operat această reconstrucţie.

Această nouă orientare a dreptului muncii este, într-adevăr, corelativă cu

apariţia, în anii precedenţi războiului, atât în domeniile politic şi juridic dar, de

asemenea, se pare, şi în domeniul sindical, a unor oameni noi care au contribuit

la privilegierea aspectului sindical al conflictelor mai curând decât aspectul lor

individual în redefinirea strategiilor în materie juridică.

Acelaşi autor mai remarcă faptul că această evoluţie nu este independentă

de bulversările intervenite în domeniul economic, cum sunt apariţia de noi

industrii, mişcarea de restructurare a întreprinderilor, apariţia unor noi forme

de organizare a muncii în acelaşi timp suple şi mai relaţionale. Autorul arată

astfel, printr-o cercetare empirică, interesul operaţional al conceptului de

„câmp juridic” pentru clarificarea relaţiilor între juridic, politic, social şi

ideologic.

278

A se vedea P. Cam, Juges rouges et droit du travail, în „Actes de la recherche en sciences

sociales”, ianuarie 1978, p. 2–25.
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Doctrina juridică a fost definită în diferite moduri, în mod strict sau în

moduri extensive, dar, în esenţă, s-a convenit că este vorba de opinii care au

caracter de autoritate şi, în consecinţă, constituie o sursă importantă de

inspiraţie pentru legiuitor.

Dacă răspunsurile (responsa) jurisconsulţilor au constituit o adevărată

sursă de drept (în dreptul roman), în termeni moderni doctrina pare să provină

din „communis opinio doctorum” care şi-a impus forţa sa în caz de

incertitudine cu privire la existenţa sau semnificaţia unei reguli

279

.

Expresia de „doctrină juridică” folosită de jurişti a fost afectată de o

schimbare de sens: în sens restrâns, utilizată în secolul XIX, doctrina a fost mai

întâi considerată ca o opinie, teorie, chiar o teză. Termenul desemna opinia

personală a unuia sau mai multor jurisconsulţi cu privire la o problemă de drept

controversată (punct de vedere pe care-l regăsim şi în prezent la unii jurişti mai

puţin la curent cu evoluţia sensului acestei noţiuni, în timp).

În zilele noastre însă, prin „doctrină”, în sens larg, se înţeleg opiniile

emise de autori în lucrările lor, prin care este desemnat, în acelaşi timp,

ansamblul lucrărilor acestor autori, adăugându-se adesea că ceea ce se înţelege

prin doctrină este o opinie care a căpătat autoritate, făcându-se referire la

motive teoretice pe care se fundamentează şi hotărâri judecătoreşti, în special

decizii ale curţilor de casaţie

280

.

Dar doctrina juridică a fost pusă în corelaţie şi cu alte concepte cu care ea

are evidente afinităţi, mai mult sau mai puţin întinse: doctrină-ştiinţa dreptului-

epistemologie; doctrina şi izvoarele dreptului; doctrina şi activitatea de creare a

dreptului; doctrina şi ideologia; doctrina şi politica legislativă; doctrina şi

jurisprudenţa; doctrina şi practica judiciară, notarială şi alte practici.

Într-adevăr, în prezent, datorită multiplicării şi aprofundării cercetărilor în

materie au fost puse în evidenţă, cu claritate, legături foarte strânse între

doctrină şi toate conceptele la care ne-am referit mai sus.

Limitându-ne la tema pe care ne-am propus să o dezbatem,

„managementul juridic şi jurisdicţional”, vom face doar o scurtă trecere în

revistă a corelaţiilor care există între: doctrină şi activitatea de creare a

dreptului; doctrină şi ideologie (ideologia politică care stă la originea

sistemului în cadrul căruia juriştii îşi exercită funcţiunea); doctrină şi politica

legislativă.

În ceea ce priveşte activitatea de creare a dreptului, problema trebuie pusă

în legătură cu concepţia despre „izvoarele dreptului”. Dacă doctrina nu este

considerată ca fiind un izvor de drept, pentru că opiniile doctrinarilor nu sunt

niciodată, prin ele însele, constitutive ale unei reguli de drept, ci, dimpotrivă,

au întotdeauna nevoie de un releu, adică de o sursă formală, în acest caz, într-

adevăr, doctrina nu este un izvor de drept, ea rămânând doar o sursă de

279

A se vedea J. Boulanger, Sur le rôle de la doctrine dans le droit privé français
contemporaine, în „Problèmes contemporains de droit comparé”, tome II, p. 37.
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A se vedea: G. Cornu, Droit civil. Introduction, Paris, 1980; C. Atias, Epistémologie
juridique, Paris, 1985, şi La mission de la doctrine universitaire en droit privé, în „Juris-classeur

périodique” (Semaine juridique), 1980, I, 2999.
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interpretare a regulii de drept, ceea ce readuce în discuţie metodele de

interpretare şi opoziţia tradiţională dintre exegeză şi cercetarea ştiinţifică liberă

care a ajuns la concluzii opuse ipotezei sus-menţionate.

În viziunea actuală, fundamentată ştiinţifică, doctrina constituie un

adevărat izvor de inspiraţie a legiuitorului, indiferent că acesta ar fi un izvor

mediat şi nu direct (prin el însuşi), deşi această caracterizare este, şi ea,

discutabilă.

În ce priveşte corelaţia ce există efectiv între activităţile desfăşurate de

jurişti, inclusiv activitatea de legiferare, şi ideologia politică, azi necontestată,

implică şi o extrapolare a doctrinei, doctrina juridică apărând, în aceste

condiţii, ca o „producţie determinată de conţinutul social şi politic al societăţii

în care ea se realizează”.

În sfârşit, în privinţa existenţei legăturii între doctrină şi politica

legislativă, este admis azi că una dintre „misiunile” doctrinei juridice constă în

exercitarea unei importante influenţe asupra legiuitorului, prin critica legilor în

vigoare sau cu ocazia pregătirii altora noi. Această influenţă poate fi indirectă,

prin intermediul lucrărilor doctrinare publicate (în măsura în care sunt

cunoscute şi consultate, ceea ce constituie o altă problemă pe care o vom

discuta mai târziu), fie directă, prin asocierea autorilor de lucrări doctrinare la

comisiile însărcinate cu pregătirea sau revizuirea, după caz, a legilor (ceea ce

se face în mod obişnuit).

Desigur că în această privinţă sunt încă multe de făcut întrucât încă sunt

multe deficienţe, o insuficientă organizare, lipsa mecanismelor

corespunzătoare şi, mai ales, a coordonării. Despre aceste aspecte ne vom

ocupa pe larg în capitolele următoare.

Jurisprudenţa este, şi ea, un concept care a suferit, în timp, importante

modificări de sens, în sensul modern, ea fiind considerată ca „un ansamblu de

decizii, suficient de concordante, pronunţate de instanţele de judecată cu

privire la probleme de drept diferite”, care este pusă pe acelaşi plan cu doctrina

juridică şi chiar cu teoria dreptului.

Vom face o trecere în revistă a acestor transformări, pentru a pune în

evidenţă, mai explicit, importanţa mult sporită căpătată de jurisprudenţă pentru

activitatea de legiferare.

a) Până în secolul XVIII, jurisconsulţii defineau jurisprudenţa ca fiind o

„cunoaştere a tot ceea ce este just sau injust şi arta de a determina principiile

care trebuie urmate pentru a se face aplicarea legilor la diferite probleme cu

privire la care tribunalele vor trebui să se pronunţe”

281

.

b) În momentul codificării, noţiunea de „jurisprudenţă” se separă de

noţiunea de „lege” şi este definită ca fiind „marja de acţiune a judecătorului”:

judecătorul civil este arbitrul în cazul diferendelor, atunci când legea tace, şi

stăpânul atunci când legea vorbeşte. Art. 4 din Codul civil francez îl declară pe

judecător culpabil pentru denegare de dreptate atunci când refuză să judece sub

pretextul tăcerii, obscurităţii sau insuficienţei legii.

281

A se vedea Guyot, Préface du Répertoire Universel et Raisonné de Jurisprudence, 1784.
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Până la sfârşitul secolului XIX, jurisprudenţa este concepută ca un mijloc

oferit judecătorului şi părţilor litigante pentru a-şi regla conflictele de interese,

în absenţa legii şi în perspectiva evoluţiei societăţii. Această definiţie este

admisă pe întreaga durată a secolului XIX.

c) La mijlocul secolului XX, jurisprudenţa a început să tindă a fi definită

şi ca izvor de drept, nu numai ca mijloc de reglare a conflictelor de interese.

Iar astăzi, jurisprudenţa se defineşte, în raport cu norma juridică, ca fiind

„o soluţie sugerată de un ansamblu de decizii suficient de concordante

pronunţate de instanţele judecătoreşti cu privire la o problemă de drept

282

.

Analizarea „jurisprudenţei” ca izvor de drept, adică prin raportare la

pozitivitatea regulilor, nu este repusă în discuţie nici de socio-jurişti

283

, nici de

juriştii critici

284

, nici de noii teoreticieni ai dreptului

285

.

d) Cu privire la „Producerea jurisprudenţei”. Înţelegerea jurisprudenţei

ca „izvor de drept” nu ne permite să ajungem şi la o înţelegere (în sens

weberian) a sa ca activităţi care produc material jurisprudenţial. Cercetarea

trebuie îndreptată asupra raportului care există între producţia judiciară şi

observaţiile sale, adică asupra proceselor prin care hotărârile judecătoreşti

devin jurisprudenţă. Aceste procese pot fi clasate în „mijloace juridice interne”

proprii aparatului judiciar şi „mijloace materiale care permit selecţia şi

extensiunea materialului textual până la nivelul comunităţii juriştilor-

observatori”.

Luarea în considerare a acestor două categorii poate conduce la o nouă

metodă de analiză a jurisprudenţei.

Prin „mijloace juridice” se înţeleg în acelaşi timp „regulile de procedură”,

„doctrina” şi „jurisprudenţa” însăşi, care au drept rezultat să permită enunţarea

regulilor în cursul operaţiei jurisdicţionale. În faţa jurisdicţiilor de fond, aceste

mijloace sunt foarte largi, operaţiunea de aplicare a legii autorizând atât din

partea judecătorilor, cât şi a părţilor, o acţiune permanentă de calificare, care

permite fără nicio îndoială să se regleze contencioasele. Dar activitatea

contencioasă a judecătorilor de fond are o mare amploare cantitativă, aşa încât

nu se vede prin ce procese se va putea ca aceste conflicte să acceadă la un

statut de jurisprudenţă. Într-adevăr, nu există niciun mijloc de a se face

cunoscut evantaiul contencioaselor reale, nici chiar de a se face o alegere

printre ele, pornindu-se de la activitatea instanţelor de fond. În schimb,

contencioasele fac obiectul unei selecţii calitative în faţa curţilor de casaţie,

fiind posibil, la acest nivel, ca să fie considerată această jurisdicţie ca un loc

privilegiat de selecţie a cauzelor şi deci să se reducă numărul situaţiilor care

trebuie cunoscute. Dacă prin transferarea contenciosului la Curtea de Casaţie

se realizează o selecţie a cauzelor, reglarea depinde de o  ierarhizare a

hotărârilor judecătoreşti pe criteriul „noutăţii” regulii (hotărâri disciplinare sau

jurisprudenţiale), şi nu în funcţie de cunoaştere a structurii plângerilor.
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Definiţie cuprinsă în „Lexique des termes juridiques”, Dalloz, 1981.

283

A se vedea J. Carbonnier, Sociologie juridique, 1978.

284

A se vedea M. Miaille, Introduction critique au droit, 1976.

285

A se vedea C. Atias, Epistémologie juridique, 1955.
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Deci la acest nivel procedurile de descoperire a regulilor capătă

preponderenţă în raport cu procedeele de „observare” a conflictului de interes.

În acelaşi timp, acest principiu de selecţie angajează un principiu de publicitate

restrânsă, a cărui necesitate nu a fost în mod clar formulată decât după cel de-al

Doilea Război Mondial. Astfel, atât în fond, cât şi în faţa Curţii de Casaţie, am

ajuns – pentru a cunoaşte procesul de creare a regulilor – la problema centrală

a publicităţii hotărârilor judecătoreşti. Procedurile publicării sunt fundamentale

în măsura în care ele sunt legate de conţinutul raţional al hotărârilor

judecătoreşti: politica de elaborare şi forma de dezvoltare a raţionalităţii

juridice sunt în mod constant legate între ele. Studiată „în sine”, evoluţia

politicilor de publicare n-ar avea niciun sens, afară de cazul când s-ar constata

existenţa unui principiu de evoluţie „naturală” spre o linie ideală de perfectare

a „formelor” de cunoaştere a dreptului.

Fac parte din categoria „mijloacelor materiale de producere a regulilor”

toate procedeele de reproducere şi difuzare a hotărârilor judecătoreşti prin care

se vizează să se facă cunoscut conţinutul lor jurisdicţional, cum ar fi

comentariile prin care se tinde degajarea principiilor şi ansamblul cadrului

juridic care organizează această reproducere şi difuzare. În această perspectivă,

mijloacele materiale pot fi clasate în două categorii:

– pe de o parte, toate mijloacele prin care se organizează alegerea

hotărârilor judecătoreşti ce se vor difuza şi prezenta (procedee de selecţie a

deciziilor);

– pe de altă parte, toate tehnicile de difuzare şi informare, tehnici care se

amenajează sub constrângerea regulilor şi principiilor, cum este, de exemplu,

principiul publicităţii în justiţie, respectarea vieţii private, respectarea

hotărârilor judecătoreşti (procedee de selecţie a difuzorilor jurisprudenţei).

Poziţia ocupată de diferite reviste poate fi considerată ca fiind centrală,

dar nu cauzală, a producerii de informaţie jurisprudenţială; într-adevăr,

revistele de specialitate nu sunt actori izolaţi şi atotputernici de producţie

jurisprudenţială, dar constituie elementul dinamic al unui sistem mai vast, la

care participă ansamblul juriştilor. Aşa încât, fără dezvoltarea „practicilor” de

selectare a hotărârilor judecătoreşti, de colectare a deciziilor, de constituire de

tezaure, fără punerea în practică a reţelelor de circulaţie a informaţiei, este clar

că revistele de specialitate juridică ar fi incapabile, ele singure, să producă

jurisprudenţă. Trebuie să se ţină seama de dependenţa strânsă a culegerilor de

jurisprudenţă, de ansamblul sistemului de informare şi, în special, de

dezvoltarea valorilor sale. Elementele esenţiale ale acestui sistem sunt

centralismul informaţiei (fişierul central al Curţii de Casaţie) şi reducerea

numărului de date, atât numeric, dar şi în privinţa lungimii lor (procedee de

abstractizare a textelor judiciare). Cu toată această selecţie, produsele

jurisprudenţiale constituie o masă mai importantă pe care nu ar putea-o trata un

jurist, ghidat de o viziune normativă a jurisprudenţei. De aceea, selecţia

hotărârilor judecătoreşti este urmată de o selecţie a regulilor, efectuată de

comentatori. Atitudinea oricărui jurist în faţa unei informaţii jurisprudenţiale
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este aceea de a căuta în ce măsură această informaţie poate constitui o normă

şi, în special, în măsura posibilului, să elaboreze un răspuns pozitiv sau negativ

la această chestiune.

Textele şi practicile fac să prevaleze o imagine de tehnicitate şi

neutralitate a comentariului, imagine diferită de cea pe care o difuzau

comentatorii la sfârşitul secolului XIX; revistele nu ezitau atunci să publice

consultaţii şi acordau un spaţiu larg descrierii conflictelor de interese şi

faptelor de speţă. Asemenea indicaţii ar fi astăzi dezaprobate şi legea chiar

interzice practicarea dreptului, în anumite domenii de drept impunând cerinţa

anonimatului. Problema nu este cea de a ne întreba dacă această neutralitate

corespunde realităţii funcţionării jurisprudenţei: jurisprudenţa constituie fără

nicio îndoială o valoare esenţială. Într-adevăr, producerea regulilor cu pretenţii

de normativitate nu poate fi realizată decât dacă sunt îndeplinite condiţii de

abstractizare maximale; acest proces de abstractizare nu se îndeplineşte numai

între faptul social şi faptul judiciar, ca în secolul XIX, ci între faptul judiciar şi

faptul juridic.

Reîntoarcerea la „materialul jurisdicţional”, astfel definit, presupune

abandonarea a două „poziţii” atribuite sau ocupate de sociologie, atunci când

sociologia vrea să se ocupe de obiectele juridice:

– poziţia de „exterioritate” care conduce sociologia să se intereseze numai

de acţiunile indivizilor care produc dreptul (avocaţi, magistraţi, profesori) şi să

pună în evidenţă interesele lor profesionale

286

.

Propunându-şi să respingă sociologia juridică în exteriorul dreptului,

sociologii nu fac decât să se conformeze tradiţiei dogmatice care se pretindea a

fi singura ce cunoaşte nu numai dreptul pozitiv ci, de asemenea, şi

mecanismele de formare a dreptului;

– poziţia „critică”, ce face să se vadă în jurisprudenţă o „ideologie” ce

disimulează, sub aparenţa generalităţii normei, realitatea dominaţiei anumitor

interese. Or, dacă se pot releva indicii unei atare proceduri de abstractizare a

realului, acest lucru nu se face pur şi simplu pentru a demonstra falsitatea –

care are o conotaţie pur morală –, ci şi în vederea luării unei măsuri cu efecte

de abstractizare în scopul dezvoltării jurisprudenţei ca „formă juridică”.

Jurisprudenţa ca material produs în condiţiile cunoscute de analiză poate

deveni obiect de abordări nedogmatice şi totuşi respectuoase  faţă de

consistenţa proprie obiectului juridic: pornindu-se de la cuvinte-cheie, alese în

funcţie de valoarea lor într-un câmp juridic dat, pot fi constituite serii din care

se pot degaja reţelele de sensuri şi constrângerile logice, reţele care pun în

relaţie (raport) nu numai faptul şi legea, ci şi variaţiile şi opoziţiile categoriilor

juridice, referitoare la fapte.

286

A se vedea P. Bourdieu, Actes de la recherche, 1986.
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Secţiunea 3: 
O ABORDARE GLOBALĂ A FE�OME�ULUI LEGISLATIV,
I�CLUSIV A ACTIVITĂȚII DE  LEGIFERARE

Timp de secole ştiinţa dreptului s-a concentrat asupra aplicării normelor

juridice abstracte la cazuri de speţă (dogmatica juridică), iar juriştii s-au

preocupat şi şi-au îndreptat eforturile pentru a elabora principiile şi a pune la

punct metodele de interpretare a legilor (exegeza juridică).

Datorită acestei orientări unilaterale şi limitate au fost excluse din câmpul

de interes juridic două obiective de foarte mare importanţă (esenţiale) pentru

societate: geneza normelor juridice şi acţiunea de aplicare a legilor şi a

celorlalte acte normative.

Explicarea acestor excluderi rezidă în perspectiva pozitivistă din care a

fost abordat dreptul, dar argumentele invocate au fost următoarele:

a) în ceea ce priveşte geneza sistemului normativ s-a considerat că ar fi

vorba de un „proces eminamente politic” care n-ar interesa dreptul. Ca atare,

acest vid a fost complinit, parţial, prin ştiinţa politică care, într-adevăr, şi-a

adus contribuţii sensibile (decisive) cu privire la procesul de formare a legilor.

Dar nici ştiinţa politică, nici dogmatica juridică, nici exegeza juridică nu au

oferit o „metodologie legislativă” care să permită ameliorarea calităţii

legislaţiei, aşa încât persistă o lacună în această privinţă;

b) referitor la excluderea preocupărilor pentru activitatea de punere în

aplicare a legilor, această situaţie se datorează, pe de o parte, concentrării

exclusive asupra problemei „conformităţii cu legea” a reglementărilor iar, pe

de altă parte, abordării punctuale şi contencioase a problemelor de acest gen.

Dar nici dogmatica juridică, nici exegeza juridică nu au ca obiect să furnizeze o

vedere de ansamblu cu privire la activitatea de aplicare a legilor şi, mai ales,

ele nu permit să se dea un răspuns la o chestiune esenţială şi anume de a se şti

dacă o lege sau un sistem normativ şi-a atins sau nu scopurile urmărite prin

elaborarea şi aplicarea lor. Nici ştiinţa politică nu este de vreun ajutor în

această privinţă pentru că ea nu s-a preocupat de problemele ridicate de

punerea în aplicare a legilor.

În aceste condiţii, lipsind o viziune de ansamblu atât în ceea ce priveşte

activitatea de legiferare, cât şi activitatea de punere în aplicare a legilor, nu este

surprinzător faptul că astfel de activităţi s-au desfăşurat dacă nu la întâmplare,

în orice caz neavând un orizont şi un cadru bine determinat, ceea ce se

manifestă fie prin excese de ordin cantitativ, fie prin niveluri calitative scăzute.

a) Sub aspect cantitativ, care este cel mai vizibil şi cel mai discutat, se

observă o adevărată „inflaţie legislativă”, aşa cum se exprimă un autor

287

, şi

chiar un fel de „nebunie reglementară”, aşa cum apreciază un alt autor

288

.

287

A se vedea W. Linder, Als Archimedes in die Gesetzesflut Eintauchen, în „Tages

Anzeiger Magazin” nr. 16/1984, p. 36 şi urm.

288

A se vedea M. Crozier, On ne change pas la société par décret, Paris, 1979, p. 48.
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Într-adevăr, numărul legilor şi al altor acte normative nu încetează să crească

într-un ritm destul de rapid, aşa încât oamenii obişnuiţi şi uneori chiar juriştii

au impresia că se află într-o adevărată junglă legislativă, tot mai densă, care le

stânjeneşte serios mişcările, iar uneori chiar îi paralizează

289

.

Acest fenomen, care nu este nou, pare să se manifeste în prezent cu o şi

mai mare acuitate, cauzele sale fiind foarte complexe, multiple şi variate, una

dintre acestea constituind-o fără îndoială un factor pur intern al sistemului

juridic, adică „principul legalităţii” şi mai ales evoluţia conţinutului acestuia

dictat de ideea de stat guvernat de drept (statul de drept), principiu care

conduce în mod implacabil la o mai mare densitate legislativă: dispoziţii legale

tot mai numeroase şi tot mai precise şi detaliate. Dar, în acelaşi timp, se

constată şi o tendinţă de sens contrar, printr-o exigenţă sporită în ceea ce

priveşte examinarea necesităţii şi oportunităţii intervenţiei legislative

290

,

precum şi prin „renaşterea puterii de apreciere”

291

care marchează, probabil,

această schimbare pozitivă.

b) În ceea ce priveşte aspectele calitative ale legislaţiei, nici acestea nu

sunt mai puţin preocupante, simţindu-se o nevoie stringentă de ameliorare atât

a „calităţii formale” ale acesteia (structură, stil, terminologie şi toate celelalte

probleme de redactare), cât mai ales a „calităţii sale materiale” (insuficienţele

de fond ale deciziilor legislative) care apar cu cea mai mare claritate la nivelul

aplicării şi efectelor legilor: neaplicare totală sau parţială şi aplicare deformată,

care tind să devină un fenomen obişnuit, iar exemplele sunt foarte numeroase,

când se constată că multe dispoziţii legale sunt impracticabile, inadecvate

pentru realizarea obiectivului urmărit sau produc efecte perverse

292

. Situaţia

este atât de gravă, încât se vorbeşte chiar de o „criză în activitatea de punere în

aplicare a legilor” şi, poate, şi de o criză în ceea ce priveşte efectele acestei

activităţi

293

.

Aceste „deficienţe structurale” (inflaţia legislativă şi deficienţele de ordin

calitativ), aşa cum le denumeşte un autor

294

, nu pot fi evitate, nici măcar

corectate dacă vor fi abordate (examinate, analizate) în mod izolat, ele

trebuind, pentru aceasta, să fie plasate într-un context mai larg, cunoaşterea şi

aprofundarea lor fiind o reflectare, într-o anumită măsură, a unei întrebări cu

caracter şi mai general despre rolul statului şi dreptului în societate

295

, ceea ce

credem că rezultă din cele expuse în primele două secţiuni ale capitolului I al

289

A se vedea: R. Voigt, Verrechtlichung, Königstein/Ts, 1980; idem, Gegenten zur
Verrechtlichung, JRSRT, vol. 9, 1983, Opladen (Jahrbuch für Rechtssoziologie und

Rechtstheorie).

290

A se vedea K. Eichenberger, Gesetzgebung im Rechtsstaat, în „Veröffentlichungen der

Vereinigund der Deutschen Staatsrechtslehrer” (VVDStRL), 1982, p. 23 şi urm.

291

A se vedea R. Wahl, Die bürokratischen Kosten des Rechts und Sozialstaates, în „Die

Verwaltung”, 1980, p. 273–296.

292

A se vedea: F. Wagener, Der öffentliche Dienst im Staat der Gegenwart, în „VVDStRL”,

1979, p. 215–266; L. Mader, L’évaluation législative, Lausanne, 1985, p. 4.

293

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 4.

294

A se vedea W. Maihoffer, Gesetzgebungswissenschaft, 1981, p. 3–34.

295

A se vedea P. Rosanvallon, La crise de l’Etat providence, Paris, 1981, p. 13 şi urm.
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părţii a II-a din studiul nostru, consacrate concepţiilor moderne (contemporane)

despre activitatea de legiferare şi noilor concepţii despre sistemele normative

din cadrul societăţii.

Repunerea în discuţie a acestei principale forme de reglementare socială

care o constituie legislaţia nu ar fi eficientă (ar fi inutilă, nepotrivită) fără a se

avea în vedere dimensiunea mai generală a problematicii pe care această

activitate o generează şi aceasta întrucât activitatea de legiferare este o

activitate eminamente politică

296

sau, mai exact, o activitate profund implicată

în zona politicului, aşa cum vom vedea din cele pe care le vom expune în

capitolele următoare ale studiului nostru.

Efectiv se şi manifestă un interes

297

în acest sens pentru reexaminarea

activităţii de legiferare explicabil, cel puţin parţial, dată fiind criza din

domeniul activităţii de legiferare, criză la care ne-am referit mai înainte. În

consecinţă, s-au depus şi se depun în continuare eforturi pentru multiplicarea şi

dezvoltarea unei adevărate „ştiinţe a legislaţiei”

298

.

Această nouă disciplină (ştiinţa legislaţiei) ar viza realizarea unei abordări

globale a fenomenului legislativ, propunându-şi să depăşească fragmentarea

care este impusă de barierele care s-au ridicat între ştiinţele sociale şi drept,

tinzându-se în special spre reunirea perspectivelor empirice, teoretice şi

pragmatice: studiul empiric al vieţii, normelor juridice, al genezei, aplicării şi

efectelor lor, adică a dreptului în acţiune sau al legislaţiei considerate în

dinamismul ei, va trebui să fie completat prin „explicaţii teoretice” şi, de

asemenea, trebuie stabilit şi un raport cu preocupările dogmatice sau

doctrinare. În sfârşit, se consideră că ar fi important să se reflecteze cu privire

la problemele muncii concrete de elaborare a textelor legale şi, în consecinţă,

să nu fie neglijate nici „dimensiunile pragmatice”. Deci „ştiinţa legislaţiei” se

vrea a fi interdisciplinară, ea utilizând teoriile, conceptele şi metodele

provenind de la alte discipline ştiinţifice, pentru a le aplica obiectului său

propriu de cercetare, adică legislaţiei

299

.

Articularea mai multor discipline şi integrarea lor vor permite o mult mai

completă viziune cu privire la fenomenul legislativ.

Pe plan instituţional, de asemenea, se constată insuficienţe în ceea ce

priveşte mecanismele de organizare, monitorizare, control şi evaluare atât ale

activităţilor de elaborare a legilor, cât mai ales ale activităţilor de punere în

aplicare a legilor, accentul trebuind pus pe noile instrumente de evaluare a

legilor şi a modului cum au fost ele puse în practică, precum şi pe rezultatele

obţinute.

296

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 4.

297

A se vedea: P. Noll, Gesetzgebungslehre, Reinbeck, 1973, p. 29; J. Carbonnier,

Tendences actuelles de l’art législatif en France, în „Legal Science Today”, Uppsala, 1978, p. 23.

298

A se vedea R. Novak, Gesetzgebung im Rechtsstaat, în „VVDStRL” nr. 40/1982, p. 41

(autorul vorbind chiar şi de succese realizate de această nouă disciplină ştiinţifică).

299

A se vedea: P. Noll, op. cit., p. 64 şi urm.; B. Krems, Grundfragen der
Gesetzgebungslehre, Berlin, 1979, p. 40 şi urm.; L. Mader, op. cit., p. 5.
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În rezumat, este vorba de o adevărată revoluţie în gândirea juridică, în

această materie, datorită integrării în drept a cunoştinţelor dobândite prin

intermediul ştiinţelor sociale. Se deschide un câmp de cercetare cu caracter

transdisciplinar şi se va ajunge la schimbarea radicală la faţă a procesului de

legiferare, inclusiv faza punerii în aplicare a legilor

300

.

Vom parcurge, în următoarele secţiuni ale acestui capitol, în mod mai

detaliat, fiecare dintre etapele procesului continuu de elaborare şi aplicare a

legilor, şi anume: stabilirea obiectivelor legiferării; conectarea la diferitele

surse de inspiraţie în activitatea de legiferare; punerea în aplicare a legilor;

monitorizarea permanentă şi controlul activităţii de punere în aplicare a legilor;

evaluarea activităţii de elaborare şi de aplicare a legilor; corectarea,

complinirea sau schimbarea conţinutului legilor, a unora dintre dispoziţiile lor

sau a întregului sistem legislativ.

Secţiunea 4:
STABILIREA OBIECTIVELOR Î� ACTIVITATEA 
DE LEGIFERARE

Această secţiune din studiul nostru este deosebit de importantă,

reprezentând chiar axul central în jurul căruia se articulează întregul ansamblu

de activităţi care alcătuiesc fazele (etapele) procesului de elaborare şi aplicare a

legilor, lucru explicabil prin faptul că la acest nivel – al stabilirii obiectivelor

legislaţiei – este pus în evidenţă, cu toată claritatea, în mod explicit, raportul

dintre politică şi drept (dintre politic şi juridic).

1. Aşezarea procesului de conducere a societăţii pe baze riguros ştiinţifice

reprezintă o operaţiune (mai exact, ansamblu de operaţiuni) de mare amploare,

complexitate şi dificultate. Situaţia este similară şi în ceea ce priveşte sistemul

normativ juridic care alcătuieşte cadrul legal înăuntrul căruia urmează a se

desfăşura totalitatea activităţilor economice, culturale, sociale.

Optimizarea acţiunilor ce se întreprind în societate, într-un cadru juridic

determinat, precum şi obţinerea unor înalte performanţe, înseamnă organizare,

monitorizare şi control, coordonare, evaluare şi luarea unor măsuri colective

adecvate şi eficiente, iar aceste  operaţii implică (necesită) o activitate specifică –

cea de conducere.

Conducerea, ca funcţie socială ce se desfăşoară într-un mediu social

organizat, în cadrul unei anumite structuri, nu trebuie considerată ca o

conducere în general, ci trebuie să se adecveze diferitelor trepte de

particularitate în care s-a structurat societatea, ceea ce reprezintă tocmai

condiţia unei conduceri eficiente. Condiţiile particulare ale fiecărui organism

sau grup sunt esenţiale pentru acestea deoarece constituie mediul lor obiectiv

de acţiune.

300

A se vedea Ch.-A. Morand, Preface la lucrarea întocmită de L. Mader, op. cit., p. IX–XI.
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O conducere birocratică centralizată ar neglija şi pierde din vedere cadrele

particulare, ale „intrărilor” (în sens cibernetic) specifice la care ar trebui să

răspundă organizaţiile sau grupurile respective, ceea ce ar afecta considerabil

eficacitatea răspunsurilor şi, în final, însăşi performanţa activităţii sociale în

sine.

Eficacitatea unor astfel de ansambluri şi subansambluri (sistemice) pe

scara organizaţională a societăţii globale se află în relaţii directe cu capacitatea

lor de a-şi organiza în aşa fel procesele interne, încât să fie în măsură să

răspundă în mod adecvat la informaţiile-intrări (impulsuri) venite din exterior

şi care se manifestă în moduri particulare pentru fiecare din ansamblurile

sociale.

Cu alte cuvinte, variabilitatea şi complexitatea condiţiilor în care au loc

diversele acţiuni sociale, la nivelul fiecărui ansamblu organizat, fac ca aceste

ansambluri să se constituie, în cadrul societăţii, desigur, ca sisteme (de fapt

subsisteme care au comportament sistemic) înzestrate cu capacitatea de a da

răspunsuri adecvate la problemele pe care le pun aceste condiţii, ceea ce

înseamnă, pe de o parte, că aceste sisteme (subsisteme) trebuie să beneficieze,

în cadrul sistemului social global, de o anumită autonomie (relativă), adică să

fie sisteme cu „autoreglare”, iar, pe de altă parte, că teoria conducerii este

strâns legată de teoria sistemelor.

Obţinerea unui înalt grad performanţial în oricare dintre organismele

existente într-o societate, inclusiv componenta sa juridică, este în funcţie  de

îmbinarea armonioasă a conducerii strategice centrale (deci din afara acestor

organizaţii) cu dezvoltarea nivelului de autonomie al organizaţiilor

componente, o îmbinare dialectică a acestor două laturi. Orientarea tendinţelor

de dezvoltare a tuturor organismelor componente (ale sistemului social global),

în concordanţă cu centrul de comandă (şi, bineînţeles, ale subcentrelor

componente) se traduce prin funcţionalitatea acestor organizaţii componente

prin „raportare la scopurile (obiectivele) sistemului social global”, pe de o

parte, şi manifestarea autonomă (relativ) a tuturor organismelor, pe de altă

parte.

În concepţia sistemică, această îmbinare este un principiu de bază al

funcţionării (armonioase) a sistemului social. Între cele două laturi există

raporturi de ordonare prin care funcţia unuia se transmite ca „valoare de

comandă” celui subordonat, astfel încât între cele mai particulare subsisteme

componente şi sistemul social global (ale cărui valori şi scopuri devin astfel un

fel de „plan central” pentru toate celelalte subsisteme subordonate) există o

permanentă interrelaţie.

În condiţiile hipercomplexe ale vieţii sociale moderne, ale unei adevărate

revoluţii ştiinţifice şi tehnice actuale, conservarea viabilităţii diverselor

organisme, indiferent de natura lor, realizarea valorilor de comandă, la

parametri performanţiali ridicaţi, sunt posibile numai datorită funcţionalităţii

lor ca sistem care se îmbină în mod dialectic.

2. Aşadar, activitatea de conducere a societăţii moderne (inclusiv a laturii

sale juridice) apare schimbată fundamental dacă nu ca natură, cel puţin ca mod
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de exercitare, acest lucru fiind valabil, aşa cum vom vedea, şi pentru activitatea

de legiferare.

Procesele de conducere se produc atât la nivel macrosocial, cât şi la nivel

microsocial. Orice decizie la nivelul societăţii ia în consideraţie elementele

componente (subsistemele): economice, sociale, culturale, inclusiv juridice,

deoarece sistemul global  de conducere nu poate fi eficient dacă nu reflectă în

formă generalizată complexitatea şi esenţa acestora (a subsistemelor)

exprimată în regularităţi, norme sau legi.

Conducerea este un proces social, desfăşurându-se într-un cadru social-

organizaţional având o anumită structură şi fiind constituit în vederea realizării

anumitor obiective.

Această conducere prin obiective este de esenţa politicii care este definită

ca fiind linia (direcţia, principiul) de acţiune şi formele de punere în aplicare a

acestei acţiuni (dimensiunea politică a unei acţiuni), desfăşurate într-un cadru

organizat şi structurat.

Această definiţie este perfect aplicabilă şi domeniului juridic (legal

policy), obiectivele urmărite prin activitatea de legiferare fiind asimilate cu

obiectivele politice

301

.

Această evoluţie care constă în a face din problematica juridică o

chestiune politică pune în evidenţă o răsturnare a perspectivei în ştiinţele

sociale (de fapt, o reîntoarcere la surse). Este vorba de interesul actual pe care-l

prezintă studiul sistematic al modului în care juridicul se articulează cu

politicul, ştiinţele politice fiind invitate să se ocupe şi de latura juridică a

activităţii de conducere şi, invers, ştiinţa dreptului să se ocupe şi de

dimensiunea politică a juridicului

302

.

Această nouă orientare nu este lipsită de dificultăţi, una dintre ele fiind

relativizarea importanţei dreptului în cadrul proceselor politice de conducere a

societăţii, datorită ideii că o mare parte din activităţile sociale, considerate ca

fiind „politici” în diferite domenii, sunt ordonate (organizate, reglate) prin

mecanisme independente de orice regulă juridică, fiind valabilă şi reciproca în

sensul că dreptul ar putea evolua într-un mod autonom (desigur, o autonomie

relativă), în funcţie numai de o logică juridică

303

.

În realitate, orice elaborare de norme juridice şi stabilirea obiectivelor

urmărite prin legiferare nu implică exclusiv numai pe juriştii specializaţi în

această activitate de legiferare, ci se înscrie mai întâi într-o viziune politică şi,

în consecinţă, este susceptibilă să fie rezultatul unui studiu sociologic, atât

politic, cât şi juridic

304

.

301

A se vedea A. J. Arnaud, La contribution du sociologue juriste, în Colecţia „Le recours

aux objectifs de la loi dans son application”, Bruxelles, 1990, p. 209.

302

A se vedea: P. Favre, �aissance de la science politique en France, 1870–1914, Paris,

1989; M. Miaille, Le droit constitutionnel et les sciences sociales, în „Revue de droit public et de

science politique en France et à l’étranger”, nr. 2/1984.

303

A se vedea P. Favre, La manifestation entre droit et politique, în Colecţia „Droit et

politique”, Paris, 1993.

304

A se vedea J. Commaille, Le juridique dans la politique. De la relation entre „Sciences”
à l’évidence de l’objet, în Colecţia „Droit et politique”, Paris, 1993.
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Ca atare, se pune cu o tot mai mare acuitate problema raporturilor

juriştilor cu puterea politică, ei fiind consideraţi ca fiind adevăraţi agenţi

investiţi cu funcţii specializate graţie unei practici fondate pe drept, adică o

ştiinţă care are mai mult decât orice altă ştiinţă vocaţia de a servi societatea,

ceea ce şi explică de ce notabilităţi din domeniul juridic pot, mai mult decât

alţii, să devină şi notabilităţi politice

305

.

Consacrându-şi din ce în ce mai mult eforturile în direcţia studierii

multiplelor faţete ale relaţiilor dintre juridic şi politic, ştiinţele sociale nu fac

altceva decât să se elibereze de obstacolele ridicate de multiplele specializări

impuse de o concepţie prea instrumentalistă a cercetării, regăsind (sau

revenind) perspectivele de analiză sistemică, adică luarea în considerare a

ansamblului relaţiilor obiective între „câmpul juridic” (loc al relaţiilor

complexe care se supun unei logici relativ autonome) şi „câmpul politic al

exercitării puterii”

306

.

În felul acesta, sociologia pune în evidenţă relaţia dintre politică şi drept

pentru a face din drept fie un element central de exercitare a puterii legitime

307

,

fie expresia puternică a unei conştiinţe colective unitare şi factorul determinant

al forţei şi puterii socialului

308

, fie elementul unei reglementări a întregii

societăţi

309

.

Se ajunge astfel foarte aproape de calea trasată de antropologia dreptului

pentru care „câmpul juridic” constituie un eveniment cultural şi este asociat în

mod natural cu viziuni despre lumea socialului şi politicului

310

.

Mai rămâne, desigur, o sarcină pentru cercetarea ştiinţifică de a pune la

punct şi o contextualizare socio-politică a reglementării juridice care este, într-

adevăr, necesară şi nu este decât o chestiune de timp, dat fiind faptul că există

deja modele similare, legal-raţionale, în societăţile industriale avansate. Este

vorba despre ansambluri de acte sau măsuri faptice pe care autorităţile publice

le aleg pentru a interveni în diferite domenii de activitate.

La baza reflecţiei cu privire la acţiunile publice, fie că este vorba de

stabilirea obiectivelor, fie de măsurile luate în vederea realizării lor, stă atenţia

ce se acordă „politicilor publice”, preocupare care se află în centrul filozofiei

politice.

Politica publică a devenit un concept viguros de peste jumătate de secol,

apariţia sa datorându-se a doi factori: conştientizarea faptului că societăţile

305

A se vedea L. Karpik, Lawyer and politics in France, 1814–1950: The State, the Market
and the Public, în „Law and Social Inquiry”, 13, 4, 1988, p. 707–736.

306

A se vedea P. Bourdieu, La force du droit. Eléments pour une sociologie du champs
juridique, în „Actes de la recherche en sciences sociales” nr. 64/1986, p. 3–19.

307

A se vedea M. Weber, Sociologie du droit, Paris, 1986.

308

A se vedea St. Lukes, A. Scull, Durkheim and the Law, Oxford, 1983.

309

A se vedea: J.–G. Belley, G. Gurvitch et les professionnels de la pensée juridique, în „Droit

et société” nr. 4/1986, p. 353–371; G. Gurvitch, Eléments de sociologie juridique, Paris, 1940.

310

A se vedea: L. Assier-Andrieu, L’anthropologie de la modernité du droit, în
„Anthropologie et sociétés” nr. 1/1989, p. 13; J. S. Auerbach, Justice Without Law? Resolving
Disputes Without Lawyers, Oxford, 1983; C. Greenhouse, Courting Difference, Issues of
Interpretation and Comparison in the Story of Legal Ideologies, în „Law and Society”, 22, 4, 1988,

p. 687–707.
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moderne devin din ce în ce mai complexe, iar dezvoltarea politicilor publice

este în funcţie de evoluţia ştiinţelor.

Modul de guvernare a societăţilor moderne cere din partea oamenilor

politici şi de la administratorii care asigură gestionarea problemelor în societate

să acorde o atenţie crescută şi o tehnicitate mai fină în perceperea

perspectivelor, calitatea alegerilor şi selecţiilor, precum şi în folosirea eficientă

a resurselor alocate pentru aceste acţiuni.

Dreptul constituţional şi dreptul administrativ, dar şi alte ramuri ale

dreptului: dreptul civil, dreptul comercial, dreptul financiar-fiscal au deschis, şi

ele, calea în această direcţie, punându-se în evidenţă şi chiar demonstrându-se

că există raporturi de cauzalitate între modalităţile de alegere a obiectivelor,

folosirea instrumentelor instituţionale sau bugetare şi producerea anumitor

efecte sau impacturi.

Sociologia, la rândul său, a investigat cu atenţie „câmpul acţiunii publice

şi capacitatea acesteia de a trata în mod corespunzător şi eficient problemele

social-economice”, oferind politicienilor şi juriştilor pachete (corpuri) de

cunoştinţe ştiinţifice specializate şi structurate cu privire la o plajă largă de

probleme: educaţie, sănătate, urbanism, relaţii internaţionale etc., precum şi în

legătură cu consecinţele concrete ale diferitelor tipuri de intervenţie publică,

adică impactul acestora.

În felul acesta, activitatea guvernamentală şi activităţile desfăşurate de

organele administraţiei publice, în aplicarea legilor, s-au văzut conectate la o

mai bună şi mai promptă cunoaştere a schimbărilor (mutaţiilor) care au loc în

societate, la intervale de timp mai mici sau mai mari, adică la sursele de

evoluţie a societăţii.

La rândul său însă şi cunoaşterea ştiinţifică s-a apropiat mai mult de o

„ştiinţă a acţiunii”, având astfel posibilitatea să ofere o paletă largă de opţiuni

responsabililor publici: politicieni, jurişti, administratori (policy sciences).

Ştiinţele sociale nu se mai limitează în prezent doar la a prevedea, prin

raţionamente ştiinţifice, ceea ce ar trebui să se petreacă, ci se preocupă şi de

formularea „a priori” a celor mai bune opţiuni pentru stabilirea obiectivelor şi

ceea ce ar trebui să se facă în vederea atingerii obiectivelor alese (finalităţilor

alese)

311

.

În felul acesta s-au deschis larg porţile pentru apariţia, dezvoltarea şi

afirmarea, încă din anii 1965–1970, a „managementului public” (care include,

desigur, şi „managementul juridic”, adică al activităţii de legiferare), mai întâi

în Statele Unite ale Americii şi apoi în Europa occidentală.

Referitor la această nouă orientare a politicilor publice, începând din anii

1960, sociologii şi politologii s-au preocupat şi de o nouă viziune asupra

„politicii în general” investigându-se cu rigurozitate până la ce punct luptele

pentru putere dintre diversele grupuri de interese provoacă şi explică opţiunile

în politicile de guvernare, datele cu privire la această problemă indicând

necesitatea de a se pune accentul pe chestiunea de a se şti în ce măsură

311

A se vedea D. Lerner, L. Harold, The Policy sciences. Recent Developments in Scope and
Methods, Stanford, 1951.
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alegerea deciziilor şi condiţiile punerii lor în aplicare induc fenomene sau chiar

modifică scena politică şi regulile jocului.

Analizarea politicilor publice, în această viziune, trebuie să aibă în vedere

următoarele caracteristici:

a) Conţinutul: dacă activitatea guvernamentală produce măsuri sau

dispoziţii de acţiune care pot fi considerate ca potenţial generatoare de rezultate;

b) Gradul de coerciţiune: dacă deciziile guvernamentale sunt sau nu de

natură autoritară şi în ce grad; dacă măsurile luate reprezintă reguli prescriptive

sau incitative şi dacă aceste măsuri sau acţiuni au impact asupra problemelor

sau ţesutului social;

c) Cadrul de acţiune sau programul. Politica publică reprezintă mai mult

decât o adiţiune de acte punctuale de conducere, considerate (care se

manifestă) izolate unele de altele, ci, dimpotrivă, ea presupune, în mod necesar,

o strategie globală şi continuă care să descrie (prevadă) intenţiile generale ale

guvernului şi autorităţilor şi modul în care acestea urmează a fi realizate la

toate nivelurile sistemului social global. Deci un program acţional şi cadrul

juridic în care acesta urmează a fi îndeplinit;

d) Resortul: ansamblurile de indivizi, grupurile sau organizaţiile ale căror

interese, situaţii, comportamente se consideră că se vor schimba (vor fi

afectate) prin deciziile şi punerea în practică a politicilor publice respective;

e) Orientările, explicite sau implicite, manifeste sau latente, care

fundamentează actele de transpunere în practică a politicilor publice. Politicile

publice sunt întreprinse pentru a fi atinse obiective, valori, interese etc. Ele

sunt normative, adică transpun aceste obiective în intenţii de valori finale cu

caracter practic. Orice politică formează o structură (Gestalt) de norme de

comportament, existând multiple politici publice repartizate pe sectoare

concrete (politici industriale, agricole, culturale, de mediu etc.).

O politică publică este compusă, adesea, dintr-un ansamblu de activităţi

guvernamentale explicit enunţate (descrise), fiind utilizate, în acest scop,

diferite tipuri de grile

312

, o astfel de grilă fiind compusă, de exemplu, din cinci

tipuri de activităţi:

– identificarea problemei (problemelor), sau cum se înscrie problema pe

agenda unei autorităţi;

– formularea soluţiilor, sau cum sunt elaborate soluţiile;

– luarea deciziei, sau cum alege autoritatea o soluţie;

– punerea în practică a politicii, sau cum va fi pusă în practică decizia;

– evaluarea, sau cum sunt percepute efectele deciziilor şi care sunt

influenţele politicilor publice.

Abordarea dimensiunii juridice, în termeni de politici publice, reprezintă

un aspect  nou şi promiţător, fiind remarcat faptul că „instrumentele normative

utilizate pentru încadrarea şi difuzarea politicilor publice sunt mai puţin

considerate prin ele însele, cât din unghiul efectelor pe care ele le produc”

313

.

312

A se vedea Ch. O. Jones, An Introduction to the Study of Public Policy, Belmont, 1970.

313

A se vedea P. Lascoumes, �ormes juridiques et mise en œuvre des politiques publiques,

în „L’Année sociologique”, Paris, 1990, p. 43.
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3. Conducerea prin obiective trebuie analizată şi din punct de vedere

organizatoric şi dinamic pentru că aceste obiective nu sunt statice, ci evoluează

şi ele în timp, tot aşa după cum nici sistemele de norme juridice care descriu

activităţi sociale diverse nu reprezintă niciodată procese complete, definitiv

încheiate, ci în continuă evoluţie.

A conduce înseamnă a stabili obiective ce urmează a fi atinse şi

mijloacele necesare pentru realizarea acestora (adică ceea ce trebuie să se facă

şi cu ce să se facă) şi, în funcţie de acestea, se elaborează o strategie de

atingere a obiectivelor fixate.

Nu trebuie confundată strategia de atingere a obiectivelor cu planificarea

pe termen lung şi cu planificarea în general care se referă la mijloace, nu la

obiectivele de atins.

Strategia este o ştiinţă, o modalitate ştiinţifică de a găsi şi a pune în

practică resursele necesare realizării obiectivelor şi nu presupune neapărat un

termen lung, unele planuri strategice putând avea în vedere şi câteva luni. De

asemenea, strategia nu se realizează (elaborează) doar la nivelurile cele mai

înalte ale conducerii organizaţiilor, fiecare conducător, indiferent la ce nivel s-

ar afla, trebuind să fie preocupat în permanenţă de definirea mijloacelor cu care

îşi va atinge obiectivele fixate

314

.

Evident că acest atribut al conducerii are conţinuturi diferite, fiind

dependent de obiectul activităţii organizaţiei, termenul la care se referă şi nivelul

ierarhic la care se exercită, această diferenţiere reflectându-se atât în natura

obiectivelor stabilite, informaţiile necesare, cât şi în tehnicile de lucru folosite.

Legat de atributul de planificare, trebuie menţionată apariţia mai multor

concepte moderne de conducere: conducerea dinamică, conducerea

previzională, conducerea pe bază de obiective etc. Ele nu evidenţiază, desigur,

mai multe feluri de conducere, ci subliniază, fiecare în parte, caracteristici pe

care trebuie să le aibă conducerea modernă a organizaţiilor. Cu alte cuvinte,

aceasta trebuie să fie novatoare, să se adapteze rapid schimbărilor mediului

înconjurător, „modificându-şi cu supleţe obiectivele şi strategia”

315

.

Conceptul de conducere prin obiective exprimă necesitatea asigurării

realismului şi preciziei scopurilor urmărite şi fundamentării planurilor şi

programelor pe realităţi.

Conceptul de „obiectiv” are un conţinut asemănător cu cel de „indicator”,

însă mult mai larg, referindu-se la toate scopurile ce pot fi măsurate, la

indiferent ce niveluri (eşaloane). Cu alte cuvinte, obiectivele trebuie

întotdeauna definite în termeni de „rezultate măsurabile”.

Ceea ce a impus conceptul de „obiectiv”, în activitatea de conducere, este

„metoda la care a dat naştere, adică precizarea responsabilităţilor nu numai în

termeni de activităţi ce trebuie îndeplinite, ci şi de rezultatele măsurabile de

obţinut”

316

.

314

A se vedea M. Bower, Diriger c’est vouloir, Paris, 1968.

315

A se vedea C. Popa, �orme. Decizie. Libertate, în „Ştiinţa conducerii societăţii”,

Bucureşti, 1971, p. 233.

316 Ibidem, p. 233–234.
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Potrivit acestei metode, fiecare conducător, indiferent la ce nivel ar fi el

situat pe scară ierarhică, trebuie să aibă obiective clar definite prin care să fie

precizate: ce randament trebuie să realizeze unitatea pe care conducătorul

respectiv o conduce; ce contribuţie se aşteaptă de la această unitate în

sprijinirea celorlalte unităţi în atingerea obiectivelor lor; definirea contribuţiei

pe care respectivul conducător o poate aştepta, la rândul său, de la celelalte

unităţi pentru a-şi putea atinge propriile sale obiective.

Conceptul de „conducere prin obiective” este strâns legat de cel de

„participare”. Aşa cum se subliniază în literatura de specialitate

317

, prin

definiţie un conducător este răspunzător de participarea unităţii sale la

realizarea obiectivelor stabilite pentru eşalonul superior, acţiunile sale trebuind

orientate în sus, către realizarea „obiectivelor generale”. Avem, aşadar, de-a

face cu „obiective generale (strategice)” şi „obiective componente (parţiale)”,

până la cele mai mici componente ale sistemului global, care însă se

regrupează după caracteristici de omogenitate, convergenţă etc., toate trebuind

să alcătuiască un tot omogen şi coerent.

Una din cele mai importante diferenţieri în distribuţia atributelor de

conducere în cadrul structurilor ierarhice o constituie concentrarea spre

nivelurile superioare a acestor atribute, nivelurile inferioare concentrându-se

îndeosebi asupra repartizării şi detalierii obiectivelor şi structurilor şi asupra

atributelor de antrenare şi control.

O a doua consecinţă importantă o constituie apariţia unei anumite

specializări în exercitarea atributelor de conducere: o anumită categorie de

personal se poate specializa în elaborarea de variante de obiective şi structuri

sau tehnici şi metode de antrenare şi control.

În sfârşit, o altă consecinţă este aceea că şi conducerea propriu-zisă s-a

desprins în două componente: „organe de conducere de decizie” (de obicei,

colective), profilate îndeosebi pe aprobarea obiectivelor şi soluţiilor

organizatorice stabilite la diferite niveluri, şi „organe de conducere executive”,

la care predomină atributele de antrenare şi de control.

Elaborarea variantelor de obiective face parte dintre atribuţiile fiecărui

conducător, aceasta fiind principala sa responsabilitate. Desigur însă că pe plan

ierarhic este posibilă ajustarea diverselor variante de obiective pentru ca

acestea să se încadreze, în final, în obiectivele generale.

Cel mai mare avantaj al metodei de conducere prin obiective este acela că

permite tuturor conducătorilor să-şi controleze propriile acţiuni şi randamente

şi în funcţie de care să se poată stabili cu exactitate care sunt responsabilităţile

lor.

Odată fixate obiectivele şi mijloacele de realizare a acestora, prin

intermediul funcţiei de organizare (prin organizare înţelegându-se definirea

conţinutului lucrărilor ce trebuie întreprinse şi gruparea lor sub autoritatea

cadrelor de conducere de la diversele niveluri ierarhice

318

, sau gruparea în

unităţi de gestiune a activităţilor necesare pentru realizarea obiectivelor şi

317

A se vedea P. Druker, La pratique de la direction des entreprises, Paris, 1957.

318

A se vedea E. Dale, Organisation, A.M.A., 1967.
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definirea raporturilor dintre cadrele de conducere şi executanţii unităţilor astfel

constituite

319

), se definesc principalele activităţi care trebuie îndeplinite (prin

această operaţiune activităţile devenind „sarcini”)

320

; apoi sunt descompuse în

operaţiile cele mai simple; se precizează autoritatea şi competenţa necesare

pentru realizarea diverselor operaţii; se grupează operaţiile după caracteristici

de omogenitate, convergenţă, autoritate şi competenţă; se încredinţează

operaţiunile astfel grupate (care devin „responsabilităţi”) celor antrenaţi în

realizarea lor, aceştia devenind astfel „responsabili de funcţii”; se definesc

„relaţiile dintre funcţii”; se elaborează şi se hotărăsc „procedeele şi metodele

de îndeplinire a activităţilor”.

Structura organizaţională va cuprinde, pe lângă metode, şi rezultatul

activităţii de organizare, adică elementele sale componente: activităţi, sarcini,

operaţii, autorităţi, responsabilităţi, atribuţii (totalitatea drepturilor şi sarcinilor

unei funcţii), responsabili, relaţii (de subordonare, furnizare, consultare).

4. Ne-am referit mai sus doar la „obiectivele generale” ale legislaţiei, sub

aspectul îmbinării juridicului cu politicul şi organizaţionalul (în sferele cărora

trebuie să se integreze şi activitatea de legiferare). Dar trebuie avute în vedere

şi respectate, în acelaşi timp, şi obiective care sunt specifice dreptului: unitate,

stabilitate şi securitate juridică, obiective care au o autonomie relativă, ceea ce

înseamnă că totuşi şi aceste obiective specifice trebuie să se integreze în

principiile generale (fundamentale) care stau la baza existenţei şi

funcţionalităţii societăţilor moderne (contemporane).

În activitatea de legiferare trebuie înfruntate exigenţe contradictorii care

pot fi clasificate în câteva categorii mari: prin legiferare trebuie asigurată

securitatea şi certitudinea justiţiabililor, ceea ce implică intrarea în detalii şi

poate conduce indirect la degenerarea legii; legiuitorului îi revine şi sarcina de

a contribui la instituirea unei noi societăţi (la reînnoirea permanentă a

acesteia); deci să desfăşoare o activitate creatoare, ceea ce aparent ar merge

contra exigenţei de stabilitate şi durabilitate, cerinţe care asigură şi căpătarea

unei experienţe în această activitate, precum şi înţelepciune din partea celor

care se folosesc de lege; legislaţia trebuie să fie conformă cu Constituţia, cu

obiectivele politice (politicile publice), dar în acelaşi timp ea trebuie să-şi

păstreze şi autonomia (fie ea chiar şi relativă); dacă trebuie identificate,

respectate şi incluse în sistemul juridic şi uzanţele care ar reprezenta un gaj de

stabilitate, în acelaşi timp acestea trebuie reunite (asamblate) într-un tot unitar.

Deci legiferarea trebuie să reprezinte un punct de rezolvare a acestui

sistem de ecuaţii solidare

321

.

În continuare, vom face o prezentare a modului cum sunt rezolvate aceste

ecuaţii arătate mai sus.

Rezolvarea ecuaţiei corelaţiei între general şi particular. Funcţia de bază

a legii constă în fixarea în cadrul unor linii orientative a principiilor generale

319

A se vedea W. H. Newman, L’art de la gestion, Paris, 1969.

320

A se vedea M. Bower, op. cit. supra.

321

A se vedea Fr. Ewald, Rapport philosophique: une politique du droit, în „Le Code civil

1804–2004. Livre du bicentenaire”, Dalloz, Paris, p. 84.
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ale dreptului care să fie fecunde în consecinţe juridice şi nu numai, deci nu de a

se coborî până la detalii ale problemelor.

Pentru a rezolva această situaţie, legiuitorul trebuie să înfrunte două

obstacole primejdioase: unul dintre ele este de a simplifica reglementarea,

reducând enunţurile juridice la câteva principii simple şi evidente prin ele

însele, care să se detaşeze cu claritate, să se ridice deasupra complicaţiilor pe

care juriştii teoreticieni, dar şi practicieni, au tendinţa să le creeze intrând în

prea multe precizări. Dar această preocupare de reducere a dreptului la un

ansamblu restrâns de principii tinde să transforme legislaţia în coduri de

morală şi ar putea conduce şi la despotism. De aceea, trebuie asigurată şi

păstrată o anumită proporţionalitate între numărul de legi, întinderea acestora şi

stadiul de dezvoltare al societăţii.

Dreptul nu este morală ale cărei precepte se pot reduce la câteva principii

generale simple, întrucât acestea s-ar situa prea departe de complexitatea vieţii

economico-sociale, iar aplicarea lor nu ar putea fi – în aceste condiţii – decât

incertă, abstractă. De aceea, legislaţia trebuie să fie suficient de dezvoltată

pentru a avea capacitatea de a organiza viaţa în societate în aşa fel încât să

poată fi rezolvate în condiţii adecvate şi echitabile. Deci legiferarea trebuie să

aibă o întindere suficientă pentru a putea absorbi toate schimbările intervenite

în societate, în viaţa politico-juridică a societăţii

322

. Dar, aici, intervine un al

doilea obstacol (dificultate), acela de determinare a limitelor în care poate avea

loc această dezvoltare a legislaţiei, chiar cu riscul de a se compromite, aparent,

libertatea de legiferare şi de voinţă, limitări care se caracterizează – în

legislaţiile tuturor naţiunilor civilizate – prin prevederi scrupuloase care

multiplică cazurile particulare făcându-se chiar o artă din raţionalitate.

Cu alte cuvinte, legea nu impune raporturi de subordonare, ea nu

comandă, ci organizează prezentând categorii „pentru a se gândi o situaţie,

instituţie sau o practică”. Ea este mai mult o ordine decât un comandament

323

.

Detaliul este întotdeauna depăşit, iar detalierea ar implica o activitate

legislativă permanentă, contradictorie cu însăşi ideea de perenitate legislativă,

dar şi cu ideea de libertate, întrucât s-ar deschide posibilităţi multiple de

intervenţie a legiuitorului.

Prinsă în această dificultate, legislaţiei trebuie să i se recunoască

suveranitatea, căreia însă trebuie, în mod concomitent, să i se limiteze

arbitrariul sau să i se limiteze câmpul.

Deci legislaţia este în mod obligatoriu limitată, ea trebuind să se

autolimiteze întrucât nu poate include totul (ansamblul dreptului nu poate fi

inclus doar în legislaţie). Această autolimitare a dreptului – aşa cum se

subliniază în literatura de specialitate

324

– se află chiar în inima filozofiei

dreptului.

322 Ibidem, p. 85.

323 Ibidem, p. 86.

324 Ibidem, p. 86.
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Găsirea echilibrului între conservare şi inovaţie. În literatura juridică

325

,

aşa cum am arătat şi mai sus, se face o subliniere importantă, care trebuie

reţinută, în legătură cu activitatea de legiferare şi anume că dreptul este „un

sistem normativ închis, dar şi deschis din punct de vedere cognitiv: el este

închis în măsura în care sistemul juridic poate, el singur, să confere

elementelor sale un caracter normativ, adică având capacitatea de a servi la

rezolvarea deplină a problemelor social-economice, dar simultan el este şi

deschis pentru că elementele sale sunt susceptibile să se schimbe sub influenţa

faptelor, în funcţie de realitatea socială”. Această deschidere cognitivă a

sistemului juridic este cea care face sistemul juridic capabil să înveţe în

permanenţă şi, în consecinţă, explică caracterul său evolutiv.

Învăţarea nu este o prerogativă a unui singur actor al sistemului juridic,

procese de învăţare desfăşurându-se la toate nivelurile ierarhiei normative: atât

cele de la nivelul de creaţie a normelor juridice legale formale, cât şi cele

situate la nivelul concretizării lor regulamentare, precum şi cele de la nivelul

de aplicare a normelor juridice la cazuri individuale. Cu alte cuvinte, atributul

de învăţare (care reprezintă fenomenul ce permite evoluţia în activitatea de

legiferare) este un proces care se regăseşte atât în activitatea de creare a

normelor juridice, adică activitatea de legiferare propriu-zisă, cât şi în ceea ce

priveşte activitatea organelor administrative şi judiciare însărcinate cu punerea

în aplicare a normelor juridice elaborate de organele legislative, aceste din

urmă activităţi neconstând doar în degajarea şi exprimarea conţinuturilor

normative deja prezente, prestabilite; aceste activităţi fiind şi ele, într-un fel,

creatoare de drept, o parte de creaţie deosebit de importantă şi evidentă care

priveşte interpretarea dispoziţiilor legale care comportă noţiuni juridice

nedeterminate şi, de asemenea, aplicarea de reguli şi principii constituţionale

nescrise (cu rezerva că în cazul ordinilor juridice marcate de concepţia clasică

a separaţiei puterilor şi principiul legalităţii, care constituie un corolar al

acestor sisteme, această sarcină aparţine legiuitorului).

De reţinut, aşadar, că atributul „învăţării” este cel care poartă răspunderea

principală pentru adaptarea continuă a dreptului în funcţie de evoluţia

circumstanţelor reale şi de nevoile colectivităţii

326

.

Analizele empirice ale efectelor legislaţiei constituie un „mecanism de

retroacţiune” (feed-back) care măreşte capacitatea de învăţare a sistemului

legislativ şi a sistemului juridic în general. Iar această capacitate se traduce mai

ales prin numărul şi frecvenţa modificărilor de ordin legislativ, fiind astfel pus

în evidenţă cu claritate „caracterul schimbător al dreptului” (caracterul său

dinamic). Este o concepţie care, în mod evident, se distanţează de concepţia

tradiţională care subliniază, dimpotrivă, imutabilitatea şi durabilitatea

327

.

Această nouă concepţie despre activitatea legislativă ridică, desigur, unele

întrebări de fond, cum ar fi: legiuitorul este oare obligat să observe în

325

A se vedea N. Luhmann, Dar Recht bildet... ein normativ geschlossenes, aber Kognitiv
offenes System, 1983, p. 139.

326

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 161.

327

A se vedea, de exemplu, J. Chevalier, D. Loschak, La science administrative, Paris, 1980, 103.
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permanenţă starea şi funcţionalitatea sistemului legislativ, precum şi efectele

deciziilor sale şi să le modifice, după caz (adică este obligat să înveţe

permanent cum să legifereze şi să procedeze la adaptări)?; adaptarea continuă a

legislaţiei nu se izbeşte de „principiul securităţii juridice”?; prin drept trebuie

instituite limite pentru experimentele legislative, adică acestui mod de

legiferare care se pretează deosebit de bine procesului de „învăţare”?

Încercându-se să se dea răspunsuri la aceste întrebări, de fapt se răspunde

şi la cea de-a doua ecuaţie: găsirea echilibrului între conservare şi inovaţie

(ambele fiind importante şi în egală măsură necesare).

Nu de puţine ori legiuitorul decide să intervină – sau este obligat să

acţioneze – deşi efectele intervenţiilor sale sunt incerte sau imposibil de

prevăzut cu certitudine, dată fiind complexitatea unor situaţii juridice

(reglementate sau supuse reglementării). Dar, în astfel de situaţii, legiuitorul

poate fi pus în faţa unei dileme: dacă exigenţele cărora trebuie să le răspundă

previziunile sale sunt prea ridicate, legiuitorul s-ar putea să fie pus în situaţia

de a nu acţiona, şi atunci el nu ar mai putea să răspundă cerinţei de adaptare

continuă; dacă, dimpotrivă, s-ar admite, aşa cum se întâmplă în general, că

legiuitorul dispune de o anumită latitudine în judecăţile sale, atunci când face,

explicit sau implicit, anumite pronosticuri cu privire la consecinţele deciziilor

pe care le ia în problemele de legiferare, care ar justifica intervenţiile sale, este

evident, totuşi, că el nu se poate dezinteresa de aceste consecinţe.

La această dilemă se poate da un răspuns compozit (cu mai multe

elemente). Mai întâi, aşa cum se subliniază în literatura de specialitate

328

, se

poate considera că legiuitorul, în principal Parlamentul, dar şi cei care au

atribuţii de legiferare de rang inferior sunt răspunzători de realizarea

obiectivelor care justifică intervenţia lor. Această responsabilitate derivă din

principiul supremaţiei legii care constituie, deci, un mijloc de garantare a

punerii corecte în practică a intenţiei legiuitorului (intenţie care trebuie

înţeleasă ca o cooperare în stabilirea obiectivelor dintre politic şi juridic).

Această responsabilitate a legiuitorului este asigurată (garantată) prin

instituirea unei serii de controale de naturi şi importanţe diferite şi foarte

variabile de la un sistem politic la altul: controale politice; controale

administrative; controale financiare; controale jurisdicţionale (despre care ne

vom ocupa pe larg în secţiunile următoare ale acestui capitol din studiul

nostru).

Apoi, trebuie gândit la exigenţele la care trebuie să se supună activitatea

de legiferare, şi anume: sunt exigenţe juridice referitoare la calitatea lucrărilor

pregătitoare ale legislaţiei; obligaţia legiuitorului de a adapta şi corecta

deciziile pe care le ia în această privinţă, atunci când acestea se dovedesc a fi

inadecvate; controlul efectelor deciziilor legislative, care este un corolar logic

al primelor două exigenţe.

328

A se vedea: G. Zimmer, Funktion. Kompetenz. Legitimation, Berlin, 1979, p. 92 şi urm.;

H. Stolzlechner, Rationalisierung der Gesetzgebung, în „DöV”, 1983, p. 25–28.
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Legiuitorul se bucură de o largă libertate de apreciere în ceea ce priveşte

faptele şi ideile de care trebuie să ţină seama în activitatea sa de legiferare. Dar

această libertate nu este nelimitată, fiind interzise arbitrariul şi actele

legislative lipsite de baze obiective şi serioase, care nu au un scop bine şi

precis definit, sau prin care sunt stabilite distincţii juridice lipsite de justificare

rezonabilă în raport cu faptele

329

(de subliniat faptul că aceste exigenţe juridice

referitoare la calitatea actelor pregătitoare ale legislaţiei au făcut prea puţin

obiectul unor studii aprofundate în materie).

Deci trebuie să se reţină că există (sau trebuie să existe) o preocupare

deosebită pentru realizarea unor lucrări pregătitoare ale legislaţiei, cât mai

serioasă posibil, care să implice analiza aprofundată a efectelor potenţiale ale

legislaţiei ce urmează să fie elaborată.

Dar lucrările pregătitoare nu garantează în mod necesar şi eficacitatea

legislaţiei întrucât  se poate dovedi, în timp, că aceasta este inadecvată, fie

datorită unei schimbări evidente (notabile) a circumstanţelor factuale, fie

pentru că realitatea infirmă pronosticurile sau ipotezele pe care legiuitorul s-a

bazat în acţiunea sa de legiferare. Este vorba, desigur, în primul rând, de norme

legale ineficace, adică „improprii pentru realizarea obiectivelor vizate prin

legiferare”, de exemplu pentru că ar aduce atingere principiului

proporţionalităţii şi, prin aceasta, libertăţilor şi drepturilor constituţionale ale

particularilor

330

.

Legiuitorul are şi obligaţia de a controla efectele deciziilor sale de ordin

legislativ, dar, aşa cum se subliniază în literatura de specialitate

331

, el trebuie să

facă eforturi şi în direcţia „verificării justeţei previziunilor sale”, aceasta

întrucât există riscul inerent oricărei decizii legislative ca analiza prospectivă

să nu ajungă niciodată la certitudini, iar, pe de altă parte, legiuitorul are şi

obligaţia să modifice legile inadecvate, toate aceste obligaţii: verificarea

justeţei previziunilor, verificarea efectelor deciziilor legislative puse în aplicare

şi modificarea (adaptarea) legilor alcătuind un mecanism foarte eficient pentru

conturarea limitelor în care ar fi permisă intervenţia legiuitorului.

Referitor la caracterul evolutiv al legislaţiei şi necesitatea asigurării

securităţii juridice, întrucât modificările legislative mai mult sau mai puţin

frecvente riscă, într-adevăr, să aducă atingere principiului „securităţii juridice”,

s-a pus întrebarea dacă există obstacole contra modificărilor frecvente ale

legislaţiei.

În această privinţă s-a constatat că „inflaţia juridică”, care a devenit un

slogan politic – în lipsa datelor empirice care să permită confirmarea sau

infirmarea diverselor ipoteze emise pe această temă –, poate să se datoreze

329

A se vedea, de exemplu, J.-Fr. Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel,

1967/1982, nr. 1789 şi hotărârile judecătoreşti citate de autor.

330

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 163–164.

331

A se vedea K. Röhl, Ganz zufriedenstellen könnte aller dings woht erst eine Lösung die

den Gesetzgeber für verpflichtet hält, die nachtträglich bessenen Erkenntnismöglichkeiten auh

wahrzunehmen, der Erfolg seiner Massnahmen zu beobrachten und nötigenfalls Korrekturen

anzubringen, 1974, p. 299–300.
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mai mult evoluţiei accelerate a legislaţiei, decât creşterii volumului legilor şi,

deci, să nu fie vorba de vreo atingere adusă principiului securităţii juridice

332

.

Aceste modificări legislative şi mai ales frecvenţa lor reprezintă chestiuni

care sunt discutate cu seriozitate, unii autori considerând că dogmatica juridică

nu mai poate da un răspuns satisfăcător, în prezent

333

.

În principiu, legislaţia poate fi revizuită în orice moment, dar

„mutabilitatea” (care este una dintre caracteristicile care disting actele

legislative de deciziile administrative şi hotărârile judecătoreşti) nu este

absolută, întrucât se admite, teoretic, că principiul de securitate juridică se

opune „modificărilor prea frecvente şi insuficient justificate”

334

. În literatura

juridică se face însă remarca faptului că acest principiu este rareori invocat în

faţa instanţelor de judecată şi de cele mai multe ori fără succes

335

. Alţi autori

336

explică această reticenţă a instanţelor de judecată în a face aplicarea

principiului securităţii juridice prin faptul că însăşi noţiunea de „securitate

juridică” rămâne difuză şi fără contur.

Respectarea principiului securităţii juridice este o exigenţă care nu

încetează să se manifeste cu tot mai multă putere (fermitate) mai ales datorită

accelerării şi complexităţii evoluţiei societăţii

337

. Ca atare, în mod firesc, acest

lucru trebuie să se reflecte şi în drept, a cărui funcţie (una dintre ele) constă

tocmai în necesitatea de a se reduce complexitatea şi de a asigura o anumită

stabilitate.

R. Pound

338

rezumă această dilemă, care este în acelaşi timp politică şi

juridică: pe de o parte, legiuitorul nu poate proceda la schimbări legislative

prea frecvente (întrucât adaptarea continuă a legislaţiei compromite nu numai

legitimitatea acţiunii administrative

339

, ci slăbeşte, de asemenea, şi efectivitatea

şi, prin aceasta, şi eficacitatea din punct de vedere sociologic, stabilitatea

dreptului este o condiţie a respectării sale de către destinatari şi chiar a

succesului legislaţiei

340

), dar, pe de altă parte, mutabilitatea legislaţiei este nu

numai o condiţie de învăţare, ci şi o exigenţă care decurge din principiile

democratice care guvernează ordinea juridică.

332

A se vedea W. Linder, Als Archimedes in die „Gesetzesflut” eintauchen, în „Tages

Anzeiger Magazin” nr. 16/1984, p. 16.

333

A se vedea M. Kloepfer, Gesetzgebung im Rechtsstaat, în „Veröffentlichungen der

Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer” (VVDstRL), 1982, p. 63–98.

334

A se vedea J.-Fr. Aubert, op. cit. supra, nr. 1795

ter

, precum şi hotărârile judecătoreşti

citate de acest autor.

335 Ibidem (autorul subliniază că în toate cazurile examinate de el era vorba de atingeri aduse

dreptului de proprietate legate de modificări ale planurilor zonale de urbanism).

336

A se vedea A. Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, în „Revue de droit suisse” (Bale),

1983, II, p. 127.

337

A se vedea J. Wege, Positives Recht und sozialer Wandel im demokratischen und
sozialen Rechtsstaat, Berlin, 1977, p. 244.

338

Citat de H. Merz, Dauer und Wandel des Rechts, în „Revue de droit suisse” (RDS)

(Bale), 1973, I, p. 325.

339

A se vedea R. Voigt, Verrechtlichung, Königstein/Ts., 1980, p. 19 şi urm.

340

A se vedea K. Röehl, Das Dilemma der Rechtstatsachenforschung, Tübingen, 1974, 

p. 268 (autorul se referă la regulile aplicabile locurilor cu vocaţie turistică).

222
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



Deci dreptul trebuie să contribuie la realizarea echilibrului necesar între

stabilitatea sau continuitatea legislaţiei, pe de o parte, şi flexibilitatea sau

dinamismul acesteia, pe de altă parte.

Problema care se pune, aşadar, este aceea dacă dreptul îşi îndeplineşte, în

prezent, în mod satisfăcător această sarcină.

Unii autori

341

îşi exprimă îndoiala cu privire la posibilităţile juridice

pentru asigurarea în mai bune condiţii a continuităţii legislative.

Această întărire a continuităţii cere înainte de toate o „concretizare mai

fermă, mai extensivă, a principiului securităţii juridice”. Această interpretare

largă a principiului securităţii juridice s-ar impune în mod special în ceea ce

priveşte legile a căror „durată a validităţii” este expres limitată

342

.

Dar problema trebuie privită (analizată) şi din punctul de vedere opus,

întrucât orice extensie a principiului securităţii juridice ar comporta în mod

sigur pericole şi inconveniente: trebuie să fim conştienţi de riscul de pierdere a

flexibilităţii datorită limitării mutabilităţii legislaţiei, care ar fi compensată prin

delegări administrative sub formă de „noţiuni juridice nedeterminate” care

slăbesc şi exigenţa legalităţii şi, în final, s-ar aduce atingeri şi principiilor

democratice

343

. Apoi, şi mai ales, interpretarea mai largă a principiului

securităţii juridice restrânge în mod neîndoielnic libertatea de acţiune a

legiuitorului, ceea ce, iarăşi, este contrar principiilor democratice. Or, este

esenţial ca legiuitorul să se bucure de o cât mai mare libertate de acţiune care

să nu fie limitată inutil şi de o manieră prea importantă prin principii juridice

generale a căror concretizare ar reveni organelor administrative şi în principal

organelor jurisdicţionale

344

.

În Elveţia, de exemplu, libertatea de acţiune a legiuitorului nu poate fi

împiedicată în mod serios, întrucât potrivit art. 113 III din Constituţia federală,

Tribunalul federal trebuie să aplice legile federale şi hotărârile judecătoreşti

federale, păstrându-se o anumită continuitate în ceea ce priveşte „voinţa

legislativă” (nu a legiuitorului).

Avându-se în vedere cele expuse mai sus, în legătură cu extinderea

conţinutului principiului securităţii juridice, s-ar putea pune problema unei

contradicţii între această cerinţă şi cea care ar implica, dimpotrivă, o adaptare a

legislaţiei la realităţile sociale

345

.

În literatura juridică

346

se consideră că nu ar fi vorba decât de o

„contradicţie aparentă” întrucât revizuirea legislativă, în măsura în care permite

evitarea „învăţării patologice”

347

şi contribuie la ameliorarea calităţii pregătirii

341

A se vedea M. Klopfer, op. cit. supra, p. 81 şi urm.

342 Ibidem, p. 82, în special nota 74.

343

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 167.

344

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 168.

345

A se vedea D. Senghaas, Informations und Rückkoppelungsprozesse bei Entscheidungen
in Regierung und Verwaltung, în R. Kurzrock, „Systemtheorie”, Berlin, 1972, p. 95.

346

A se vedea M. Klopfer, op. cit. supra, p. 91 şi urm.

347

A se vedea D. Senghaas, op. cit. supra, p. 95.
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legislaţiei, nu conduce la modificări frecvente, ci, dimpotrivă, la adoptarea

unor legi durabile

348

.

Experimentarea legislativă poate fi considerată, într-un sens foarte larg, ca

un mod specific de legiferare

349

care se caracterizează prin natura temporară a

intervenţiei şi prin faptul că funcţionarea şi efectele practice fac obiectul unei

analize explicite, prevăzută fie în textul însuşi al legii, fie în mesajul care

însoţeşte proiectul de lege sau cu ocazia adoptării sale

350

. A admite însă

specificitatea acestui tip de intervenţie legislativă a statului nu înseamnă, în

mod necesar, şi că avem de-a face cu o figură juridică particulară.

Incontestabil, experimentarea legislativă exercită o anumită atracţie

politică, cauzele acestei situaţii juridice fiind diverse

351

, între altele

experimentarea fiind rezultatul unui compromis politic provizoriu, atât

partizanii, cât şi opozanţii unei măsuri de acest gen găsind în ea (măsura

respectivă) cel mai mare numitor comun: unii ajung să obţină introducerea

măsurii, în timp ce ceilalţi reuşesc să impună limitarea sa în timp.

Din punct de vedere tactic, experimentarea poate decurge dintr-o voinţă

politică de a pregăti persoanele particulare pentru o intervenţie, de data aceasta

definitivă (aspectul pedagogic) sau, dimpotrivă, pentru a se împiedica o atare

intervenţie (în speranţa că analiza rezultatelor va demonstra neoportunitatea

sau inadecvarea măsurii ori că aplicarea măsurii politice se va atenua în timp

datorită schimbării circumstanţelor).

În sfârşit, recurgerea la acest tip de legiferare poate fi şi rezultatul unei

tendinţe generale de „scientificare a activităţii legislative”, tendinţă care

traduce o nevoie de legitimare exogenă a intervenţiilor legiuitorului (o nevoie

venită din afara sistemului legislativ).

Cu toate pericolele pe care le prezintă acest tip de legiferare care, în mare

parte, sunt cele proprii legislaţiilor temporare în general

352

, este de preferat

unei simple experimentări de fapt care comportă aceleaşi inconveniente fără

însă să aibă şi avantajul principal al primei forme, adică punerea în aplicare

realizată pe un studiu aprofundat al rezultatelor obţinute în faza

experimentală

353

.

Independent însă de utilitatea practică a metodei de experimentare

legislativă, se pune, totuşi, problema admisibilităţii sale din punct de vedere

juridic sau, în caz afirmativ, care ar trebui să fie limitele acestui drept al

legiuitorului?

În principiu, nu există vreo obiecţie contra acestei forme de legiferare (în

afara observaţiei făcute de unii autori

354

, în sensul că încă nu s-a clarificat în ce

348

A se vedea P. Noll, Gesetzgebungslehre, Reinbeck, 1973, p. 161.

349 Ibidem, p. 76.

350

A se vedea M. Klopfer, op. cit. supra, p. 331 şi urm.

351 Ibidem, p. 91. 

352

A se vedea W. Hugger, Legislative Effektivitätssteigerung. Von den Grenzen der

Gesetzesevaluirbarkeit zum Gesetz auf Zeit, în „Politische Viertelghresschrift”, 1979, p. 202–220.

353

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 169.

354

A se vedea M. Klopfer, op. cit. supra, p. 93.
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condiţii experimentarea legislativă ar fi conformă Constituţiei). Deci nu este,

de plano, incompatibilă cu Constituţia

355

.

Prin urmare, legiuitorul are un drept de experimentare legislativă care însă

nu este absolut

356

, limitele sale exacte, care decurg din principiile şi drepturile

constituţionale, putând fi determinate numai în cazuri concrete. Printre aceste

limite, trebuie menţionat în mod special „principiul egalităţii” [principiul

egalităţii nu este un principiu juridic la fel ca celelalte principii. El constituie

punctul de joncţiune a sistemelor politico-juridice moderne. El prescrie forma

cea mai generală potrivit căreia trebuie să se stabilească raporturi reciproce de

egalitate între stat şi societatea civilă; statul modern emană dintr-o societate de

egalităţi (egalitate politică) şi trebuie ca membrii acestei societăţi să fie

consideraţi ca fiind în mod egal supuşi puterii sale (egalitate civilă). Aceste

raporturi dialectice trec prin medierea legii expresie a voinţei generale. Legea

este expresia voinţei generale şi toţi cetăţenii au dreptul să concure, personal

sau prin reprezentanţii lor, la formarea sa].

În legătură cu „principiul egalităţii” (al cărui conţinut l-am redat mai sus)

Tribunalul Federal din Elveţia a avut ocazia să se pronunţe, printr-o decizie

privind reglementarea referitoare la o încercare de limitare a vitezei vehiculelor

la 50 km la oră, în aglomeraţii

357

. Tribunalul a concluzionat că, în situaţia

respectivă, a fost respectat principiul egalităţii, întrucât acesta nu se opune să

se realizeze experimental o încercare de limitare, în spaţiu şi în timp, a vitezei

de circulaţie. Competenţa de a fixa limitele de viteză a vehiculelor, delegată

guvernului, include, potrivit Tribunalului Federal Elveţian, şi dreptul de a

edicta – cu titlu de încercare şi în scopul de a pregăti norme juridice adecvate

definitive – o reglementare temporară care să se aplice numai pe o parte a

teritoriului ţării.

Iată, aşadar, cum este asigurat – şi în cazul acestui tip de legiferare

(legiferarea experimentală) – echilibrul între conservare (stabilitate) şi inovaţie.

Se face însă sublinierea că experimentarea legislativă cere un răspuns

diferenţiat în funcţie de dreptul specific (sau principiul) atins, iar anumite

drepturi fundamentale nu tolerează niciun fel de experimentare. Astfel, de

exemplu, se poate considera că încercările (experimentele) care comportă un

pericol pentru viaţa sau sănătatea particularilor aduc aproape inevitabil atingere

libertăţii personale

358

, în timp ce măsuri tot atât de constrângătoare sunt, poate,

admisibile în privinţa altor drepturi fundamentale

359

.

Trăgând o concluzie, în această privinţă, în literatura juridică

360

s-a făcut

sublinierea că experimentarea legislativă este, în realitate, un „instrument

355

A se vedea I. Richter, Experiment und Begleiforschung bei der Grundrechtsverwirklichung,

în W. Hassemer ş.a., „Grundrechte un soziale Wirklichkeit”, Baden-Baden, 1982, p. 77–79.

356

A se vedea K. F. Roehl, op. cit. supra, 1974, p. 268.

357

A se vedea Tribunalul Federal Elveţian ATF 108 IV, p. 52 şi urm., în special

considerentul 4, citat de L. Mader, op. cit., p. 170, pct. 46 de la subsol.

358

A se vedea I. Richter, op. cit. supra, p. 97.

359

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 170.

360 Ibidem, p. 96.
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ambivalent”: pe de o parte, utilizarea sa poate antrena atingeri principiilor şi

drepturilor fundamentale consacrate de Constituţie, dar, pe de altă parte, ea

poate contribui la realizarea acestora; într-adevăr, experimentarea legislativă

este o „tehnică de legiferare” care permite nu numai să se ajungă la opţiuni

legislative mai raţionale, ci să se şi ajungă – chiar şi pe o durată determinată şi

într-un spaţiu limitat – la un consens politic necesar oricărei extensii a

protecţiei drepturilor fundamentale.

Latura logistică a elaborării politicii juridice. Am evidenţiat mai sus că

viaţa în societate, mai exact acţiunile care se desfăşoară în cadrul societăţii,

comportă în mod necesar un element de intenţionalitate sau de finalitate şi în

măsura în care acestea sunt subordonate realizării unor scopuri obiective, în

mod ineluctabil ele capătă semnificaţia unei valori politice, întrucât implică

organizare şi mijloace ce trebuie folosite în vederea obţinerii unor rezultate

optime în acţiunile întreprinse, pentru definirea şi realizarea obiectivelor alese

(prin politică înţelegându-se organizarea şi executarea puterii într-o societate

organizată)

361

.

Dar fiind vorba de o societate organizată şi direcţionată pentru realizarea

unor obiective determinate politic, în mod inerent activităţile întreprinse în

vederea atingerii acestor obiective vor fi mai mult sau mai puţin reglementate

printr-un sistem de norme care, de asemenea, vor avea un caracter politico-

juridic, norme prin care se determină scopul, cadrul general şi condiţiile de

realizare a acţiunilor umane, adică logistica acestui proces.

Sistemul de norme caracterizează raportul agenţilor acţionali cu mediul în

cadrul căruia se desfăşoară acţiunile lor, dar şi raporturile care se stabilesc între

ei în realizarea acţiunilor.

Sistemul de norme reprezintă un ansamblu de subsisteme de norme de

naturi şi cu conţinuturi foarte variate, adică o gamă foarte diversă de sisteme de

norme cu modalităţi diferite de instituire (latura normativă a logisticii în cadrul

procesului de conducere a societăţii organizate).

Societăţile moderne contemporane se caracterizează prin complexitate, un

aspect al acestei complexităţi  fiind reprezentat de coexistenţa unei pluralităţi

de cadre sau sisteme normative de diferite naturi: morale, tehnice, etice,

juridice, care, împreună, alcătuiesc un mediu (normativ) pluralist la care, în

mod necesar, trebuie să fie conectată activitatea de legiferare, care, pentru a-şi

păstra legitimitatea, trebuie să se afle în permanenţă legată de realităţile

sociale, evoluând odată cu ele.

Aceste surse plurale de normativitate rezultă din diverse mişcări sociale,

economice, culturale, juridice, politice şi trebuie să se ţină seama de ele pentru

ca dreptul să fie şi să rămână implantat în acest mediu normativ plural şi,

implicit, în realităţile sociale, păstrându-şi astfel caracterul reactiv atât de

necesar pentru adaptabilitatea sistemului normativ juridic la schimbările de

circumstanţe.

361

A se vedea �oul dicţionar universal al limbii române, Editura „Litera internaţional”,

Bucureşti, 2007, p. 1069.
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Este vorba de „internormativitate”, adică de un ansamblu de fenomene

constituite din raporturile care se leagă şi se dezleagă permanent între toate

categoriile de ordini sau sisteme de norme (aceasta, întrucât „sistemul normativ

juridic” nu este suficient şi nici nu ar putea să acopere plaja uriaşă de raporturi

social-economice şi politice ale societăţii).

Între sistemul juridic şi celelalte sisteme normative (sau surse de sisteme

normative, nejuridice) ale societăţii se leagă şi se dezleagă în permanenţă

raporturi, se produc mişcări, conjuncţiuni şi conflicte. Acestea sunt fenomene

autonome de internormativitate din care derivă caracterul evolutiv al societăţii

şi al sistemelor sale normative, inclusiv sistemul normativ juridic.

În această concepţie largă despre normativitate (pluralitatea normativă) se

încadrează şi conceptul de „reglare socială” sau noţiunea de „social control”

folosită de anglo-saxoni pentru a desemna „procesul de ansamblu care

contribuie la asigurarea menţinerii permanenţei structurii sociale”. În general,

prin noţiunea de „reglare socială” se înţelege „asigurarea echilibrului unui

proces social în curs sau restabilirea acestui echilibru atunci când structura

normală este tulburată”

362

.

Societăţile industriale avansate constituie sisteme sociale din ce în ce mai

complexe a căror funcţionare şi reproducere se stabilesc potrivit unei reglări

sociale constând în echilibre menţinute sau regăsite, dar, de asemenea, din

tensiuni, rupturi, contradicţii provocate de multiplicarea organismelor şi

actorilor implicaţi şi pluralitatea strategiilor puse în aplicare.

Studierea societăţilor umane poate furniza ilustrări ale unor procese de

regularizare socială relativ elementare, spontane sau voluntariste

363

.

Alături de aceste ilustrări scoase din istorie şi etnologie, ştiinţele sociale

se folosesc, de asemenea, de conceptul de „reglare socială” în analizele pe care

le fac în legătură cu societăţile moderne.

Ştiinţele economice recurg la acest concept atunci când susţin teza unui

„echilibru economic general” potrivit căruia reglarea economică prin echilibrul

schimburilor între diverşi agenţi, pe o piaţă aflată într-o perfectă concurenţă,

apare ca un ideal de raţionalitate. Conceptul de „reglare socială” poate fi, de

asemenea, solicitat, de ştiinţa economică, atunci când ea studiază modalităţile de

intervenţii statale pe piaţă

364

, ori sistemele interne ale întreprinderilor în

raporturile lor cu mediul lor socio-cultural şi într-o perspectivă comparatistă

365

.

Şi criminologia se foloseşte de conceptul de „reglare socială” atunci când

dezvoltă o teorie integrativă a reglării comportamentului delincvenţial, potrivit

362

A se vedea: J. Commaille, Régulation sociale, în „Encyclopedia Universalis”, vol. 14, p.

926–928; B. P. Lecuyer, Régulation sociale, contrainte sociale et „social control”, în „Revue

française de sociologie”, vol. VIII, nr. 1/1986, p. 78–84; R. Pages, Rétroaction et régulation, în

„Psychologie et éducation”, vol. X, nr. 3-4/1986, p. 25–57; M. Strathern, Social Control, în
„Journal of Law and Society”, vol. 12, nr. 2/1985, p. 111–134, şi alţii.

363

A se vedea  P. Clastres, La société contre l’État, Paris, 1982.

364

A se vedea R. A. Posner, Theories of Economic Regulation, în „Bell Journal of

Economy” nr. 5/1974, p. 335–351.

365

A se vedea Ph. D. Irbame, Régulation sociale, vie des entreprises et performances
économiques, în „Revue Economique” nr. 3/1986, p. 429–454.
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căreia delincvenţa  s-ar naşte şi s-ar dezvolta proporţional cu slăbiciunea

mecanismului de reglare a conduitei indivizilor

366

, mecanism de reglare care,

potrivit „teoriei reglării sociale”, s-ar situa în cadrul legăturii dintre individ,

mediul său şi societate

367

.

Cercetările în domeniul dreptului (sociologie sau economie a dreptului) se

sprijină, de asemenea, pe conceptul de „reglare socială”, dar într-o perspectivă

particulară pentru multe din lucrările anglo-saxone consacrate studierii

formelor de control legal care sunt asigurate în principal de instituţiile publice

reprezentate prin agenţii administrative create în scopuri specifice, cum ar fi,

de exemplu, în domeniul industrial sau al protecţiei mediului înconjurător

368

.

Este o definiţie mai largă dată de lucrările care fac din drept un procedeu

privilegiat de reglare, un reglator social. În afara reglării interne a sistemului

juridic însuşi şi a proceselor sale de autoreglare, apare, în aceste condiţii,

necesar să se înţeleagă nivelurile de intervenţie a dreptului în ceea ce priveşte

raporturile sale de interacţiune cu societatea: crearea de norme legale în cadrul

unei „reglări din amonte” constând în a „face o alegere strategică dintre

statutele juridice care se doreşte a fi integrat într-un sistem de drept impus”,

respectându-se totuşi „unitatea de raţiune” a acestuia; reacţie la abaterile

practicii sociale de la norma legală instituită şi ajustările normative la

schimbările sociale în cadrul unei „reglări în aval”

369

.

Conştientizarea din ce în ce mai vie, în cadrul ştiinţelor sociale, despre

existenţa sistemelor sociale complexe în societăţile industrializate avansate

conduce la o lărgire a conceptului de „reglare socială”.

Confruntată cu cercetări semnificative, efectuate în cadrul acestor

societăţi, economia îşi va pune problema specificităţii sistemelor sociale în

raport cu sistemele ţinând de ştiinţele vieţii şi naturii, considerând că reglarea

acestor sisteme sociale nu poate fi tratată prin analogie sau să fie redusă doar la

o „reglare sistemică sau funcţionalistă”, în cadrul căreia orice idee de

antagonisme, de contradicţii şi de ruptură ar fi excluse. În aceste condiţii,

conceptului de „echilibru” îi va fi opus cel al „coerenţei”; noţiunile de „proces”

şi de „contradicţie” vor veni să se substituie celor de „stat” sau de „situaţie”,

noţiunea de „reglare” fiind considerată a fi conformă atât cu procesele

contradictorii – prin intermediul cărora se realizează, din perioadă în perioadă,

reproducerea lărgită a sistemului –, cât şi cu rupturile acestei reproduceri

370

. În

aceeaşi ordine de idei, dar de o manieră mai restrânsă, analiza conflictelor

366

A se vedea M. Le Blanc, Pour une approche intégrative de la conduite délinquante des
adolescents, în „Criminologie”, XIX, 1, 1986.

367

A se vedea T. Hirschi, Causes of Delinquency, Berkeley, 1969.

368

A se vedea A. I. Ogus, C. G. Veljanovski, Reading in the Economics of Law and
Regulation, Oxford, 1984.

369

A se vedea A. J. Arnaud, Droit, régulation, changement social. Remarques critiques pour
une théorie en sociologie juridique, în „Law Regulation Social Change: some critical lineaments

about the sociological theory of law”, Mexic, X

th

Congress of Sociology, 1982.

370

A se vedea B. Drugman, cit. în „Dictionnaire encyclopédique de théorie et sociologie du

droit”, L.G.D.J., Paris, 1993, p. 524, pct. 2.
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sociale s-ar putea referi la „bucle de retroacţiune” (feed-back) negative

(negocieri), dar şi pozitive (depăşirea conflictului)

371

.

În ceea ce priveşte sociologia, trebuie menţionat că, de asemenea,

sistemele sociale prezintă specificităţi ţinându-se seama de sistemele vii, ceea

ce nu permite, de exemplu, să se asimileze „procesele schimbării sociale cu

procesele de tip mecanic, cum sunt cele care se întâlnesc în analiza

ecosistemelor”

372

. Dacă „societatea poate fi analizată ca un ansamblu de

mecanisme de control social care sunt în acelaşi timp incitative, dar şi limitate,

ce pun în joc iniţiativele şi resursele indivizilor, constrângerile colective şi

obligaţiile morale”

373

, reglarea socială n-ar putea fi redusă la un ansamblu de

acţiuni care ar viza menţinerea unui echilibru al sistemului social sau să

permită menţinerea sa şi perpetuarea reînnoirii sale, adică să gestioneze o

„ordine”.

Potrivit acestei concepţii, „dimensiunea intenţională sau strategică” a

acţiunii sociale

374 

, atât de bine ilustrată de drept, nu ar face decât să se înscrie

într-un proces de reglare socială care să comporte raporturi multiple, instabile,

de strategii diversificate care sunt tot atâtea acţiuni rezonabile „fără însă a fi în

mod necesar produsul unui desen (obiectiv) rezonabil”, acţiuni de ajustare,

opoziţii, contradicţii între logici multiple în câmpuri sociale diferite

375

, aceste

logici putând să se înscrie în ritmuri şi în timpi istorici variaţi. Reglarea socială

n-ar fi, în acest caz, o ajustare, ci un sistem de interrelaţii, de interacţiuni în

curs de desfăşurare în jurul, asupra şi cu societatea şi actorii săi

376

. Ceea ce

apare ca fiind o slăbire a normelor universale şi a funcţiei de control social a

dreptului, ca instituind mai puţin regula decât facilitând apropierile multiple de

aceasta sau deschizând spaţii de negociere permanentă – fenomen asociat în

mod logic cu emergenţa (naşterea) unei pluralităţi de ordini juridice şi

organisme de gestionare – ar putea conduce ca cercetările pe această temă (mai

ales cercetările asupra dreptului) să se refere la o atare definiţie a „reglării

sociale”.

Dar această definiţie va pune desigur şi problema decupajelor

instituţionale ale ştiinţelor şi a câmpurilor de cunoaştere în măsura în care

înţelegerea procesului complex de reglare socială implică, în acelaşi timp,

juridicul, economicul, politicul şi socialul. Deschiderea unei sociologii a

dreptului spre o sociologie politică n-ar putea, în mod cert, să fie suficientă, iar

angajarea pe măsura acestor obiective pe care ele ar suscita-o ar putea fi din

nou aceea a unei adevărate interdisciplinarităţi. Totuşi, trasându-se perspective

371

A se vedea H. Touzard, Conflits sociaux, négociations et régulation, în „Psychologie et

Éducation”, vol. X, 3–4, 1986, p. 5–23.

372

A se vedea R. Boudon, F. Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, 1986.

373 Ibidem.

374 Ibidem.

375

A se vedea P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris, 1980.

376

A se vedea J. Commaille, Ordre familial, ordre social, ordre légal. Eléments d’une
sociologie politique de la famille, în „L’Année sociologique”, vol. 37, 1987, p. 265–290.
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atât de largi, s-ar putea marca, de asemenea, riscul întreprinderii unui asemenea

demers. Dacă piedica (obstacolul) definirii „reglării sociale” ar fi cel al unei

concepţii mecaniciste a funcţionării socialului, obstacolul în cazul celei de a

doua definiţii este acela că admiţându-se partea de „nedeterminare” a vieţii

sociale şi a multiplicităţii sale s-ar „multiplica şi hazardul; contingenţa,

disfuncţionalitatea conduitelor umane şi viaţa socială” în cadrul unui sistem

social în ceea ce – în mod paradoxal – el reprezintă, adică o nesecată

combinare a „ordinii” şi „dezordinii”

377

, orice operaţionalitate a conceptului ar

dispărea în ceea ce ar fi o himeră nu a unui obiectiv stăpânit (controlat) de

ştiinţele sociale

378

.

De reţinut însă că existenţa unui atare mecanism de „reglare socială” este,

implicit, admisă chiar în legislaţia civilă actuală, un exemplu în acest sens

oferindu-ne, de exemplu, art. 970 din Codul civil român, respectiv, art. 1272

alin. 1 din noul Cod civil român potrivit cărora „... convenţiile obligă nu numai

la ceea ce este expres prevăzut în ele, ci şi la toate urmările ce echitatea,

obiceiul  sau legea dă obligaţiei după natura sa”. Deci legea (sistemul normativ

juridic) este corelată cu „echitatea” şi „obiceiurile” care produc, şi ele, efecte

juridice.

Un alt text, cu caracter general, care sugerează în mod indirect existenţa

şi validitatea şi a altor norme decât cele juridice formalizate, este art. 3 din

Codul civil român potrivit căruia „Judecătorul nu va putea refuza judecarea,

sub cuvânt că legea nu prevede, sau că este întunecată sau neîndestulătoare...”,

ceea ce nu poate să însemne altceva decât faptul că redactorii codului au avut

în vedere şi alte categorii de norme decât cele expres formalizate.

Rezultă din cele expuse mai înainte că o societate, cu atât mai mult

societăţile complexe şi hipercomplexe moderne, nu poate funcţiona şi nu se

poate concepe să funcţioneze conform unor reguli care să asigure echilibrele

generale economice, sociale, politice, juridice şi, ca atare, trebuie să se accepte

că există, alături de sistemul normativ juridic formalizat, şi alte sisteme

normative nejuridice, dar producătoare de efecte juridice.

Aşadar, activitatea de legiferare, care nu trebuie confundată cu dreptul

unei societăţi care are o mai largă sferă de cuprindere, trebuie să se încadreze

în parametrii la care ne-am referit mai sus, adică să fie conectată la toate

sursele de normativitate, juridice şi nejuridice, cu alte cuvinte să păstreze o

legătură permanentă cu realităţile social-economice, politice, culturale etc.,

ceea ce-i va permite să-şi păstreze nealterate capacităţile de flexibilitate şi

adaptabilitate atât de necesare într-o societate caracterizată prin complexitate,

continue schimbări şi accelerarea tot mai mare a ritmurilor în care se produc

aceste schimbări.

377

A se vedea Y. Barel, Le paradoxe et le système. Essai sur le fantastique social, Grenoble, 1979.

378

A se vedea Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, L.G.D.J.,

Paris, 1993, p. 524.
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Secţiunea 5:
CO�ECTAREA ACTIVITĂȚII DE LEGIFERARE 
LA DIFERITELE SURSE DE I�FORMARE

1. Se constată că există şi chiar persistă, până în prezent, o tendinţă care

înclină în direcţia considerării dezvoltării ştiinţei legiferării ca fiind o încercare

disperată de a fi salvat un mod de reglare socială – legiferarea – care şi-ar fi

atins apogeul şi tinde, în prezent, să fie înlocuit cu alte moduri de reglare

socială

379

.

Există însă şi alte opinii în această privinţă care apreciază că profunzimea

şi deficienţele calitative, atât formale, cât şi materiale, ale legislaţiei sunt doar

simptome accesorii ale crizei care se manifestă în activitatea de legiferare care,

în realitate, sunt consecinţa unei transformări a rolului statului în societate, în

general, şi în ceea ce priveşte activitate de legiferare, în mod special

380

.

Predominanţa aspectului instrumental a făcut ca legislaţia tradiţională,

marcată de generalitate şi stabilitate, să devină inadecvată, ceea ce a indus două

tendinţe: pe de o parte, statul recurge din ce în ce mai mult la mijloace de

acţiune care nu îmbracă forma unor legi (procedee contractuale, planificare,

directive, acţiuni de convingere etc.), iar, pe de altă parte, legislaţia devine mai

suplă şi mai deschisă şi cuprinde tot mai multe domenii ale vieţii social-

economice şi politice. Cu alte cuvinte, dispoziţiile legale clasice, de tip

descriptiv sau regulativ, prin care sunt definite modele de comportament a

căror nerespectare este sancţionată, în mod neîndoielnic sunt pe punctul de a-şi

pierde locul lor preponderent printre celelalte mijloace de conducere a

societăţii.

În prezent asistăm la un joc de tendinţe care, aparent, sunt contradictorii:

dejuridicizarea şi juridiciziarea, dar care, în realitate, coexistă, împletindu-se

într-o dialectică a luptei între tendinţe de semn contrar care favorizează

(pozitiv) evoluţia, dezvoltarea.

Vom face o trecere în revistă a acestor două tendinţe, pentru o mai bună

înţelegere a acestui mecanism dialectic.

Juridicizarea este un proces care face obiectul unor moduri de creare şi

aplicare a dreptului (regulilor juridice) asemănător proceselor care au loc în

interiorul unui sistem juridic. El (procesul de juridicizare) mai poate fi definit

şi ca o extindere a reglementării juridice la un număr crescut de domenii ale

vieţii economie şi sociale.

O literatură juridică abundentă, în mare parte de orientare net teoretică, se

preocupă de o mai bună înţelegere a noţiunii înseşi de „juridicizare”, acest fenomen

fiind privit ca o tendinţă inacceptabilă, în comparaţie cu noţiunea de

„dejuridicizare” care este, dimpotrivă, un mod mai favorabil de acţiune. Se constată

însă şi confuzii conceptuale şi chiar ideologice în această dispută teoretică.

379

A se vedea R. Voigt, Abschied vom Recht?, Frankfurt, 1983.

380

a se vedea L. Mader, op. cit., p. 173.

MANAGEMENTUL JURIDIC
231



Nu există nicio îndoială că în ceea ce priveşte aspectul cantitativ al

dreptului, acesta a crescut considerabil în societăţile occidentale, ca de altfel şi

în cele neoccidentale, profesiunile juridice s-au dezvoltat şi ele de o manieră

alarmantă în cadrul multor societăţi; aşa încât unii autori au ajuns să se

gândească că a fost o vreme, un fel de epocă clasică, în care dreptul era în

acelaşi timp raţional şi sistematic, coerent în ceea ce priveşte structura sa şi

dotat cu o certă frumuseţe conceptuală. Dreptul modern, dimpotrivă, este o

adevărată explorare arheologică, a fost „materializat” în exces, a devenit în

esenţă concret şi pozitivist. Un autor

381

, de exemplu, consideră dreptul modern

că se află într-o stare dezastruoasă. Societatea produce o cantitate colosală de

norme ca răspuns la situaţii particulare. Aceste norme se îngrămădesc într-un

ansamblu incoerent la care nu există o cale de acces conceptual adecvată.

Se pot pune, desigur, întrebări dacă această vârstă de aur a clarităţii

conceptuale a dreptului a existat deja în altă parte decât în spiritul juriştilor.

Chiar se poate pune întrebarea dacă acest volum efectiv considerabil al

dreptului modern constituie în realitate o problemă. Avocaţii fiscalişti se ocupă

de dreptul fiscal, penaliştii de dreptul penal şi aşa mai departe. Diviziunea

muncii în cadrul profesiunilor juridice a avansat deja destul de mult, cel puţin

într-o manieră neoficială. Nimeni n-ar putea azi să mai pretindă că stăpâneşte

ansamblul dreptului. La vârsta specializării, lucrurile nu stau altfel pentru

medici, contabili sau oamenii de ştiinţă în domeniile lor respective. În felul

acesta, societatea îşi asumă creşterea sa decupând sarcinile în tranşe din ce în

mai fine. Această practică comportă anumite costuri, dar ea are succes, deşi la

niveluri variabile. Nu s-a demonstrat niciodată în mod convingător că claritatea

dreptului în Europa secolului XIX a avut efecte semnificative, bune sau rele, cu

privire la funcţionarea reală a ordinii juridice.

Juridicizarea poate semnifica faptul că un mai mare număr de aspecte ale

vieţii devin subordonate formal unei reguli juridice. Acest lucru poate, de

asemenea,  să însemne o recurgere efectivă crescută la regulile juridice. Deci

juridicizarea este în funcţie de anumite elemente ale culturii juridice, în special

tendinţa de a declanşa un litigiu, a formula pretenţii sau, în general, de afirmare

a drepturilor. Puţine cercetări au fost întreprinse în legătură cu acest subiect, ca

de altfel şi în legătură cu cultura juridică în general.

Unii autori îşi exprimă îndoiala cu privire la existenţa fenomenului de

juridicizare. În schimb, se pun multe probleme în această privinţă

382

. O parte

dintre dificultăţi sunt de ordin conceptual. Este dificil să se măsoare

juridicizarea fără să dispui de un ansamblu de indicatori clar definiţi. Anumite

tentative au fost făcute pentru a se ameliora definirea noţiunii

383

, dar fiecare

autor care se ocupă de acest subiect continuă să utilizeze propria sa concepţie

381

A se vedea N. Luhman, Rechtssoziologie, vol. II, 1972, p. 331.

382

A se vedea: L. M. Friedman, Limited Monarchy: The Rise and Fall of Student Rights,

1986, p. 238–254; M. Galanter, Reading the Landscape of Disputes: What We Know and Don’t
Know (and Think We Know) about Our Allegedly Contentions and Litigious Society, în „31 UCLA

Law Review”, 1983, p. 4 şi urm.

383

A se vedea G. Teubner, Verrechlichung - Begriffe, Merkmale, Grenzen, Auswege, în

Zacher ş.a. „Verrechtlichung von Wirtschaft. Arbeit und sozialer Solidaaität”, 1984, p. 289.
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despre acest fenomen. Între altele, s-a pretins că este greşit să se considere

juridicizarea prin referire la diferenţele de natură mai curând decât la cele de

grad

384

.

Mai multe noţiuni strâns legate între ele – juridicizare, constituţionalizare,

birocratizare – fac trimitere la diferite aspecte ale juridicizării sau chiar sunt

întrebuinţate ca sinonime ale conceptului de „juridicizare”. Este poate util să se

distingă aceste diferite aspecte ale conceptului şi să fie definite mai precis.

Juridicizarea se referă la o acţiune ce se realizează prin recurgerea

crescută (frecventă) la tribunale.

Constituţionalizarea desemnează transformarea globală a pretenţiilor de

drept, în pretenţii constituţionale.

Birocratizarea semnifică, în actualul context, o sporire a complexităţii

personalului şi modurilor de operare, însoţite de o diviziune a muncii mai mult

sau mai puţin raţională.

Numeroase definiţii ale „juridicizării” au neîndoielnic o dimensiune

normativă sau politică

385

.

În studiile pe această temă se găseşte un amestec de date empirice şi

presupoziţii normative. Dreptul se „infiltrează din ce în ce mai mult în viaţa

socială, comportându-se în acest cadru ca o putere străină”. Dreptul se

înrudeşte cu o „constrângere şi o dominare, mai curând decât o expresie a

raporturilor sociale spontane”

386

. Alţi autori

387

vorbesc de o „colonizare” a

diverselor aspecte ale existenţei prin drept (aceasta din urmă este o metaforă

frapantă. Într-adevăr, unii observatori se exprimă în acest sens, spaţiile de

imunitate referitoare la drept restrângându-se în mod clar. Cu titlu de exemplu,

statul dispune azi de anumite drepturi de intervenţie în treburile familiei, în

special în litigiile referitoare la încredinţarea copiilor sau atunci când părinţii

par inapţi).

Prima semnificaţie a conceptului de juridicizare pare a fi aceea a acestei

extensiuni invadatoare a dreptului în toate domeniile vieţii. Acest fenomen face

obiectul unor critici diverse. Unii susţin că procesul de juridicizare antrenează

o supraîncărcare a sistemului juridic. Dreptul ar avansa dincolo de sfera sa de

competenţă. Se manifestă chiar o anumită nostalgie pentru timpurile trecute,

cele ale „raporturilor sociale spontane”. Se preconizează, în consecinţă, o

abandonare a „legalismului steril” şi întoarcerea la un fel de „drept popular”.

Folosirea termenului de „colonizare” sugerează el însuşi o dezaprobare. Dar

problema de a se şti dacă această aşa-zisă „intruziune” a dreptului în viaţa

socială este reală rămâne totuşi nerezolvată. Expansiunea sistemului juridic

384

A se vedea E. Blankenburg, Rechts ais gradualisiertes Konzept. ßgriffsdimensionen der
Diskusion um Verrechtlichung und Entrechlichung, în E. Bankenburg ş.a., „Alternative

Rechtsformen und Alternativen Zum Recht”, 1980.

385

Pentru o analiză aprofundată a acestei probleme, a se vedea R. Werle, Aspekte der
Verrechtlichung, 1982.

386

A se vedea R. Cotterrell, The Sociology of Law: an introduction, Londra, 1984.

387

A se vedea J. Habermas, citat în „Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie

du droit”, L.G.D.J., Paris, 1993, p. 321, pct. 6.
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este incontestabilă. Dar care sunt caracteristicile concrete ale societăţii care ar

face necesară această expansiune?

Un autor

388

foloseşte expresia „putere străină” (externă). Dar pentru ce ar

trebui să se considere dreptul ca fiind o putere externă? Sau normele juridice

sunt impuse de o elită care nu urmăreşte să-şi apere interesele sale; sau juriştii

le elaborează în mod autonom; sau ele (normele juridice) se află, într-un anume

fel, într-un raport organic cu ansamblul normelor unei societăţi date. Prima

alternativă este prezentă în societăţi cum a fost al treilea Reich sau alte

regimuri despotice actuale sau dispărute; cu toate acestea, există elemente de

constrângere în toate tipurile de societate. O a doua alternativă este probabil

cea la care expresia „putere străină” se referă implicit; ea presupune autonomia

sistemului juridic. A treia alternativă nu se prezintă nici ca o glorificare, nici ca

o critică a dreptului; cu toate acestea, ea refuză să se considere ca o „putere

străină”.

Este necesar să se facă o distincţie între două tipuri de rezolvări ale

conflictelor sau de „intruziune”. Primul tip va fi considerat de oricine din

societatea modernă ca fiind absolut necesar; este vorba, de exemplu, de

reglementarea circulaţiei rutiere. Regulile de acest tip au „colonizat” un mare

număr de conduite care scapă în bună măsură de sub autoritatea normelor

oficiale înainte de apariţia automobilului (la fel şi pentru ordinatoare, medicină

sau ştiinţa modernă). Însuşi numărul de conducători de automobile şi de cei ce

le folosesc şi forţa distructivă a automobilului modern pune în evidenţă

existenţa unui consens general privind nevoia de reguli în această materie.

De altfel, şi alte reguli adoptate de statul modern fac obiectul unei

dezbateri sau unor conflicte fundamentale. Nu există un consens în cadrul

populaţiei pentru a se putea spune care reguli sunt bune, care sunt rele, care

sunt necesare sau care nu sunt. Anumite aspecte ale reglementării activităţii

economice sunt readuse în discuţie întrucât sunt considerate contraproductive

sau pentru că par că se interferează în mod nesigur în funcţionarea pieţei.

Grupările de stânga, în ceea ce le priveşte, se dovedesc a fi foarte neîncre -

zătoare în privinţa puterii de care dispune statul şi consideră că numeroase

reguli reprezintă în realitate viclenii ale elitelor – norme aparent neutre, dar

care favorizează pe cei bogaţi în detrimentul celor săraci. Aceste diferende se

referă mai puţin la sistemul juridic conceput în abstract, cât la conţinutul

concret al anumitor reguli particulare sau anumite ansambluri de reguli.

Diferitele noţiuni reunite sub denumirea de „juridicizare” au în comun un

anumit număr de caracteristici majore. În anumite cazuri, trebuie să se

determine dacă regulile, instituţiile şi mecanismele permit să se folosească

regulile care aparţin sau nu organizării statale; în alte cazuri, este suficient ca

regulile să joace un rol analog celui al regulilor statale în cadrul organizaţiilor

private care constituie un fel de entităţi politice prin ele însele dând naştere la

procese similare celor care se regăsesc în cadrul mecanismului de stat.

388

A se vedea R. Cotterrell, op. cit. supra.
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În realitate, manifestările publice şi private de juridicizare întreţin între ele

raporturi destul de strânse. Foarte adesea, prin normele juridice se amenajează

mecanismele care asigură trecerea procedeelor private în cadrul sistemului

judiciar al statului. O persoană care a epuizat căile de acţionare în cadrul

întreprinderii poate avea dreptul de a se plânge în faţa tribunalului muncii.

Standardele juridice oficiale ale statului pot astfel să influenţeze în mod

semnificativ procesele interne din cadrul organizaţiilor private

389

.

Juridicizarea face trimitere adesea la relaţia particulară care ia forma unui

control extern asupra procedeelor interne de tip juridic. În acest mod trebuie

înţeles, de exemplu, fenomenul juridicizării dreptului referitor la instituţiile

şcolare. Şcolile au fost întotdeauna create, organizate şi controlate prin drept;

dar, numai recent s-a dezvoltat o reglementare detaliată a modului de angajare,

pensionarea profesorilor, conţinutul programelor academice şi aşa mai departe.

Aşa încât se vorbeşte, în zilele noastre, de juridicizarea şcolilor în ceea ce

priveşte, de exemplu, litigiile referitoare la problema  de a se şti dacă şcoala

poate, în mod valid, să dicteze genul de îmbrăcăminte pe care copiii trebuie să

o poarte sau să determine lungimea părului lor. Tot aşa, şi pentru problema de

a se şti dacă tribunalele pot interveni, în cazuri excepţionale, pentru a modifica

o evaluare injustă.

În societăţile foarte juridicizate – în special în Statele Unite ale Americii

şi Germania – ideea că trebuie să existe, în ultimă instanţă, un mijloc de

exercitare a revendicărilor, a unui forum privat sau public, pare a fi

caracteristică în această privinţă. Rămâne de văzut în ce măsură acest drept ar

trebui generalizat, chiar şi în societăţile foarte juridicizate, şi câte societăţi ar

putea fi descrise în modul acesta.

Dejuridicizarea (dereglementarea) este un termen puţin utilizat, dar este

un fenomen de suprimare sau reducere a formelor de reglementare a

comportamentelor economico-sociale, ceea ce nu înseamnă, în mod necesar, şi

o suprimare sau scădere a oricărei forme de presiune socială. Faptul că un

comportament îşi pierde, în timp, caracterul de „infracţiune”, de exemplu, sau

chiar şi pe acela de „fapt juridic ilicit” nu are drept consecinţă şi pierderea

caracterului de „act deviant”, în raport cu alte tipuri de sisteme de norme

sociale, nejuridice. Mai mult decât atât, se poate perfect imagina că, asigurând

releul unui tip de presiuni juridice care slăbeşte, alte forme de presiune socială

sunt determinate astfel să se întărească. Şi, invers, slăbirea unor forme generale

de reglare socială, cum ar fi „morala societară” sau „religia”, această situaţie

putând foarte bine să conducă la o „întărire a reglării juridice”.

Dejuridicizarea poate îmbrăca forme foarte diferite, dar, în linii generale,

ea semnifică o restrângere a tipului de normare juridică, a formelor de

intervenţie juridică a statului.

Este de preferat ca fenomenul dejuridicizării să fie folosit în sensul său

cantitativ, de reducere a numărului de reglementări juridice.

389

A se vedea S. Henry, Private Justice, Londra, 1983.

MANAGEMENTUL JURIDIC
235



Pentru că totuşi se folosesc şi alţi termeni, cum sunt: „delegalizarea” şi

„dereglementarea”, vom face o scurtă analiză a conţinuturilor acestor termeni,

pentru mai multă claritate.

Delegalizare. Acest termen este posibil a fi considerat atât în sens

calitativ, cât şi cantitativ.

În sens calitativ, se vizează faptul că legea, atunci când intervine – şi chiar

se poate ca ea să intervină cantitativ în proporţii crescute, aşa cum o sugerează

fenomenul cunoscut sub denumirea de „inflaţie legislativă” –, este posibil să-şi

piardă o parte din calităţile sale specifice care-i sunt în mod tradiţional

asociate, în special gradul său ridicat de generalitate, de abstracţiune şi de

permanenţă.

În cel ce-al doilea caz (sensul cantitativ), în schimb, se poate viza

fenomenul specific cantitativ al reducerii (restrângerii) intervenţiei legii în

sensul formal al termenului în reglementarea comportamentelor. Dacă un astfel

de fenomen poate constitui, bineînţeles, o formă particulară de dejuridicizare,

dacă este însoţit în mod corelativ de o intervenţie crescută a normelor juridice

care emană din alte surse, fenomenul este susceptibil, dimpotrivă, să fie

analizat şi ca un simplu fenomen de redesfăşurare a normelor juridice înseşi,

dinspre puterea legislativă spre puterile executivă şi judiciară. Ceea ce numim

în mod curent „declinul parlamentarismului” ilustrează pe larg această situaţie.

Dar dacă acesta este cazul, totuşi delegalizarea va coincide nu cu o

dejuridicizare, ci cu o reglementare sau o juridicizare crescută.

Dereglementare. Deşi acest termen este uneori conceput ca fiind sinonim

fie cu „dejuridicizarea”, fie cu „dereglementarea”, este preferabil să i se

atribuie o semnificaţie mai restrânsă şi să nu se desemneze prin aceasta decât

fenomenul de reducere (restrângere) numai a normelor juridice care sunt

calificate ca fiind „regulamentare”, adică acele norme care emană de la puterea

executivă sau de la orice altă entitate administrativă. Astfel înţeles, acest

fenomen coincide foarte larg, deşi numai sub aspect mai mult organizaţional

decât normativ, cu ceea ce unii au numit „debirocratizare”. În acest sens s-a

născut, de asemenea, în Statele Unite ale Americii fenomenul care a fost

denumit în engleză „dereglementare”, care este opus unei reglementări

administrative, considerată excesivă (administrative overregulation). De

remarcat, cu toate acestea, că dacă acest fenomen poate fi conceput ca o formă

de reducere (restrângere) globală a acestui mod de intervenţie juridică, se

poate, de asemenea, ca el să nu constea decât într-o reducere punctuală a

acestei intervenţii în domenii specifice. În acest ultim caz, nu este imposibil ca

dereglementarea în anumite domenii să fie însoţită de o menţinere, chiar o

întărire a reglementării în alte domenii. Este de la sine înţeles, de altfel, că dacă

dereglementarea astfel înţeleasă poate constitui o formă de dejuridicizare, nu

rezultă de aici, în mod necesar, că ea nu ar putea să coincidă perfect cu un alt

fenomen de „relegalizare”, „rejuridicizare”, adică o reîntoarcere la formele de

intervenţie juridică.
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2. În condiţiile sus-menţionate, desigur, nu se poate vorbi de un declin al

activităţii de legiferare, natura şi funcţiunea sa fiind menţinute. Dar, cu toate

acestea, nu poate fi ignorată o schimbare profundă produsă în timp, în această

privinţă.

Contrar unei viziuni despre drept considerat într-o perspectivă dogmatică,

care s-a dovedit a fi prea restrânsă, abordarea globală a activităţii de legiferare,

inclusă într-un ansamblu de sisteme sau surse normative diverse, de naturi şi cu

conţinuturi diferite, la care trebuie conectat permanent sistemul normativ

juridic, deschide perspective foarte largi nu numai pentru o reconsiderare a

activităţii de legiferare, dar şi pentru dezvoltarea înseşi a societăţii.

Ansamblul acestor surse de informare în materia legiferării are un câmp

foarte vast şi de o mare diversitate, care include izvoare naţionale şi

internaţionale, de naturi diferite: normative, doctrinare şi jurisprudenţiale.

La acest câmp germinativ, inovator şi extrem de fertil trebuie conectată

activitatea de legiferare pentru că, în felul acesta, legiferarea va fi implantată

direct în realitate, fiind depăşite limitele devenite prea înguste ale dogmaticii şi

exegezei juridice (fără însă ca prin aceasta să se înţeleagă expulzarea acestor

elemente, ci doar punerea lor într-o altă perspectivă globalistă).

Vom căuta, în cele ce urmează, să facem o prezentare a segmentelor

constitutive ale acestui câmp informaţional (şi de influenţă), procedând la o

grupare a lor pe două direcţii: A. Preocupările pe plan doctrinar; B.

Preocupările pe plan normativ sau cu potenţial normativ: a) legislaţia

comparată şi b) proiectele de acte normative la nivel comunitar (al Uniunii

Europene).

A. Surse doctrinare

Reflecţiile cu privire la activitatea de legiferare şi în privinţa rolului

normelor juridice în viaţa socială reprezintă o temă care nu aparţine epocii

moderne, ci a constituit dintotdeauna o preocupare atât în ştiinţele politice, cât

şi în ştiinţa dreptului. Încă din Secolul luminilor se pare că s-a acordat  o

atenţie deosebită acestor probleme

390

.

Dar preocuparea autorilor din secolul XVIII este de natură esenţialmente

filozofică. Drept urmare, dezbaterile politice şi juridice erau orientate spre

aspecte formale şi chiar strict redacţionale, rămânând net distinse de

chestiunile materiale. De altfel s-a şi remarcat

391

faptul că literatura de

specialitate din prima jumătate a secolului XIX consacrată problemei

legiferării suferă de o confuzie ce se făcea între două sarcini fundamentale

diferite: pe de o parte, dezvoltarea principiilor referitoare la conţinutul de dorit

al textelor legale şi, pe de altă parte, procedura de elaborare a acestora.

390

A se vedea: Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748; G. Filangieri, La scienza della
legislazione, 1780; J. Bentham, Traité de législation civile et pénale, traducere publicată în 1820;

J. Bergk, Die Theorie der Gesetzgebung, Meissen, 1802.

391

A se vedea R. von Mohl, Politik, vol. I, Tubingen, 1862.
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În afara numeroaselor lucrări de orientare formală sau tehnică au existat

însă şi lucrări care abordau problema legiferării într-o perspectivă mai largă şi

mai teoretică

392

, iar, pe de altă parte, anumiţi jurişti au început să formuleze

critici cu privire la legislaţie şi la drept în general

393

. Dar, în general, asemenea

preocupări rămân cantonate la nivelul interpretării, mai mult decât cel al creării

normelor juridice, manifestându-se interes cu privire la perspectiva

judecătorului care ar fi chemat să participe la elaborarea legilor sau a

funcţionarilor însărcinaţi cu aplicarea legilor.

Acest dezinteres pentru activitatea legislativă a luat sfârşit în cursul anilor

’60, când s-a recurs la o nouă abordare în materie. Dar, şi de această dată, a

început a se acorda, în principal, atenţie aspectelor formale, mai ales cum să se

dea o expresie adecvată şi optimală „voinţei legiuitorului”. De asemenea, s-a

pus accentul şi pe problemele redacţionale cu care se confruntă juriştii chemaţi

să contribuie la elaborarea legilor

394

sau pe existenţa raporturilor strânse între

formă şi principiile juridice materiale

395

.

Cu toate acestea, optica se lărgeşte rapid sub influenţa schimbărilor care s-

au operat între timp în anumite ştiinţe sociale, în special sociologia juridică şi

în ştiinţele politice.

Decolarea sociologiei juridice empirice

396

, studiile întreprinse în legătură

cu desfăşurarea reală a procesului legislativ

397

, dezbaterile pe tema

raţionalizării şi planificării deciziilor statale întemeiate pe discipline ştiinţifice

noi cum este, de exemplu, teoria informaţiei şi a deciziei

398

sunt deosebit de

semnificative în acest context pentru că ele pun în evidenţă lipsa flagrantă de

cunoştinţe cu privire la importante aspecte ale fenomenului legislativ şi

contribuie astfel la crearea „unui cadru al ştiinţei juridice” şi la stabilirea

condiţiilor de amorsare a unei abordări a activităţii de legiferare.

Mai trebuie făcută sublinierea că timp îndelungat juriştii au avut o

concepţie esenţialmente statică despre legislaţie şi, în consecinţă, s-au interesat

prea puţin de ceea ce se petrece în amonte şi în aval de adoptarea formală a

normelor juridice

399

. Desigur că pentru a interpreta şi aplica textele de lege,

juriştii au ţinut întotdeauna seama, într-o anumită măsură, şi de geneza

normelor juridice, precum şi de consecinţele factuale posibile ale aplicării lor.

392

A se vedea: E. Huber, Recht und Rechtsverwirklichung, Basel, 1926; W. Burckhardt,

Methode und System des Rechts, Zürich, 1936.

393

A se vedea: G. Ripert, Le declin du droit, Paris, 1949; W. Kägi, Die Verfassung als
rechtliche Grundordnung des Staates, Zürich, 1945.

394

A se vedea H.-W. Müller, Handbuch der Gesetzgebungstechnik, Köln, 1963.

395

A se vedea: R. Walter, Die Lehre von der Gesetzestechnik, în „Öesterreichische

Juristenzeitung”, 1963, p. 85 şi urm.; U. Krüger, Der Adressat des Rechtsgesetzes. Ein Beitrag zur
Gesetzgebungslehre, Belin, 1969.

396

A se vedea M. Rehbinder, Rechtssoziologie, Berlin, 1977, care subliniază

complementaritatea diferitelor moduri de abordare.

397

A se vedea, de exemplu, G. Kocher, Verbandseinfluss auf die Gesetzgebung, Berna, 1966.

398

A se vedea Y. Dror, Ventures in Policy Sciences. Concepts and Applications, New York, 1971.

399

A se vedea Ch.-A. Morand, L’action du droit. Prolégomènes pour une étude de la mise
en œuvre, în „Mélanges H. Huber”, Berna, 1981, p. 93–107.
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Dar aceste aspecte erau secundare în ştiinţa juridică tradiţională, dogmatica şi

hermeneutica juridică punând accentul pe problema determinării conţinutului

normelor juridice, dreptul având o orientare „exclusiv jurisdicţională”

400

.

În decurs de un deceniu însă au început să ia cunoştinţă de „natura

dinamică a legilor”

401

şi, implicit, de slăbiciunile unei doctrine care avea

tendinţa să separe dreptul de realitatea socială, descoperind sau redescoperind

probleme care, deşi nu erau de domeniul sistematicii sau exegezei juridice,

erau totuşi de o importanţă capitală pentru drept.

În acest context s-a născut, spre sfârşitul anilor ’60, interesul pentru

dezvoltarea unei „ştiinţe a legiferării”, insistându-se asupra necesităţii unei

abordări ştiinţifice a problemei legiferării

402

.

Înscriindu-se în această tendinţă, în Elveţia s-a pus problema creării unui

institut de „politică legislativă şi sociologie juridică”, o comisie de experţi

prezidată  de P. Jäggi, insistând asupra necesităţii analizării problemei

legislaţiei „în toată integralitatea şi complexitatea sa”, exprimându-şi speranţa

că recurgerea urgentă la demersuri ştiinţifice în cadrul proceselor de elaborare

a legilor va duce spre crearea unei „adevărate ştiinţe a legiferării”

403

.

La aceeaşi epocă, o altă comisie de experţi, însărcinată cu pregătirea

revizuirii Legii federale (elveţiene) cu privire la organizarea administraţiei

federale, a preconizat crearea unui Oficiu federal de legiferare care să aibă,

între altele, şi sarcina de a forma jurişti care să posede capacitatea de a elabora

texte de lege

404

.

Lovitura de începere pentru dezvoltarea, în Elveţia, a unei „ştiinţe a

legiferării” a fost dată de P. Noll prin lucrarea sa intitulată „Gesetzgebunglehre”

(citată mai sus), prin care s-a deschis calea în această disciplină. În concepţia

acestui autor, sarcina fundamentală a „ştiinţei legiferării” este aceea de a

furniza răspunsuri teoretice la cerinţa de a se şti cum pot fi rezolvate

problemele sociale prin edictarea normelor juridice sau, în alţi termeni, cum

pot fi influenţate situaţiile sociale în sensul voit prin intermediul normelor

juridice în scopul ajungerii la criterii şi directive care să permită elaborarea

unei „legislaţii raţionale”

405

.

400

A se vedea: P. Noll, Gesetzgebungslehre, Reinbeck, 1973; W. Maihofer, Rechtstheorie
als Basisdisziplin der Juriprudenz, în „Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie” (JRSRT),

vol. 2, 1972, p. 66.

401

A se vedea în acest sens G. Stratenwerth, Technisches und Kritisches Rechtsdenken, în

„Revue suisse de jurisprudence” (RSJ), 1980, p. 373–383.

402

A se vedea, de exemplu: K. Eichenberger, Von der Rechtsetzungsfunktion im heuttingen
Staat, în „Revue de droit suisse” (RDS), 1974, I, p. 7–27; idem, Grundfragen der Rechtsetzung,

Basel, 1978; idem, Gesetzgebung im Rechtsstaat, în „Veröffentlichungen der Vereinigung der

Deutschen Staatrechtslehrer” (VVDStRL), 1982, p. 7–39.

403

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 14 (autorul arată că acest raport care nu a fost dat

publicităţii a fost, totuşi, citat de P. Noll. op. cit. supra, 1973, p. 32 şi 36 şi urm.).

404

Raportul acestei comisii prezidate de K. Huber a fost publicat în 1971, dar propunerea

respectivă nu a fost realizată. Dar, în 1975, s-a creat, în cadrul Oficiului Federal al Justiţiei, un grup

de lucru pentru examinarea metodei legislative, grup stabilit ca urmare a necesităţii unor instrumente

de pregătire metodică a actelor legislative (a se vedea L. Mader, op. cit., p. 14, nota 24 de la subsol).

405

A se vedea P. Noll, op. cit. supra, 1973, p. 15.
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Punând accentul pe „funcţia reglatoare sau instrumentală a legislaţiei”, P.

Noll a schiţat, în lucrarea sus-menţionată, principiile unei „metode legislative”

bazate pe modelul de acţiune individuală conştientă, al cărei scop era acela de a

uşura cercetarea conţinutului normativ optimal, diferenţiind-o de „tehnica

legislativă”, care are doar o funcţie auxiliară în raport cu „metoda legislativă”.

În viziunea autorului „metoda de legiferare” este un mijloc de realizare a

obiectivelor ce sunt urmărite prin lege

406

.

Ulterior epocii acestor lucrări de pionierat consacrate dezvoltării ştiinţei

legiferării, eforturile în această direcţie au fost intensificate şi multiplicate,

problemele abordării ştiinţifice a activităţii de legiferare neîncetând să-i

preocupe pe jurişti şi sociologi ai dreptului. O serie de lucrări, în special lucrări

colective rezultate din colocvii şi dezbateri naţionale şi internaţionale pe

această temă, sunt mărturie şi ilustrează din plin progresele realizate în acest

domeniu, ele presupunând o strânsă colaborare între universitari şi juriştii

practicieni şi între diferite ramuri de  drept şi mai multe discipline ştiinţifice.

De remarcat şi faptul că această nouă disciplină ştiinţifică (ştiinţa

legiferării care pune în evidenţă şi multiplele sale faţete cu contururi încă

insuficient de precise şi dificil de delimitat cu claritate) şi-a făcut, în mod

progresiv, intrarea în universităţi (în programele de învăţământ universitar),

fiind create chiar şi societăţi cu atare profil (de legiferare) al căror scop este să

favorizeze schimburile de cunoştinţe şi practici între jurişti în materia pregătirii

şi elaborării de acte legislative.

În ceea ce priveşte câmpul ştiinţei legiferării, asistăm la o diversitate a

perspectivelor, întrucât nu avem încă de-a face cu o disciplină ştiinţifică pe

deplin stabilită, ci cu un ansamblu de perspective ale cercetării care se dezvoltă

la frontierele mai multor ramuri ale dreptului şi ştiinţelor sociale. Ca atare, şi

lucrările având drept obiect „legiferarea” sunt marcate de această diversitate,

fiind întreprinse în optici şi plecându-se de la premise foarte diferite: la

noţiunile de „moduri de argumentare juridică” se adaugă conceptele şi

metodele altor discipline, în special abordările sociologice care utilizează

metode structurale, decizionale, sistemice etc.

Anumiţi autori

407

au, în esenţă, o viziune pragmatică şi, ca atare, atribuie

ştiinţei legiferării, înainte de orice, decelarea defectelor formale şi materiale ale

legilor existente, eliminarea acestor defecte şi prevenirea lor cu ocazia

elaborării de noi legi. Deci este vorba, în esenţă, de a fi găsite reţete care să

permită elaborarea unor legi bune. Alţi autori

408

adoptă demersuri mai

teoretice; aceştia caută să stabilească legături cu istoria dreptului şi dogmatica

juridică sau îşi propun, pornind de la analize empirice, să explice natura şi

funcţiile legiferării.

406 Ibidem, p. 169.

407

A se vedea T. Fleiner, Entwurfund Gestaltung von Gesetzesnormen, 1981, p. 137 şi urm;

idem, Wie Kann man einfache und verständliche Gesetze Schreiben?, în „Mélanges K.

Eichenberger”, Basel, 1982, p. 493 şi urm.

408

A se vedea R. Tomasic, Conceptual Obstacles Confronting Theories of Legislation
(comunicare făcută la Conferinţa pe tema „Theories of Legislation”), Oxford, 1981.
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Această diversitate de abordări, în absenţa unui cadru teoretic comun de

referinţă, nu uşurează o prezentare sintetică a acestei discipline ştiinţifice a

viitorului în devenire

409

.

În consecinţă, s-a simţit nevoia de a se descrie, chiar şi sumar, ceea ce ar

putea constitui principalele orientări ori perspective de cercetare (stabilirea

câmpului de cercetare care ar putea fi privilegiate de „ştiinţa legiferării”).

În ceea ce-l priveşte pe P. Noll, acesta, după cum am văzut, are în vedere

două preocupări: metoda legislativă (care are legătură cu alegerea conţinutului

normativ) şi tehnica legislativă (care priveşte forma ce trebuie dată acestui

conţinut)

410

.

J. Carbonnier, într-un mod asemănător, distinge, pe de o parte, problemele

de politică legislativă, iar, pe de altă parte, problemele de redactare

411

.

În schiţa sa de „teorie a legiferării”, J. Rödig discerne un aspect static şi

unul dinamic în activitatea de legiferare (primul înglobând în mare problemele

pe care P. Noll le-a denumit „legistice”, adică de tehnică legislativă, în timp ce

al doilea pare să privească mai ales organizarea procedurii de legiferare)

412

.

Potrivit lui O. Weinberger, trebuie abordate trei mari complexe de

chestiuni: metoda de argumentare „de lege ferenda”; legistica (sau tehnica de

legiferare) şi teoria procesului legislativ

413

.

W. Maihofer

414

consideră că ştiinţa legiferării este, pe de o parte, o

sociologie legislativă empirică, iar, pe de altă parte, ea are drept obiect metoda,

tehnica, tactica şi analitica legislativă: metoda priveşte chestiunile de

concepere a legislaţiei; tehnica are legătură cu formularea, redactarea textelor

legale; tactica se interesează de posibilităţile de conducere sau de planificare a

procesului de legiferare; analitica este, se pare, concepută ca o teorie generală a

legiferării.

B. Krems

415

distinge, pe de o parte, domeniile de cercetare care au o

orientare pragmatică, adică tehnica, procedura şi metoda legislativă care

formează împreună ceea ce el numeşte „Gesetzgebungslehre”, căreia îi opune o

perspectivă teoretică – teoria legiferării, ambele constituind, în viziunea sa,

ramurile principale ale ştiinţei legiferării; politica legislativă, dimpotrivă, nu

face parte din această disciplină ştiinţifică.

Făcându-se o comparaţie între aceste diferite distincţii care se întretaie şi

se completează unele pe altele, într-o largă măsură, se consideră

416

că această

situaţie permite să se degajeze principalele orientări ale lucrărilor referitoare la

409

A se vedea W. Huger, Gesetze. Ihre Vorhereitung, Abfassung und Prüfung, Baden-

Baden, 1983, p. 30 şi urm.

410

A se vedea P. Noll, op. cit., 1973, p. 63 şi urm. şi p. 164 şi urm.

411

A se vedea J. Carbonnier, Droit civil, tome 1, Paris, 1974, p. 35 şi urm.

412

A se vedea J. Rödig ş.a., Vorstudien zu einer Theorie der Gesetzgebung, Bonn, 1975, p.

14 şi 15–18.

413

A se vedea O. Weinberger, Zur Theorie der Gesetzgebung, în O. Weinberger, J. Mokre,

„Rechtsphilosophie und Gesetzgebung”, Wiena, 1976, p. 173–198.

414

A se vedea W. Maihofer, Gesetzgebungswissenschaft, 1981, p. 3–34.

415

A se vedea B. Krems, Grundfragen der Gesetzgebungslehre, Berlin, 1979, p. 38–42.

416

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 18.
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ştiinţa legiferării, şi anume: sociologie legislativă empirică, tehnică, procedura

şi metoda de legiferare şi teoria legiferării.

Se pune însă întrebarea dacă trebuie sau nu să se insiste asupra faptului că

aceste diferite domenii se află într-o strânsă interdependenţă şi dacă concursul

altor ramuri ale ştiinţei este strict indispensabil.

Răspunsul este că logica şi informatica juridică sau teoria generală a

dreptului, de exemplu, sunt de importanţă primordială pentru ştiinţa legiferării,

dar aceasta nu înseamnă că ar trebui să fie şi integrate cu orice preţ în această

disciplină

417

. Se şi explică această poziţie prin aceea că dacă se încearcă o

delimitare, la modul general şi provizoriu, a câmpului de cercetare al acestei

noi discipline, nu este nicidecum vorba de a se trasa frontiere rigide şi

definitive şi de a se reclama o parte cât mai extinsă a teritoriului de suvera -

nitate ştiinţifică, pentru că un atare demers ar fi de folos, neexistând, în

realitate, un drept de exclusivitate în ceea ce priveşte legiferarea.

Pentru clarificare, sunt schiţate şi conţinuturile acestor principale orientări

ale lucrărilor referitoare la ştiinţa legiferării.

Sociologia legislativă empirică ar constitui, într-un fel, fundamentul

ştiinţei legiferării, fiind un prealabil al dezvoltării atât a orientărilor

pragmatice, cât şi a perspectivelor teoretice ale acestei discipline.

În plus, sociologia juridică empirică ar deveni un element indispensabil al

politicii legislative întrucât ar îndeplini două roluri: pe de o parte, ea ar avea ca

sarcină să furnizeze legiuitorului datele cu privire la condiţiile şi consecinţele

factuale ale acţiunilor sale (ale legiuitorului), iar, pe de altă parte, ea ar servi

tocmai ca fundament al producerii de cunoştinţe cu privire la activitatea de

legiferare (examinând, în special prin intermediul studiilor de caz, toate

aspectele fenomenului legiferării: geneza normelor juridice, punerea lor în

aplicare, efectele lor asupra reprezentărilor şi conduitelor agenţilor sociali,

fiind un câmp de investigaţii a cărui explorare, din unghiul dreptului şi

sociologiei juridice, din păcate însă, este prea puţin avansată)

418

.

În acest context, unii autori

419

, referindu-se la funcţiile practice ale

sociologiei juridice şi în mod special la „ajutorul acordat legiuitorului”,

vorbesc de o „sociologie aplicată la activitatea de legiferare”, prin aceasta

înţelegându-se utilizarea sociologiei juridice în cadrul pregătirii şi punerii în

operă a deciziilor legislative concrete (la care ne vom referi în secţiunea

următoare a studiului nostru). Este vorba, în alţi termeni, despre ceea ce se

numeşte, uneori, politică legislativă ştiinţifică (Wissenschaftliche

Rechtspolitik). Este adevărat însă că o simplă acumulare de „date empirice” nu

produce consecinţe în sens epistemologic (de cunoaştere ştiinţifică), iar scopul

ştiinţei legiferării este acela de a produce cunoştinţe generale (motiv pentru

care unii autori

420

insistă în a se face o diferenţiere între metodologia

legislativă şi problemele de politică legislativă, fiind necesară limitarea

417 Ibidem, p. 18 şi urm.

418

A se vedea Ch.-A. Morand, op. cit., 1981, p. 93 (autorul face observaţia că juriştii sunt

puţin preocupaţi de procesul de formare a legilor şi de modul în care sunt aplicate).

419

A se vedea J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, 1978, p. 392 şi urm.

420

A se vedea B. Krems, op. cit. supra, 1979, p. 41 şi urm.
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câmpului ştiinţei legiferării doar la producerea de cunoştinţe generale,

indiferent de conţinutul deciziilor legislative concrete). Dar se consideră

421

totuşi că sociologia legislativă empirică utilizată ca un ajutor pentru luarea

deciziilor în cadrul proceselor legislative concrete formează o ramură legitimă

şi importantă a acestei noi discipline.

Recurgerea la aceste metode ştiinţifice de analiză, oricât de utilă şi

necesară ar fi, nu se va substitui însă elementului decizional inerent procesului

legislativ, cel puţin în starea actuală a lucrurilor existentă în activitatea de

legiferare. În cel mai bun caz, analiza empirică exercită doar un rol auxiliar,

însă important. Departe de a reduce, în mod necesar, complexitatea şi, implicit,

incertitudinea cu care legiuitorul este confruntat, analiza empirică poate,

dimpotrivă, să facă să apară complexitatea reală a problemelor, făcând astfel şi

mai dificile opţiunile de ordin legislativ.

Ceea ce trebuie reţinut în legătură cu sociologia legislativă empirică este

faptul că repercusiunile atât teoretice (teoria legiferării), cât şi practice

(tehnica, procedura şi metoda legislativă) nu vor întârzia să apară, drept urmare

a schimbării de tendinţă în această privinţă.

Tehnica legislativă. Acest termen este utilizat în accepţiuni diverse, mai

largi sau mai restrânse, după caz

422

. Cu toate acestea, tendinţa generală este de

a i se da o semnificaţie relativ restrânsă. Uneori, tehnicii legislative i se dă şi

denumirea de „legistică” şi are ca obiect aspectele formale ale legislaţiei, în

special problemele legate de redactarea textelor legale, chestiunea

fundamentală la care ea îşi propune să răspundă fiind „cum să fie exprimat

conţinutul normativ dat”. Juriştii sunt familiarizaţi, în principiu, cu această

chestiune, iar eforturile îndreptate în această direcţie sunt marcate prin

recurgerea la logica şi informatica juridică, lingvistica şi teoria comunicării.

Pentru ca legile să-şi poată îndeplini funcţia lor de instrument de reglare

socială, conţinutul lor normativ trebuie comunicat (difuzat). Principiul

inteligibilităţii şi compensibilităţii generale a legilor, considerat a fi principiul

de bază al tehnicii legislative

423

, este un corolar al acestei necesităţi. Se mai

admite, de asemenea, ideea că normele juridice trebuie să se adreseze în

principiu tuturor subiecţilor juridici, aplicându-se modelele cibernetice şi

lingvistice ale comunicării legislaţiei

424

.

Principiul inteligibilităţii generale a legilor pune, în primul rând, problema

„limbajului” care trebuie întrebuinţat. Chestiunile de stil, terminologie,

utilizare a definiţiilor juridice şi a noţiunilor juridice nedeterminate etc.

formează o treaptă importantă a tehnicii legislative, în această privinţă existând

o strânsă legătură între tehnica legislativă şi dogmatica juridică. Deci se pun

421

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 19.

422

A se vedea G. Müller, Richtlinien der Gesetzestechnik in Bund und Kantonen, în J.

Röedig „Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung”, Berlin, 1976, p. 212.

423

A se vedea P. Noll, op. cit., 1973, p. 180 şi 192.

424

A se vedea: E. Baden, Gesetzgebung und Gesetzesanwendung in Kommunikationsprozess,

Baden-Baden, 1977, p. 61 şi urm.; U. Krüger, Der Adressat des Rechtsgesetzes. Ein zur
Gesetzgebungslehre, Berlin, 1969.
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întrebări cu privire la: gradul de preciziune – şi la ce nivel – poate fi formulat

conţinutul normativ. Departe de a fi doar de natură pur redacţională sau

formală, această chestiune ridică problema foarte actuală a folosirii „noţiunilor

juridice nedeterminate” care constituie, într-un fel, delegări de competenţă

către cei care le aplică. În această privinţă, sarcina tehnicii legislative trebuie

completată printr-o analiză funcţională a răspunsurilor care rezultă din

principiile juridice dogmatice

425

.

În afară de limbaj, tehnica legislativă se interesează, mai ales, de structura

atât a normelor juridice particulare (luate izolat), cât şi a ansamblurilor de

norme, precum şi de „sistemică”, punându-se întrebări cu privire la

următoarele dileme: este preferabil să fie edictate „norme condiţionale” care să

definească cu exactitate consecinţele juridice care decurg dintr-o situaţie de

fapt dată, sau ar trebui, dimpotrivă, să fie alese „norme finalizate” care să

determine rezultatul ce trebuie atins, lăsându-se organelor de aplicare o mare

latitudine în ceea ce priveşte căile sau mijloacele care trebuie utilizate pentru a

se parveni la acest rezultat?; care va fi conţinutul preambulurilor şi dispoziţiilor

finale care se regăsesc în toate textele legale?; cum se vor rezolva problemele

trimiterilor interne şi externe, statice şi dinamice?; ce criterii ar trebui să

determine alegerea locului unui text legal în ansamblul normativ preexistent?

Iată numai câteva din chestiunile care trebuie abordate în cadrul tehnicii

legislative. Desigur, nu este vorba de un inventar exhaustiv, aşa încât pentru a

ne putea face o idee despre multitudinea acestor probleme va trebui să avem în

vedere numeroasele contribuţii pe care diferiţi autori

426

le-au adus în această

privinţă.

Se subliniază şi faptul că în lipsa unor aporturi teoretice în domeniul

ştiinţei legiferării, practica îşi dezvoltă propriile sale reguli sau reţete, adesea

sub formă de directive

427

sau de liste de control (check-lists)

428

, cu toate că

astfel de instrumente nu au un caracter bine conturat, iar utilitatea lor este

limitată şi nu îndeajuns de bine înţeleasă; dar, în orice caz, ele pun în evidenţă

urgenţa unei abordări mai teoretice şi mai fundamentale a problemelor puse de

elaborarea textelor legale.

425

A se vedea: R. A. Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, Basel, 1979, p. 249 şi 263; G. Müller,

Inhalt und Formen der Rechtsetzung als Problem der demokratischen Kompetenzordnung, Basel, 1979.

426

A se vedea, de exemplu: J. Röedig, Vorstudien zu ener Theorie der Gesetzgebung, Bonn,

1975, p. 385–486; G. Winkler, B. Schilcher, Gesetzgebung. Kritische Ueberlegungen zur
Gesetzgebungslehre und zur Gesetzgebungstechnik, Viena, 1981, p. 167–207; P. Noll, op. cit.
supra, 1973, p. 195–282; Fr. Lachmayer, L. Reisinger, Legistiche Analyse der Struktur von
Gesetzen, Viena, 1976.

427

A se vedea: H. Kindermann, Ministerielle Richtlinien der Gesetzestechnik. Vergleichende
Untersuchung der Regelungen in der BRD, în „Öesterreich und der Schweiz”, Berlin, 1979; T.

Oehlinger, Methodik der Gesetzgebung. Legistische Richtlinien in Theorie und Praxis, Viena,

1982, p. 211 şi urm.; H. Kindermann, Entwicklungsstand legistischer Richtlinien des deutschen
Sprahraums, în T. Oehlinger, op. cit. supra, 1982.

428

A se vedea: K. Eichenberger ş.a., Grundfrager der Rechtsetzung, Basel, 1978, p. 405 şi

urm.; R. Hotz, Weiterentwicklung der chweizerischen gesetzestechnischen Richtlinien, în H.

Kindermann, „Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung”, Berlin, 1982.
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Procedura legislativă. Modul de derulare a procesului de legiferare ocupă

un loc central în ştiinţa legiferării. De regulă, această desfăşurare este, cel puţin

parţial, formalizată: există o procedură de legiferare guvernată de dispoziţii

constituţionale, legale sau infralegale. De exemplu, în Elveţia, este vorba în

special de Legea federală din 1970 cu privire la raporturile dintre consiliile

locale, Consiliul naţional şi Consiliul Statelor, şi de directivele privind

procedura preliminară în materie de legiferare (publicate în „Feuille fédérale”,

1970, I, p. 1002 şi urm.).

Această organizare formală a procesului de legiferare determină, într-o

anumită măsură, capacitatea de analiză şi de acţiune a legiuitorului şi influenţa

a însuşi conţinutului deciziilor sale

429

. De unde şi necesitatea – dacă se vrea să

se îmbunătăţească calitatea legislaţiei – de a se reflecta la o amenajare

(organizare) optimală a lucrărilor de legiferare şi de a se pune întrebări cu

privire la condiţiile şi resursele (personal, timp, surse de finanţare etc.)

indispensabile unei bune pregătiri a deciziilor de legiferare.

Dar regulile formale stabilesc doar un cadru general, nu toate aspectele

procesului de legiferare sunt reglementate. În plus, procesele de legiferare reale îşi

iau, uneori, libertăţi în raport cu regulile formale de organizare în măsura în care

acestea nu se bazează pe norme juridice constrângătoare. În consecinţă, analiza

procedurilor formale trebuie completată cu „studiul proceselor informale” reale.

S-au pus întrebări în legătură cu următoarele aspecte: de unde vin

impulsurile pentru activitatea de legiferare?; prin ce mecanisme sunt declanşate

aceste impulsuri?; care sunt modalităţile de participare a diverşilor actori care

intervin în procesele de decizie legislativă?; care este durata acestei participări?

Toate acestea, dar şi alte întrebări (preocupări) ilustrează cu suficientă claritate

tipul de probleme care fac obiectul acestei trepte (segment), pe care ştiinţa

legiferării îşi propune să le trateze.

Cunoaşterea exactă (amănunţită) a modului în care se desfăşoară în mod

efectiv procesul de legiferare, legat de reflecţia teoretică cu privire la funcţiile

acestui proces în cadrul sistemului juridic global va trebui, neîndoielnic, să

conducă la emiterea de propuneri concrete referitoare la organizarea procedurii

de legiferare, aceasta fiind, cel puţin, ambiţia pragmatică a acestei orientări a

cercetării în materie.

Unii autori

430

chiar s-au preocupat de aportul pe care-l poate avea ştiinţa

legiferării în acest domeniu al procedurii de legiferare. Este propus, în acest

sens, şi un model de analiză care, pornind de la examinarea funcţiilor

sistemului juridic, şi în special a subsistemului procedurii de legiferare, poate

elabora o „procedură model” care să corespundă acestor funcţiuni. Apoi, acest

model serveşte ca bază pentru „aprecierea critică” a modului cum se desfăşoară

actualul proces de legiferare şi se propun schimbări structurale şi de procedură

în dublul scop: de ameliorare a raţionalităţii deciziilor legislative şi să se

429

A sevedea: Al. Ruch, Sachkunde und Entscheidungskompetenz in der Rechtsetzung, în K.

Eichenberger ş.a., op. cit. supra, 1978, p. 209; P. Noll, op. cit. supra, 1973, p. 94 (care consideră

că procedura actuală oferă puţine garanţii pentru o analiză suficientă a faptelor pertinente).

430

A se vedea R. Baumann, Ein Modell der Rechtsetzung und das Rechtsetzungsverfahren
im Bunde, Zürich, 1979.
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asigure – conform principiilor democratice care constituie fundamentul statului

dat – preponderenţa Parlamentului în acest domeniu.

Metodologia legislativă. Metodologia juridică tradiţională se interesează

aproape exclusiv de problema interpretării normelor legale existente, nu şi de

modul cum acestea sunt concepute şi elaborate, ea fiind, aşadar, esenţialmente,

hermeneutică.

Or, această metodologie şi-a dovedit din plin incapacitatea în asigurarea

posibilităţilor de adaptare a sistemului juridic la schimbările (noutăţile) care se

petrec, în timp, în cadrul societăţii. Acesta a fost şi motivul pentru care au

început, încă din anii ’60 şi chiar mai înainte, să se facă eforturi, spre a se

depăşi această orientare unilaterală, dezvoltându-se o concepţie nouă despre

metodologia de legiferare fondată pe o viziune globală a legislaţiei, ţinându-se

seama nu numai de normele legale existente şi de interpretarea lor, ci şi de

modul în care legile sunt concepute şi elaborate

431

.

Metodologia de legiferare modernă pune în evidenţă legătura strânsă care

există între problemele care se pun în amontele procesului de legiferare cu cele

din avalul acestuia

432

.

Adoptarea unui demers metodic în stadiul elaborării normelor juridice

implică, între altele, o mai bună luare în considerare a dificultăţilor eventuale

care se pot ivi în momentul aplicării şi interpretării lor.

În ce constă însă acest demers metodic?

Metoda schiţată de P. Noll se bazează pe o „separare analitică a diferitelor

faze ale procesului de decizie legislativă”. Aplicând, prin analogie, modelul

unei acţiuni individuale oarecare finalizate, P. Noll distinge următoarele stadii

(secvenţe cronologice şi liniare): impulsul; definirea problemei; fixarea

obiectivelor de atins pentru rezolvarea acestor probleme; analiza faptelor;

schiţarea soluţiilor alternative; evaluarea prospectivă a acestor soluţii şi

alegerea soluţiei; evaluarea retrospectivă a soluţiei adoptate; confirmarea

(menţinerea) sau, dimpotrivă, abrogarea sau modificarea acestei soluţii

433

.

Unul dintre obiectivele subînţelese ale acestei metode este acela de a

reduce dependenţa sistemului politico-administrativ de actorii politici care-i

adresează diferite cereri de legiferare, acest lucru realizându-se prin

dezvoltarea capacităţilor acestui sistem de a pondera şi selecţiona cererile şi

mărindu-se „distanţarea din punct de vedere normativ” a legiuitorului

434

. În

felul acesta, P. Noll pledează pentru ideea unui „legiuitor activ, raţional,

planificator”, nu numai pur şi simplu reactiv

435

.

431

A se vedea, de exemplu: W. Burkhard, Methode und System des Rechts, Zürich, 1936; R.

A. Rhinov, Rechtsetzung und Methodik, Basel, 1979; G. Müller, Inhalt und Formen der
Rechtsetzung als Problem der demokratischen Kompetenzordnung, Basel, 1979.

432

A se vedea A. Meier-Hayoz, Beiträge zur Methode des Rechts, St. Galler  Festgabe zum

Schweizerischen Juristentag, 1981, în „Neue Zürcher Zeitung” din 21 aprilie 1982.

433

A se vedea P. Noll, op. cit. supra, 1973, p. 72 şi urm. şi 86.

434 Ibidem, p. 74–77.

435

Cu privire la diferenţierea dintre „politicile active” şi „politicile reactive”, a se vedea R.

Mayntz, F. W. Scharpf, Kriterien, Voraussetzungen und Einschränkungen Aktiver Politik, în R.

Mayntz, F. W. Scharpf, „Planungsorganisation”, München, 1973, p. 122 şi urm.
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Este evident că o atare concepţie cere să se recurgă mult mai frecvent şi

mai sistematic la sociologia legislativă schiţată de acelaşi autor citat mai

înainte (P. Noll) care, desigur, nu este şi singura posibilă.

Demersul unui alt autor

436

este diferit, acesta nefondându-se pe o

prezentare secvenţială a procesului de elaborare a normelor legale, ci plecându-

se de la postulate (principii) de justiţie şi de economie a activităţilor de stat, să

fie stabilit un anumit număr de teze (sau „teoreme”, cum le numeşte el), prin

care să fie identificate principalele probleme generale cu care este confruntat

legiuitorul şi soluţiile abstracte posibile. Teorema centrală pe care o propune

acest autor este cea a „autoreglării”, ceea ce înseamnă că Statul trebuie, în

măsura posibilului, să acţioneze prin alte mijloace decât normele imperative

adresate direct particularilor şi însoţite de sancţiuni, adică să creeze un cadru

sau condiţii favorabile realizării scopurilor urmărite

437

. Or, aceasta – aşa cum

se remarcă în literatura de specialitate

438

– nu ar însemna altceva decât o

reformulare a unor principii binecunoscute: subsidiaritatea şi

proporţionalitatea.

Interesul pe care-l prezintă modelul propus de R. Bender constă în aceea

că el arată – recurgând la numeroase exemple – cum trebuie să se procedeze în

mod practic, şi anume descompunându-se descrierea diferitelor aspecte ale

problemei ce trebuie rezolvată în fraze care să nu cuprindă decât o singură

propoziţie (Atomsatzmethode şi să se găsească mecanismele care să garanteze

sau, după caz, să favorizeze autoreglarea [aceste mecanisme cuprinzând, mai

ales: constrângerea tehnică, incitarea pozitivă sau negativă (nu neapărat de

ordin material sau financiar), educarea şi informarea].

Alţi autori au reluat ideile dezvoltate de P. Noll şi de R. Bender pentru a

aprofunda unele aspecte ale acestora. De exemplu, B. Krems tratează în mod

deosebit problema „definirii obiectivelor legiferării” sau „scopurile intervenţiei

de ordin legislativ”

439

. Pentru acest autor, activitatea de legiferare trebuie să fie

orientată în funcţie de scopurile proprii Statului. Aceste scopuri nu decurg nici

dintr-o opţiune între interesele urmărite de diferiţi actori sociali, nici dintr-o

simplă adiţionare sau compromis. Înainte de a se legifera, trebuie să se

degajeze perspectiva specific statală, adică, implicit, intenţia normativă

440

.

Aceasta trebuie – în măsura posibilului – să fie explicită şi explicată sub forma

prevederii „obiectivelor operaţionale” (obiective al căror grad de realizare

poate fi apreciat cu ajutorul unor criterii precise), în acest scop, autorul

propunând metoda stabilirii unui sistem clar şi complet de scopuri pentru

fiecare intervenţie legislativă

441

.

436

A se vedea R. Bender, Das Selbstregulierungstheorem als die zentrale Methode einer
allgemeinen Gesetzgebunglehre, în „Mélanges H. Schelsky”, Berlin, 1978, p. 31–47.

437 Ibidem, p. 38.

438

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 24.

439

A se vedea B. Krems, Grundfragen der Gesetzgebunglehre, Berlin, 1979.

440 Ibidem, p. 234.

441 Ibidem, p. 192–207.
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Acest sistem, propus de B. Krems, comportă mai multe niveluri de

scopuri (pornindu-se de la finalităţile cele mai abstracte ale Statului, până al

obiective concrete, trecându-se prin scopuri sectoriale), precum şi

instrumentele destinate să le realizeze.

Un alt autor

442

prezintă o metodologie care se bazează pe doi stâlpi de

rezistenţă:; definirea criteriilor care să permită aprecierea calităţii formale şi

materiale a legilor şi descrierea demersului, a căii de urmat pentru a se ajunge

la rezultatul dorit (adică un text de lege relativ bun).

În ceea ce priveşte primul aspect, acest autor porneşte de la ideea că în

zadar s-ar încerca să se dea vreo definiţie pozitivă a calităţilor pe care trebuie

să le aibă o lege pentru a putea fi considerată ca fiind bună; de aceea, el a

preferat o definiţie negativă şi a calificat că o lege este „relativ bună” atunci

când, comparată cu o alta, care prezintă un defect identificat şi recunoscut,

legea considerată nu mai are aceeaşi deficienţă.

Fiind vorba de evitarea unor defecte tipice şi recunoscute ca atare,

autorul preconizează cu titlu de instrument auxiliar de pregătire metodică a

legilor recurgerea la cataloage de defecţiuni, după caz sub forma unor întrebări

cuprinse în listele de control (check-lists).

Referitor la cel de-al doilea aspect, autorul preia secvenţele analitice

propuse de  P. Noll, pe care însă le explică mai detaliat.

Conştient de răspunderea deosebită a administraţiei pentru calitatea

legilor, R. Hotz se adresează, mai clar şi mai direct decât a făcut-o P. Noll,

celor care sunt chemaţi să participe la elaborarea proiectelor de legi.

O altă lucrare şi mai completă, consacrată metodologiei legislative,

aparţine lui W. Hugger

443

, care s-a preocupat în special de „procedeul de

elaborare a legilor” şi, în al doilea rând, de „calitatea actelor normative”.

În mare, demonstraţia sa se bazează tot pe modelul deja utilizat de P. Noll,

dar interesul particular al lucrării sale rezidă în faptul că W. Hugger nu se

limitează doar la descrierea sarcinii specifice ce trebuie îndeplinită în fiecare

din aceste etape, care sunt prezentate de P. Noll într-un cadru pur logic, şi nu în

mod necesar conform cronologiei reale în care se desfăşoară lucrările. W.

Hugger face o expunere a „ajutoarelor metodice” precise şi concrete în legătură

cu diferiţii paşi analitici; el explică cum trebuie să se procedeze în mod practic

atunci când se execută operaţiunile prevăzute în model. Ajutoarele metodice

sau tehnice pe care acest autor le propune (şi pe care de altfel el le şi aplică

întotdeauna unui exemplu concret) nu sunt noi

444

, dar sunt pertinente, utile şi

convingătoare în cadrul activităţii de legiferare.

Teoria legiferării. Orientarea pragmatică ce predomină în prezent

activitatea de legiferare riscă să ducă incontestabil la o îngustare a câmpului

442

A se vedea R. Hotz, Methodische Rechtsetzung, Zürich, 1983; în ceea ce priveşte limitele

oricărui demers metodic în materie de legislaţie, a se vedea R. Hotz, Einflüsse des Unmethodischen
auf die Methode der Rechtsetzun, în „Recht”, 1984, p. 41–48.

443

A se vedea W. Hugger, Gesetze. Ihre Vorbereitung, Abfassung und Prüfung, Baden-

Baden, 1983.

444

A se vedea, în această privinţă, D. Aderhold, Kibernetische Regierungstechnik in der
Demokratie. Planung und Erfolgskontrolle, München, 1973, p. 121 şi urm.
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ştiinţei legiferării sau poate genera, în orice caz, îndoieli în legătură cu

caracterul ştiinţific al lucrărilor întreprinse. Ca atare, s-a făcut observaţia că

pentru a se ajunge la o adevărată dezvoltare a unei ştiinţe a legiferării, aceasta

implică schimburi continue şi intense între diversele analize empirice ale

activităţii de legiferare, preocupări practice dar, în egală măsură, şi înţelegerea

şi explicaţii teoretice

445

.

Teoriile în materia legiferării au un „rol cognitiv”, ele au ca funcţie

principală (esenţială) furnizarea unei explicaţii globale a fenomenului

legislativ, o explicaţie care să ţină seama de ansamblul raporturilor reciproce

între legislaţie şi viaţa socială. Deci teoria legiferării nu se interesează doar de

geneza legilor (actelor normative în general), ci şi de procesul care duce la

adoptarea formală a deciziilor legislative, interpretarea, aplicarea şi acţiunea

(influenţa) lor asupra realităţii. Activitatea de „legiuitor” (toţi cei antrenaţi în

activitatea de legiferare) pot face obiectul unor explicaţii teoretice care

urmează unul dintre elementele unei teorii generale a legiferării. Demersul real

urmărit cu ocazia elaborării legilor constituie nu numai obiectul posibil al unei

teorii, dar dacă ea se vrea să fie metodică, are nevoie de un fundament teoretic

care implică, în plus, luarea în considerare şi a teoriilor referitoare la

problemele normative care trebuie rezolvate. Şi, în această direcţie (necesitatea

abordărilor teoretice), se şi fac efectiv eforturi serioase cu rezultate

promiţătoare.

B. Surse normative sau cu potenţial normativ

a. Legislaţia comparată. Într-o lume în întregime globalizată, aşa cum

este lumea contemporană, juriştii vor fi expuşi la influenţele unor culturi şi

sisteme de drept uneori radical diferite unele de altele. De aceea, reflecţiile şi

orice acţiuni îndreptate în direcţia studierii legislaţiei comparate se impun în

zilele noastre aşa cum se impune şi învăţarea limbilor străine, întrucât o limbă

străină este un vehicul şi pentru un alt sistem juridic decât cel naţional. În acest

fel vor fi depăşite şi întârzierile care se înregistrează în mondializarea care

semnifică o competiţie intensă  care se manifestă din plin şi pe plan juridic, cei

care refuză să vadă sau se dezinteresează şi de ceea ce se întâmplă dincolo de

graniţele ţării în care trăiesc vor rămâne mai slab înarmaţi pentru a întâmpina

sfidările viitorului.

Ştiinţa dreptului comparat este o ştiinţă modernă a cărei importanţă este
în continuă creştere, pe măsură ce distanţele se micşorează, iar popoarele se
apropie. În condiţiile societăţii moderne contemporane studiul de drept

comparat nu mai constituie o simplă apropiere de texte ale unor legi străine,

dreptul comparat este o ştiinţă filozofică şi socială, pe care legiuitorul nu o

poate ignora. Astfel, în mijlocul diversităţii, se întâlnesc principii fundamentale

445

A se vedea K. Eichenberger, Zur Lage der Rechtsetzung, în K. Eichenberger ş.a.,

„Grundfragen der Rechtsetung”, Basel, 1978, p. 6 şi urm. (autorul, deşi susţine – la data când a elaborat

lucrarea – că orice tentativă de elaborare a unei teorii generale în materie ar fi prematură, totuşi pledează

în favoarea unor demersuri teoretice care să vizeze rezultate susceptibile de aplicare practică).
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comune legislaţiilor principalelor ţări. Uneori, este adevărat, aceleaşi principii

se dezvoltă în moduri diferite şi producând rezultate diferite, deşi au fost

introduse în legislaţiile respective în aceeaşi epocă.

A apropia tot mai mult codurile diverselor naţiuni şi simplificându-le,

legiuitorii pun în evidenţă spiritul comun, degajă ideile generale dominante, în

aceasta constând ştiinţa dreptului comparat.

În mod evident, astăzi, abordarea comparativă face parte, într-un fel, din

demersul cultural al tuturor juriştilor, atât teoreticieni, cât şi practicieni.

Într-adevăr, într-o lume globalizată în care persoanele, bunurile şi serviciile

circulă din ce în ce mai liber, soluţiile degajate din drept într-o ţară au adesea

consecinţe şi în alte ţări, aşa încât ar fi imposibil să se ignore aceste sisteme de

drept dacă se vrea să se ţină seama de impactul lor asupra situaţiilor

internaţionale, dar şi naţionale.

Nu este vorba, desigur, de cunoaşterea tuturor sistemelor de drept

naţionale, lucru imposibil, ci de sesizarea mecanismelor esenţiale pentru a se

înţelege modul de abordare pe care aceste sisteme îl dezvoltă. Acest demers se

impune juristului ca atare şi cu atât mai mult legiuitorului şi chiar

judecătorului. Acest lucru este, mai ales, adevărat dacă se ţine seama că în

prezent ne situăm în cadrul unor comunităţi mai vaste care depăşesc entităţile

naţionale care cel mai adesea au drept obiectiv tocmai apropierea soluţiilor

juridice, mai ales la nivelul textelor legislative şi regulamentare. Astfel, la

nivelul Comunităţii Europene, opera de apropiere, adică de armonizare a

legislaţiilor este din ce în ce mai adesea precedată de o analiză de drept

comparat prin care se urmăreşte să se degajeze soluţiile şi tehnicile dobândite

la nivelul diferitelor state membre. Şi, în consecinţă, în deplină cunoştinţă de

cauză, Comunitatea Europeană va putea să privilegieze cutare sau cutare

soluţie în funcţie de obiectivele vizate pe care ea înţelege să le realizeze.

Chiar şi la nivelul instanţelor de judecată (aşa cum vom demonstra mai pe

larg în cea de a treia parte a studiului nostru), cunoaşterea legislaţiilor străine

se dovedeşte a căpăta o importanţă din ce în ce mai mare, mai ales atunci când

este vorba de texte armonizate la nivelul Comunităţii Europene; această

cunoaştere permite sesizarea pe viu a modurilor în care aceste texte s-au aplicat

în anumite situaţii concrete, fiind de subliniat rolul de neînlocuit al Curţii de

Justiţie a Comunităţilor Europene în cadrul acestei abordări comparatiste.

Fenomenul mondializării este, în esenţă, de ordin economic şi, într-o mare

măsură, de ordin social. Dar există şi o anumită convergenţă a acestei gândiri

la nivel mondial. Un concept cum este cel al „drepturilor omului” este impus,

sub autoritatea Naţiunilor Unite, în lumea întreagă şi, în pofida divergenţelor

de interpretare, este în curs de a se realiza.

Se poate adăuga aici şi conceptul „democraţie” care, în prezent, este luat

în considerare de numeroase ţări din lumea întreagă. Acestea sunt,

incontestabil, două aspecte ale gândirii mondiale care pun în evidenţă, în mai

multe privinţe, reguli de drept internaţional public. În consecinţă, este cu atât

mai esenţial studiul dreptului internaţional, atât al dreptului internaţional

public, cât şi al dreptului internaţional privat. Acest studiu este cu atât mai mult

necesar, cu cât instituţiile statale exercită în prezent o influenţă determinantă,
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nu numai asupra relaţiilor dintre state, ci şi cu privire la orice persoană care se

găseşte într-unul din aceste state membre, fie cu titlu permanent, fie ocazional

şi chiar cu titlu excepţional, cu ocazia unui voiaj. Într-adevăr, mobilitatea a

devenit, în zilele noastre, un element de o foarte mare importanţă dată fiind

rapiditatea mijloacelor de deplasare, mai ales la mari distanţe şi, de asemenea,

modicitatea relativă a cheltuielilor ocazionate de aceste deplasări.

Aşadar, cunoaşterea instituţiilor naţionale poate prezenta, pentru cei care

pătrund sau se găsesc într-un stat pe care-l vizitează sau îl traversează, un

interes foarte mare. Este vorba, mai ales, de instituţiile judiciare.

Dar dacă această dezvoltare considerabilă a relaţiilor internaţionale merită

a fi subliniată pe planul dreptului internaţional, trebuie adăugat că încă şi mai

prodigioasă este dezvoltarea contactelor între indivizi, pe planul dreptului

privat. Un nou concept al dreptului privat înglobează dreptul civil, dreptul

comercial, dreptul economic şi dreptul social. Şi, tocmai din acest punct de

vedere, dreptul comparat este, mai mult ca oricând, de o importanţă

excepţională.

Ca atare, accesul la o documentare ştiinţifică de primul ordin este

indispensabilă în materie.

Dreptul comparat ar putea fi cel mai bun laborator juridic şi cea mai
bună „şcoală de creare a dreptului”, ca atare este necesară şi urgentă o

dezbatere (sau mai multe dezbateri, organizate pe plan naţional şi internaţional)

în spiritul şi din unghiul de vedere la care ne-am referit la punctul precedent

din studiul nostru.

Dreptul evocă, în general, ordinea, securitatea şi sancţiunea. Acestea sunt

finalităţile sale primare. Dar dreptul mai trebuie, înainte de toate, să-i ajute pe

oameni să-şi realizeze aşteptările, dorinţele şi visurile lor. Dreptul este în

serviciul oamenilor şi, ca atare, trebuie să reflecte şi să dezvolte voinţele şi

speranţele oamenilor. Calitatea şi valoarea dreptului se măsoară prin bogăţia

vieţii pe care el o permite şi o sprijină, nu prin constrângerile şi sancţiunile pe

care le edictează.

Ordinea juridică este şi trebuie să fie cadrul de viaţă al oamenilor, această

ordine nefiind nici sursa, nici scopul. Numai viaţa însăşi este cea care poate

pretinde că reprezintă izvorul şi scopul, în condiţiile raţionalităţii cu care se

construieşte acest cadru, şi al pasiunii care-l animă.

Omul este născut pentru a crea, a crea propria sa viaţă. A contribui la

crearea vieţii altora şi a conveni, împreună cu ei, normele necesare ansamblului

comunităţii umane şi a fiecăruia dintre membrii săi. Dreptul se elaborează şi se

exprimă prin această viziune de creaţie, iar nu prin suficienţa proclamării sale.

Demersul democratic consacrat acestui spirit de dezvoltare şi plenitudine

umană, punerea sa în operă, poate totuşi să genereze şi efecte regretabile de

care trebuie să fim conştienţi pentru a le putea reduce întinderea, dacă nu şi să

le eliminăm. Demersul democratic permite (poate permite) unirea – la

raţionalitatea alegerilor – suflului şi ardorii care marchează şi animă dorinţele

şi pasiunile oamenilor.

Dreptul comparat contribuie la ordonarea juridică ce permite celui mai

mare număr de oameni să-şi trăiască pasiunile şi să-şi realizeze visele. Un
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drept comparat creator pune în lumină şi în evidenţă că ordinea juridică nu este

şi nu poate fi singura raţiune şi securitate, apărarea şi protecţie. Ordinea

juridică este, şi trebuie să fie, de asemenea, şi mişcare, pasiune şi creaţie.

Dreptul este ecoul vieţii, ştiindu-se de multă vreme că viaţa îl depăşeşte şi că

viaţa are întotdeauna ultimul cuvânt.

Realizarea dorinţelor şi dezvoltarea pasiunilor oamenilor implică şi impun

în special respectarea şi ascultarea reciprocă a oamenilor, o viziune de viitor,

permanenţa unui dialog constructiv şi libertatea opţiunilor care ghidează

acţiunea şi animă pasiunile.

Dreptul comparat, aşa cum se exprimă un autor

446

, reprezintă calea cea

mai pertinentă şi cea mai adecvată pentru a răspunde tuturor şi fiecăruia cu

privire la exigenţele unei contribuţii de prim ordin în ceea ce priveşte opera de

creare a dreptului de care epoca modernă are atâta nevoie.

Respectul şi ascultarea şi a altor opinii sunt determinante pentru demersul

comparatist în ceea ce priveşte colectarea şi tratamentul informaţiilor în

domeniile juridice. Regruparea normelor juridice în familii sau sisteme a

permis o luare la cunoştinţă despre existenţa organizaţiilor, structurilor şi

normelor prin intermediul cărora se poate da un răspuns diferenţiat şi variat (ca

în cazul diagnosticelor diferenţiate în medicină) la situaţii şi probleme mai

mult sau mai puţin asemănătoare. Dar, atenţie, nu trebuie nici ca această logică

pedagogică să treacă peste realităţi şi peste evoluţii şi trebuie să se evite ca

nişte construcţii pur teoretice (abstracte) ale sistemelor să ducă la fixitate, în

cadrul unei sistematizări forţate sau a unui dogmatism abstract.

Comparatiştii trebuie, de asemenea, să rămână atenţi la datele concrete, să

le culeagă cu respect şi modestie, fără vreo pretenţie de superioritate de orice

fel sub pretextul şcolii de drept din care ei fac parte sau familiei juridice sub

egida căreia ei şi-au dobândit competenţa

447

.

Respectarea realităţilor impune o ascultare atentă nu numai a datului

juridic propriu-zis, legislativ, doctrinar sau jurisprudenţial, dar şi a discursului

oamenilor, a plângerilor lor, a revendicărilor, ca şi a aspiraţiilor acestora şi a

satisfacerii lor.

Această ascultare îmbogăţeşte laboratorul juridic de creaţie care este, în

această viziune, dreptul comparat ce ar putea, deci – în lumina colectării

tuturor acestor informaţii şi date şi în legătură cu reprezentanţii altor discipline

umane – să sugereze idei şi propuneri atât pentru a ajuta la combaterea

deficienţelor şi injustiţiilor, cât şi pentru a contribui la soluţionarea

problemelor mai mult sau mai puţin spinoase şi grave care se pun în cadrul

sistemelor juridice şi economiilor chiar şi cele mai sofisticate.

Evident că nu este vorba de a se da lecţii autorităţilor naţionale şi juriştilor

din diferitele ţări, ci de a lucra împreună cu ei, în favoarea unei viziuni lărgite

şi a unei obiectivităţi şi interdependenţe care caracterizează orice demers

comparatist.

446

G. Horsmans, Le plaisir de l’audace, în „Revue de droit international et de droit

comparé” nr. 2–3/2008, p. 196.

447 Ibidem, p. 197.
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Deci demersul comparatist implică punerea în operă a tot ceea ce poate

impulsiona şi promova o profundă conştiinţă juridică universală şi pentru a fi

convinşi juriştii din toate ţările că aceştia fac parte dintr-o singură şi unică

comunitate care ar trebui să capete o mai mare cunoaştere despre ea însăşi şi

întinderea misiunilor lor

448

, iar prima şi cea mai importantă dintre aceste

misiuni este aceea de a asigura – în linia recunoaşterii şi promovării drepturilor

omului – dreptul universal al oricărei fiinţe umane de a fi respectată şi

ascultată.

Dreptul comparat are vocaţia naturală de a observa şi analiza datele

juridice din întreaga lume, teritoriul său necomportând nici limite, nici

frontiere. Cosmopolitismul constituie esenţa sa.

Dreptul comparat are şi vocaţia de a înţelege timpul şi durata în aceleaşi

condiţii şi să-şi îndrepte (poarte) observaţiile, analizele şi reflecţiile sale atât în

trecutul oamenilor, cât şi în prezentul şi viitorul lor. Aşa încât, aportul său este,

sau ar putea fi, de o mare valoare şi importanţă în determinarea viziunii despre

viitor

449

.

Epoca contemporană se caracterizează, în mod evident, prin evoluţii,

schimbări şi chiar adevărate bulversări (mutaţii) profunde şi, ca atare, trebuie

în mod imperativ să se adapteze la ele cât mai rapid posibil şi, în acest scop, să

ia deciziile cele mai pertinente şi cele mai potrivite. Dar societatea trebuie, de

asemenea, şi mai ales, să vegheze la acestea într-o viziune a viitorului, viziune

care se constată că foarte adesea lipseşte.

Această viziune despre viitor trebuie căutată şi definită cu concursul

tuturor generaţiilor, ţinându-se seama, cât mai bine posibil, de exigenţele

fundamentale, necesităţile primare (sau prioritare), posibilităţile colective şi

dorinţele şi aspiraţiile fiecăruia.

Dreptul comparat se consideră

450

că este calificat pentru a emite idei,

sugestii şi propuneri care să alimenteze dialogurile şi dezbaterile destinate să

clarifice şi să însufleţească prezentul în beneficiul unei viziuni despre un viitor

viu, dinamic.

O atare viziune ar putea servi ca ghid şi ca referinţă în alegerea acţiunilor

atât ale autorităţilor publice, cât şi ale membrilor comunităţii umane.

Din fericire, conştiinţa cu privire la protecţia, indispensabilă, a planetei şi

a bogăţiilor naturii se exprimă şi se reflectă tot mai mult în discursul juridic

universal şi se continuă, cu rezultate încă nesatisfăcătoare, cruciada pentru

recunoaşterea efectivă a drepturilor omului pe întreaga planetă.

Comunitatea juridică mondială trebuie, după modelul comunităţii

medicale universale, să pună în operă totul (tot ceea ce este posibil) pentru a fi

favorizată aplicarea în practică şi promovarea unei adevărate igiene juridice de

atitudine şi comportament care să procure unui număr tot mai mare de oameni

bucuria de a trăi mai intens şi mai profund.

448 Ibidem, p. 197

449 Ibidem, p. 198.

450 Ibidem, p. 198.

MANAGEMENTUL JURIDIC
253



Este, aşadar, vorba nu numai de dreptul comparat în sine, ci de o

adevărată mişcare la care dreptul comparat este chemat să-şi aducă o

contribuţie majoră.

Dreptul comparat are imensul avantaj – pentru a-şi îndeplini aceste

misiuni ce şi le asumă pe termen lung – de a fi un agent de legătură şi de

dialog; un dialog atent şi susţinut; un dialog referitor la opţiunile de bază,

principii, valori, structuri, instituţii şi concepte; un dialog despre tehnici,

precizări şi detalii; un dialog despre evidenţe, tradiţii, imaginaţie şi

creativitate

451

.

Toate dialogurile sunt importante, iar ştiinţa juridică le primeşte de la

toate nivelurile, făcându-se însă observaţia

452

că poate cel mai important dialog

ar fi cel referitor la imaginaţie şi creativitate.

Deci comparatiştii pot, prin deschiderea lor de spirit, demersurile pe care

le fac, cercetările şi lucrările pe care le întreprind, să fie iniţiatorii şi artizanii

cei mai calificaţi să răspundă acestei nevoi fundamentale. Aceasta n-ar

însemna nicio revoluţie în drept, nici elaborarea unui drept ireal, ci numai o

reducere a incriminărilor şi plângerilor la adresa volumului şi complexităţii, a

contradicţiilor, inadecvării şi chiar a insuficienţei normelor, a formării, aplicării

şi supravegherii lor.

Dreptul comparat caută, de asemenea, să reamintească faptul că misterele

(tainele) dreptului şi virtuozităţile juriştilor nu pot să aibă preeminenţă asupra

realităţilor şi aşteptărilor destinatarilor regulilor juridice.

Deci imaginaţia şi creativitatea sunt necesare nu pentru a distruge sau

îngreuna edificiul juridic, ci pentru a-i da acestuia, atât cât este posibil,

simplicitate (ceea ce nu înseamnă simplism), flexibilitate, coerenţă, armonie şi

eficacitate, cât şi pentru a se emite şi formula, în acest spirit şi scopuri, idei,

sugestii şi propuneri susceptibile de a fi realizate efectiv

453

.

Comparatiştii dispun – prin intermediul cunoştinţelor pe care le

dobândesc şi informaţiilor şi datelor pe care le culeg – de exemple, referinţe şi

elemente din care se pot inspira în activitatea lor de căutare a inovaţiei

adecvate, pertinente  şi eficace. Ei pot,  într-adevăr, să întreprindă şi să

urmărească asemenea lucrări în afara constrângerilor unui sau altui sistem de

drept naţional şi dincolo de clivajele sistemelor juridice şi opoziţiilor la

regimurile politice sau economice implicate. Ei nu trebuie să ezite să

împărtăşească propunerile pe care cred că le pot emite şi să le supună

ansamblului comunităţii juridice internaţionale, iar juriştii profesionişti ar

putea, la rândul lor, să împărtăşească comparatiştilor problemele cu care se

confruntă pentru a găsi împreună soluţii de rezolvare a lor.

S-ar putea ca valoarea şi întinderea acestor dezbateri să nu se regăsească

imediat, în mod necesar, în preluarea concluziilor lor de către autorităţile

legislative pentru a fi transpuse în acte normative. Ele se vor regăsi, în primul

rând, în dialogul însuşi care s-ar lega între jurişti şi politicieni, sociologi etc.,

451 Ibidem, p. 199.

452 Ibidem, p. 199.

453 Ibidem, p. 199.
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dialog căruia îi vor da naştere aceste întâlniri şi dezbateri ale căror efecte se vor

resimţi la nivelul autorităţilor publice şi judiciare, ca şi al fiecărei persoane în

parte. Bogăţia acestor dialoguri şi potenţialul lor creator va constitui măsura

calităţii celor care le iniţiază şi a celor care, venind din toate orizonturile şi

toate mediile, vor lua ulterior parte activă la o voinţă comună de apropiere,

înţelegere şi sinteză. Creativitatea comparativă se va manifesta la acest nivel al

raţiunii şi spiritului.

Aşadar, imaginaţia şi creativitatea sunt necesare în ceea ce priveşte toate

aspectele dreptului, în căutarea dificilă a celei mai bune armonii posibile între

sisteme de drept diferite, opuse sau concurente. Numai în felul acesta vor putea

fi rezolvate cât mai bine posibil problemele primordiale ale oricărei democraţii,

probleme care, în esenţă, constau în recunoaşterea şi promovarea, în acelaşi

timp, a libertăţii şi a bunăstării tuturor.

Comparatiştii au înţeles şi ştiu că cercetarea şi realizarea acestui echilibru

se obţin pe multiple şi variate căi şi că rezultatele obţinute trebuie readuse în

discuţie în mod permanent, căci nu trebuie uitat şi reversul acestei situaţii, când

reglementările juridice se adună din dorinţa determinării regulilor de conduită

cu cât mai mare preciziune, pentru a se asigura fiecăruia securitatea. Or,

legiuitorii, nu de puţine ori, se comportă ca profesorii în şcoli care, în general,

vor binele elevilor lor, dar în acelaşi timp pretind că ştiu mai mult decât ei,

acest aspect pedagogic manifestându-se la toate vârstele. Însă oamenii nu sunt

satisfăcuţi de acest tip de raporturi în cadrul cărora autorităţile din domeniile

dreptului, în special la nivelul legiferării, îşi asumă sarcina de a se ocupa ele de

bunăstarea destinatarilor legilor şi le dictează acestora condiţiile, fără să-i

consulte, ceea ce, în mod logic şi efectiv, va duce, în această situaţie şi acest

climat, la plângeri din ce în ce mai numeroase din partea autorităţilor politice

care se arată dezolate de atitudinea oamenilor care nu le arată recunoştinţa care

ele cred că li se cuvine pentru atenţia cu care s-au preocupat de bunăstarea lor,

pentru devotamentul lor, pentru interesul public, naţional, regional şi local.

Apoi, în ceea ce-i priveşte pe destinatarii legilor şi acţiunilor publice

organizate şi desfăşurate în baza acestor legi, se constată că, cel puţin unii

dintre aceştia, sunt prea puţin preocupaţi de acţiunile şi reuşitele colective sau

de relaţiile de solidaritate care ar trebui să se manifeste în societate,

impunându-se cu autoritate şi unilateral doar spiritul de competitivitate

economică, regulă dominantă şi absolută, eliminându-se aproape total

umanismul. Spiritul gregar domină adesea opţiunile, atitudinile şi

comportamentele indivizilor în societate.

Ca atare, se cere de la comunitatea juridică, în general, şi de la

comparatişti, în special, de a informa oamenii, în lumina istoriei şi a realităţilor

prezentului, condiţiile de armonie în care trebuie să se desfăşoare jocul

libertăţilor individuale şi urmărirea concomitentă şi a interesului colectiv şi să

le împărtăşească acestora, într-o mai bună viziune a viitorului, ceea ce ar trebui

şi ar putea fi propus şi realizat pentru a putea fi atins un nivel superior de

dezvoltare socială.

În acest demers de armonizare universală a legislaţiilor sunt întâmpinate

mari dificultăţi care trebuie evident depăşite.
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Aceste dificultăţi derivă şi din controverse care privesc în jurul

hegemoniei privatiste care se poartă însă în contexte foarte diferite, fiind

legate, pe de o parte, de optimismul inerent comensurabilităţii şi capacităţii de

integrare a dreptului, iar, pe de altă parte, de premisele istorice şi ideologice

prezente sau îndepărtate până la punctul în care reconcilierea (armonizarea) lor

ar fi îndoielnică.

Abordarea tradiţională occidentală utilizează o metodă parţial ierarhică

pentru rezolvarea conflictelor de legi: dreptul internaţional privat presupune în

general existenţa unei largi echivalenţe între diferitele sisteme de drept dar, de

asemenea, şi mecanisme care permit să se respingă aplicarea unei reguli de

drept străine invocându-se, de exemplu, o excepţie de ordine publică sau

încălcarea unui principiu fundamental (dreptul de apărare, nediscriminarea ş.a.).

Aplicându-se, explicit sau implicit, o schemă evolutivă care ar duce – în

sisteme de drept occidentale diferite, dar substanţial echivalente – la dreptul

comparat de factură europeană, ieşit (născut) din ştiinţa dreptului din secolul

XIX, care a introdus şi el un criteriu ierarhic în demersul comparativ. În

prezent, cel puţin în Occident, se aplică pe scară largă un criteriu ierarhic în

ordinile juridice interne, în domeniul conflictelor de legi şi în ceea ce priveşte

concepţia occidentală despre dreptul internaţional, datorită priorităţii acordate

drepturilor fundamentale (constituţiile), dar în dreptul comparat şi în alte

abordări metajuridice se pare că nu se mai impune niciun principiu ierarhic.

Acest gen de abordare poate chiar să ajungă să refuze să se impună o concepţie

universalistă despre ceea ce ar trebui să se înţeleagă prin drept, fiecare tradiţie

definindu-şi ea însăşi noţiunea de „normativitate”, care de altfel este percepută,

în primul rând, ca „transmitere de normativitate”

454

.

S-a pus problema dacă o atare abordare favorizează coexistenţa sau chiar

interacţiunea pacifică între tradiţii, adică între sistemele de drept la care ea se

referă.

Încercându-se să se dea un răspuns la această întrebare s-a făcut

observaţia că două exemple reamintesc că apropierile şi coexistenţa nu depind

numai de bunăvoinţă, nici de o înţelegere care ar evita judecăţile de valoare.

Dar, în schimb, dacă se admite că dreptul, indiferent că este anvizajat în

dinamica sa evolutivă sau ca sistem relativ static, în cadrul raporturilor sale

interne sau în cadrul întâlnirii sale cu alte sisteme de drept, comportă un

element de conflict de interese, materiale sau ideologice, devine indispensabil

să se ia în consideraţie o metodă susceptibilă de a transcede tradiţiile sau

sistemele cele mai opuse sau ireconciliabile. În felul acesta – se aminteşte –

este explicabil „marele ecart” la care se asistă la acest început de secol XXI,

când abordările comparative oscilează între studiul categoriilor juridice

pozitiviste care corespund tehnicii juridice care alimentează în principal

practicile juriştilor, pe de o parte, şi sondajele metajuridice care se forţează să

identifice, uneori departe, în amonte, mecanismele antropologice comune, pe

de altă parte. Or, se consideră că în acest peisaj ştiinţific extrem de alungit,

454

A se vedea H. P. Glenn, Legal Families and Legal Traditions, The Oxford Handbook of

Comparative Law, Oxford, 2006, p. 71.
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comparatistul generalist nu-şi poate permite să ignore aceşti doi poli. Această

sarcină n-ar incumba, în mod evident, unuia sau altui individ, ci este o sarcină

colectivă pe care n-ar putea-o realiza decât cu aportul expertizelor, în acelaşi

timp pozitiviste şi mai mult metajuridice, provenind desigur din tradiţiile

culturale şi juridice cele mai diverse. O atare evoluţie se reflectă nu numai în

lucrări recente de specialitate, dar şi în publicaţii periodice care-şi aduc

contribuţia lor preţioasă la această „inteligibilitate reciprocă” a juriştilor, a

tradiţiilor şi a sistemelor ansamblului umanităţii. Mai mult ca niciodată – se

apreciază – deviza dreptului comparat în acest al XXI-lea secol ar trebui să

integreze ideea că „humani nihil a me alienum”

455

.

Un aspect important de care trebuie să se ţină seama îl reprezintă luarea
în considerare a dreptului comparat în cadrul operei de armonizare şi
unificare a sistemelor de drept.

Pentru a evidenţia mecanismele de armonizare legislativă trebuie, mai

întâi, să se precizeze că noţiunea de „armonizare” nu este un termen tehnic,

căruia i s-ar ataşa un conţinut exact în domeniul dreptului. De altfel,

terminologia utilizată în această materie este flotantă: se vorbeşte despre

coordonare, armonizare, uniformizare, unificare... În felul acesta, armonizarea

poate fi mai mult sau mai puţin ambiţioasă, mai mult sau mai puţin profundă,

să se limiteze la principii, să se extindă până la reguli sau chiar să se ajungă

până la detalii de aplicare.

Pe plan tehnic, referitor la convenţiile prin care se tinde să fie facilitată

cunoaşterea regulilor aplicabile şi să se apropie soluţiile de reţinut în dreptul

internaţional privat, se pot distinge trei niveluri: un prim nivel se limitează la

regulile de drept internaţional privat, adică la convenţia care prevede reguli

uniforme pentru soluţionarea conflictelor de legi şi/sau jurisdicţii; un al doilea

nivel priveşte cazul în care regulile de drept internaţional sunt reguli materiale

sau de fond, dar se aplică doar operaţiunilor internaţionale, cum ar fi, de

exemplu, vânzările internaţionale; al treilea nivel se referă la cazul în care

regulile adoptate privesc întreaga materie, cum ar fi, de exemplu, vânzarea,

indiferent că ea ar fi internă sau internaţională. Se poate apropia de acest ultim

nivel convenţia cu privire la o lege-tip sau o lege-model

456

. Desigur că dacă

legea-tip (sau legea-model) este adoptată de un număr important de state fără

multe modificări, s-ar ajunge la efecte comparabile cu cele ale unei convenţii

internaţionale de „unificare”. Totuşi, pe plan juridic, diferenţa între aceste două

situaţii este netă pentru motivul că legea-tip este adoptată ca text de drept

intern nesusceptibil; datorită acestui fapt, ridică dificultăţi de tipul celor pe care

le antrenează un text internaţional.

În ceea ce priveşte dreptul comparat, acesta este ştiinţa care compară

sistemele juridice din lume, putând fi vorba fie de o „macrocomparaţie”, care

455

A se vedea A. Wijffels, Le droit comparé à la recherche d’un nouvel interface entre
ordre juridiques, în „Revue de droit international et de droit comparé” nr. 2–3/2008, p. 251–252.

456

Pentru o abordare tehnică a problematicii armonizării sau unificării legislative, a se vedea

G. Gandolfi, Pour un code européen des contrats, în „Revue trimestrielle de droit civil”, 1992, p.

707–736.
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se interesează de chestiuni generale, cum ar fi, de exemplu, procedura

rezolvării conflictelor, rolul profesioniştilor dreptului sau procesele de

legiferare (obiectul studiului nostru), sau de „microcomparaţie”, care se

interesează de o instituţie juridică anume sau de reguli de drept care permit să

se rezolve o problemă specifică

457

.

Pentru unii autori

458

dreptul comparat „reprezintă unul dintre eforturile

cele mai interesante ce se fac pentru a da ştiinţelor juridice un sens universal şi

de aceea se poate spune că este o ştiinţă umanitară sau să se vorbească de

funcţia sa internaţională, ori să se sublinieze că el este un factor de înţelegere

între naţiuni”.

Dreptul comparat se pare că are legături foarte strânse cu anumite

discipline. Pentru elaborarea normelor de drept, aportul altor ştiinţe pentru

cunoaşterea regulii de drept nu este neglijabil.

În ceea ce priveşte dreptul internaţional public (DIP), dreptul comparat

serveşte pentru degajarea principiilor generale comune ale naţiunilor civilizate,

principii care constituie o sursă a DIP, conform prevederilor art. 38 din Statutul

Curţii Internaţionale de Justiţie. Iar alte reguli ale DIP, cum ar fi, de exemplu,

„abuzul de drept” sau „pacta sunt servanda”, îşi au originea în sistemele de

drept naţionale, iar deplina lor înţelegere implică recurgerea la dreptul

comparat.

Dreptul internaţional privat se foloseşte de dreptul comparat în rezolvarea

conflictelor de legi întrucât el permite studiul regulilor referitoare la conflictele

de drept străine şi chiar studiul sistemelor de drept străine atunci când

judecătorii trebuie să aplice aceste reguli.

Istoria dreptului studiază sistemele juridice în timp. Dar, cu toate acestea,

istoricul nu poate utiliza pur şi simplu conceptele de drept modern pentru a

înţelege vechile sisteme de drept. Istoria dreptului permite, de exemplu, să se

distingă (contureze) mai bine regulile şi instituţiile actuale care îşi înfig

rădăcinile, adesea, în secolele trecute.

Sociologia juridică are drept scop să descopere relaţiile dintre drept şi

societate: cum influenţează dreptul comportamentul uman şi, în sens invers, în

ce fel schimbările sociale determină dreptul (această disciplină ştiinţifică

asigurând contactul permanent al dreptului cu societatea în evoluţia sa). Dar

sociologia juridică are adesea nevoie să cuprindă (îmbrăţişeze) analiza

sistemelor de drept din mai multe ţări pentru a studia aceste interacţiuni şi, în

acest scop, trebuie să se recurgă la dreptul comparat.

Aceste „relaţii utilitariste” sunt reciproce între ştiinţele sus-menţionate

întrucât comparatistul trebuie să studieze societatea şi istoria naţiunilor pentru

a înţelege diferenţele dintre soluţiile adoptate.

Aproape toţi cei care studiază dreptul comparat sunt de acord în a-i

recunoaşte multiplele scopuri sau utilităţi pe care le urmăreşte dreptul

comparat. Mai întâi, dreptul comparat este considerat ca fiind unul din cele mai

457

A se vedea în acest sens „Droit comparé, Wikipedia, http://fr.wikipédia.org.org./

wiki/Droit-compar%c%A9”.

458

A se vedea R. Rodière, Introduction au droit comparé, Dalloz, 1979, nr. 1.
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bune mijloace pentru cunoaşterea unui drept naţional. Una din funcţiile

dreptului comparat este aceea de a face cunoscută regula de drept străin, ceea

ce poate favoriza, în schimb, o mai bună cunoaştere a legii naţionale, aceasta

întrucât – aşa cum afirmă unii autori

459

– dreptul comparat este cel mai scurt

drum pentru înţelegerea fenomenelor juridice naţionale.

Apoi, dreptul comparat apare ca un instrument eficace de ameliorare a

dreptului naţional, el fiind – potrivit altor autori

460

– un instrument de reformă

legislativă. Dreptul străin furnizează soluţii care pot fi transpuse în legislaţiile

naţionale sau, şi mai bine, modele din care acestea (legislaţiile naţionale) se pot

inspira, dar adoptarea pur şi simplu a unei instituţii împrumutate de la un

sistem legislativ străin, detaşată însă de contextul său, riscă să fie ineficace

461

.

Se dau şi exemple, în acest sens, din dreptul francez, făcându-se referire la o

transpunere reuşită a unor instituţii străine în sistemul de drept francez, cum

sunt: societăţile cu răspundere limitată sau fiducia (termen preluat din legislaţia

franceză care înseamnă înstrăinarea fiduciară cu sarcină de retrocedare (act

juridic – contract sau, în anumite cazuri, legate – prin care o persoană numit

fiduciant transferă un bun corporal sau incorporal unei alte persoane numită

fiduciar, fie cu titlu de garanţie a unei creanţe – fiducie, ca măsură de

siguranţă, sub obligaţia retrocedării bunului către constituantul măsurii de

siguranţă), inspirată din instituţia anglo-saxonă a „trust”-ului; procedura de

prezentare (înfăţişare) pentru recunoaşterea culpabilităţii, procedură denumită

în mod curent „plaider coupable”, instituţie recent introdusă în procedura

penală franceză, inspirată din „plea bargaining” americană.

Şi alţi autori

462

avizaţi consideră că „nu s-ar putea da un exemplu mai bun

de implantare fericită a unei instituţii străine”, cum este cel menţionat mai sus.

Pentru alţi autori

463

, obligaţia dreptului comparat de a-şi justifica

scopurile sale, pentru a se garanta astfel legitimitatea comparaţiei, ar fi o falsă

problemă întrucât „ştiinţa satisface doar nevoile de a se cunoaşte ceea ce

caracterizează omul; acesta este scopul său; fiecare ştiinţă satisface o nevoie de

a dobândi cutare sau cutare ansamblu de noţiuni, care corespund obiectului

ştiinţei respective (avută în vedere). Numai dreptul comparat este supus unei

verificări suplimentare, un fel de probă liberatorie, necesară pentru a garanta

legitimitatea comparaţiei. S-ar crede că se face elogiul dreptului comparat

spunându-se despre el că contribuie la ameliorarea dreptului naţional şi

internaţional, că favorizează uniformizarea sau unificarea diferitelor sisteme de

drept, că va permite o mai bună înţelegere reciprocă între popoare”.

Într-adevăr, dreptul comparat contribuie la o mai bună cunoaştere şi

înţelegere între naţiuni şi, Deci la realizarea păcii şi unificarea dreptului la

459

A se vedea G. Farjat, Droit économique, PUF, Paris, 1971, p. 17.

460

A se vedea R. Cabrillac, Introduction générale au droit, Dalloz, 2007, nr. 28.

461 Ibidem, nr. 28.

462

A se vedea G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, tome 1, vol. 2: Les sociétés
commerciales, L.G.D.J., Paris, 2002, nr. 1256.

463

A se vedea M. R. Sacco, La comparaison juridique au service de la connaissance du
droit, Economica, Paris, 1991, nr. 1.
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nivelul unei regiuni mai mult sau mai puţin întinse care, la rândul ei, participă

la mondializare. În literatura de specialitate se pune în evidenţă faptul că

„mondializarea dreptului, la fel ca schimburile economice, suscită multe

chestiuni politice, cât şi tehnice şi reacţii adesea iritate, dar şi raţionale”. Cu

toate acestea, mondializarea pare ineluctabilă

464

, punându-se şi întrebarea dacă

viitorul nu se înscrie mai curând într-o fuziune liber consimţită a diverselor

sisteme de drept graţie eforturilor de armonizare a acestor sisteme, a unei

căutări a unei noi „jus commune” cu vocaţie supranaţională şi multiplicării

convenţiilor internaţionale. În această privinţă însă se recomandă şi luarea unor

precauţii pentru ca aceste comparaţii să fie într-adevăr fructuoase: „lipsa de

corespondenţe între noţiuni şi chiar între categoriile juridice, admise aici şi

dincolo, constituie una din cele mai mari dificultăţi pe care le întâmpină

juristul doritor să stabilească (să facă) o comparaţie între diversele sisteme de

drept... Aparţine, aşadar, comparatiştilor ca, prin studii generale referitoare la

structura societăţilor şi a sistemelor de drept, să creeze condiţiile necesare

pentru un dialog fructuos; tot lor le incumbă şi obligaţia de a explica

mentalităţile, modurile de raţionare şi conceptele străine, şi să stabilească în

sens larg dicţionare de ştiinţă juridică pentru a permite oamenilor, care nu

vorbesc aceeaşi limbă, să se înţeleagă”

465

.

Aşadar, problema care se pune nu este aceea de a se şti dacă dreptul

comparat intervine în opera de unificare a dreptului, întrucât răspunsul nu

poate fi decât afirmativ, ci mai curând de a se şti în ce mod sau cu ce

intensitate intervine dreptul comparat în acest proces.

Într-o abordare analitică şi descriptivă, se cuvine a se aprecia impacturile

dreptului comparat în cadrul actelor uniforme, regrupându-le după cum este

vorba de structuri şi operaţii care trebuie întreprinse, evocându-se, în prealabil,

„cadrul de armonizare”.

Existenţa unui „cadru de armonizare” poate constitui un avantaj sau un

factor favorabil sau, dimpotrivă, un handicap.

Prima problemă este aceea de a se şti care anume ţări trebuie regrupate

pentru a se realiza o operă de unificare a dreptului.

O a doua ar fi cea de a se şti ce parte sau ramură de drept va putea face

obiectul armonizării.

Toate acestea invită, cu alte cuvinte, la abordarea spaţiului geografic în

sânul căruia se vor aplica actele uniforme şi, pe de altă parte, materiile despre

care trebuie să se trateze care ţin cel mai adesea de dreptul afacerilor.

Cadrul teritorial trebuie bine balizat, dar operaţiunea trebuie să rămână

deschisă adeziunii şi altor state şi, de asemenea, trebuie făcute şi eforturi de

deschidere spre diverse sisteme juridice.

Vorbindu-se de cadrul teritorial, trebuie făcută precizarea că o lege, fie ea

şi uniformă, nu se aplică propriu-zis unui teritoriu, ci unor situaţii sau

operaţiuni juridice care sunt localizate pe teritoriul respectiv sau de care

acestea sunt legate. Or, aceasta pune problema dreptului internaţional privat

464

A se vedea J. L. Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz, 2003, nr. 133, 134.

465

A se vedea R. David, C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporains,

Dalloz, 2002, nr. 12.
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care nu este armonizat, aşa încât dacă o situaţie este – spaţial – diversificată în

ceea ce priveşte elementele sale constitutive, de exemplu un contract de

vânzare încheiat între un cumpărător domiciliat într-un spaţiu determinat şi un

vânzător domiciliat în cadrul altor spaţii, dreptul uniform rămâne mut, ceea ce

trimite la diversitatea de reguli referitoare la conflictele de legi. Or, din acest

punct de vedere, regulile de drept internaţional de drept privat, al statelor

membre ale Uniunii Europene, sunt, în esenţă, o sursă jurisprudenţială şi de

cunoaştere greoaie, de unde şi o anumită absenţă de previzibilitate şi de

utilitate în domeniul afacerilor.

Nu este cazul, având în vedere obiectul studiului nostru, să intrăm în

amănunte cu privire la acest gen de probleme care rămân totuşi în atenţia

comparatiştilor şi cărora le sunt căutate soluţiile adecvate. Ceea ce trebuie să

reţinem este bogăţia paletei de contribuţii pe care le poate aduce dreptul comparat

în procesul de elaborare şi aplicare a normelor sau sistemelor de norme juridice.

Asupra acestui aspect ne vom concentra, aşadar, în cele ce urmează.

Am văzut că dreptul comparat constituie un instrument privilegiat, prezent

atât în cadrul procesului de legiferare, cât şi în procesul jurisdicţional,

permiţând, în special, crearea de structuri, armonizarea sistemelor de drept şi

complinirea lacunelor unui sistem juridic, desemnându-se sau utilizându-se un

alt sistem juridic (sau parte din acesta) ca model.

Ca atare, vom face o prezentare sintetică a acestor două aspecte: dreptul

comparat considerat ca piatră unghiulară a procesului de legiferare şi dreptul

comparat ca piatră unghiulară a procesului jurisprudenţial.

Dreptul comparat ca piatră unghiulară a procesului de legiferare. Una din

funcţiile cele mai importante ale dreptului comparat este în mod cert aceea de a

fi utilizat în cadrul procesului de elaborare a legilor

466

. Dar dreptul comparat are

un rol fundamental, aşa cum am văzut, şi în crearea unui drept supranaţional.

Referitor la procesele legislative naţionale, chiar dacă nu este utilizat în

mod sistematic (situaţie care trebuie remediată, acolo unde este cazul), dreptul

comparat constituie (sau ar trebui să constituie) un „instrument integrat în

procesul legislativ”, într-un mare număr de ţări europene. Organele legiuitoare

naţionale se sprijină pe studii comparative în cadrul adoptării unor texte legale

importante. De exemplu, în Franţa serviciul de studii juridice al Senatului

realizează în fiecare an mai multe studii de drept comparat pe teme care

interesează actualitatea legislativă franceză; în Elveţia, dreptul comparat este

utilizat în cursul procesului legislativ, aceste studii fiind realizate de Institutul

Elveţian de Drept Comparat

467

; în Germania, legiuitorul recurge la studii

comparative în mod regulat încă de prin anii 1900

468

.

466

A se vedea H. Kotz, Comparative Law in Germany Today, în X. Blanc-Jouvan ş.a.,

L’avenir du droit comparé: un défi pour les juristes du nouveau millénaire, Paris, 2000, p. 17 şi urm.

467

A se vedea Ghidul legislaţiei, Ghidul pentru elaborarea legislaţiei naţionale, ediţie
adusă la zi, Oficiul Federal de Justiţie, Berna, 2007.

468

A se vedea U. Drobing, P. Dopffel, Die �utzung der Rechtsvergleichung durch den
deutschen Gesetzgeber, 1982, nr. 46, p. 253.
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Mai întâi, dreptul comparat poate avea un rol chiar în cursul elaborării

unui proiect de lege. În loc de a se crea o soluţie „ex novo”, proiectele de lege

se inspiră dintr-o soluţie care funcţionează sau a fost adoptată într-un alt

sistem. Unul din exemplele cele mai grăitoare ar putea fi „legal transplants”,

care desemnează „importarea gândirii juridice”, „sisteme juridice” sau

„mecanisme juridice” din alte ţări

469

.

Apoi, recurgerea la dreptul comparat poate, de asemenea, să intervină în

cursul unei faze mai avansate a procesului de legiferare, după ce avanproiectul

a fost realizat. În Elveţia, de exemplu, avanproiectul face obiectul unei

proceduri de consultare posterioară, procedură care este urmată de cea a

elaborării proiectului şi a mesajelor (comunicărilor). Rapoartele de drept

comparat sunt utilizate în mesajele parlamentare.

În ceea ce priveşte studiul comparativ însuşi, chestiunile care se pun

privesc, în esenţă, punctele-cheie ale reformei în discuţie. De exemplu, în

Elveţia, în legătură cu un proiect de lege elaborat de Oficiul Federal Elveţian al

Locuinţei (O.F.L.), în cadrul unei acţiuni de revizuire generală a legislaţiei

referitoare la închiriere, ţările avute în vedere de acest studiu erau ţările vecine,

adică Germania, Franţa, Italia, dar şi Danemarca, Suedia, Olanda, Marea

Britanie şi Spania. A trebuit, aşadar, să se stabilească dacă legislaţiile

referitoare la închirieri în aceste ţări aveau norme similare sau echivalente cu

cele pe care Elveţia dorea să le pună în aplicare. Punctele forte ale proiectului

erau, între altele, renunţarea la chiriile bazate pe costuri şi introducerea unei

chirii indexate şi comparabile. Proiectul prevedea, în ceea ce priveşte

locuinţele, examinarea caracterului abuziv al unei chirii să nu se mai bazeze pe

criteriul randamentului sau al preţului de cumpărare excesiv, ci să fie fondat pe

o comparaţie a chiriilor pentru obiecte comparabile. În plus, chiriile trebuiau să

poată fi adaptate o dată pe an la evoluţia indicelui elveţian al preţurilor de

consum până la maximum 100% în raport cu mărirea survenită după încheierea

contractului sau ultima adaptare. Chiriile eşalonate şi chiriile fondate pe cifra

de afaceri continuau să fie admise pentru localurile comerciale. În sfârşit, timp

de un an de la începerea locaţiei, proiectul prevedea că nu este posibil să se

procedeze la o creştere a chiriei drept urmare a ameliorărilor care au antrenat

creşterea plusvalorii, afară de cazul când acestea au fost prevăzute în scris în

momentul încheierii contractului.

În cadrul acestei reforme, O.F.L. a mandatat Institutul Elveţian de Drept

Comparat să realizeze un studiu comparativ. Chestiunile, formulate de către

institut, priveau, în esenţă, aceste aporturi de ordin legislativ pentru că trebuia

să se determine, pentru fiecare ţară studiată: dacă chiriile de referinţă erau

utilizate pentru fixarea chiriei; dacă contestarea cuantumului chiriei era

posibilă după încheierea contractului; dacă mărirea sau diminuarea chiriei era

posibilă după încheierea contractului şi, în sfârşit, dacă realizarea lucrărilor

care aduc o creştere a plusvalorii are sau nu vreo repercusiune asupra chiriei.

469

A se vedea E. Lein, Legal Transplants in European Private Law, în Eleanor Cashin

Ritaine, Laetitia Frank, Shaheeza Lalani, op. cit. supra, p. 69 şi urm.
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Legiuitorul elveţian a încercat să profite, recurgând la dreptul comparat,

de experienţa străină şi să evite adoptarea unor soluţii care au eşuat în alte

părţi

470

.

Un alt exemplu este cel al Franţei, care a recurs, de asemenea, la dreptul

comparat, cu ocazia adoptării unei noi legi privind salvgardarea întreprinderilor

(Legea nr. 2005–845 din 26 iulie 2005 privind salvarea întreprinderilor,

publicată în Jurnalul Oficial nr. 173 din 27 iulie 2005, p. 12187). În acest caz

serviciul de studii juridice al Senatului a realizat un studiu înaintea adoptării

acestei legi, fiind alese mai multe ţări în funcţie de pertinenţa reglementărilor

lor în această materie, prin raportare la proiectul de reformă deja elaborat în

Franţa şi care fusese prezentat ca inspirându-se din modelul american (Legea

federală din 1978 cu privire la faliment, capitolul 11 – Bankruptcy Code).

Ţările alese au fost, în afara Statelor Unite ale Americii, Germania, a cărei

reformă realizată în 1999, prin punerea în aplicare a „Insolvenzordnung”, s-a

inspirat, de asemenea, din modelul american, şi Spania, care şi-a reformat

legislaţia sa cu privire la faliment din dreptul olandez.

În acest caz, alegerea sistemelor de drept pentru operaţiunile de comparare

s-a fondat pe elementul de modernitate a legilor studiate, toate aceste reforme

şi proiecte de reformă fiind posterioare Regulamentului (CE) 1346/2000 al

Consiliului Europei din 29 mai 2000 referitor la procedurile de insolvenţă cu

care noul act normativ francez trebuia să se confrunte.

Obiectivul urmărit prin noua reglementare franceză nu era acela de a

prelua, în Franţa, o lege străină ca atare, aşa cum a fost ea adoptată într-o ţară

străină, ci de a analiza, pornindu-se de la proiectul deja elaborat, soluţiile din

legislaţiile străine apropiate de noul sistem preconizat pentru a se vedea

avantajele şi limitele legislaţiilor străine respective

471

.

Acest procedeu este foarte apropiat de cel utilizat de Germania, unde

Ministerul Justiţiei recurge, cu ocazia adoptării fiecărei legi importante, la un

studiu comparativ mai mult sau mai puţin dezvoltat, acesta fiind cazul în ceea

ce priveşte dreptul familiei, dreptul societăţilor comerciale, dreptul penal sau

dreptul internaţional privat

472

.

În zilele noastre, legislaţiile pot fi atât naţionale, cât şi supranaţionale, în

acest ultim caz dreptul comparat jucând un rol important întrucât constituie

punctul de plecare pentru elaborarea textelor destinate să permită armonizarea

sistemelor de drept din diferitele state membre

473

.

În cadrul dreptului supranaţional, dreptul comparat serveşte pentru

elaborarea unor texte care nu vor fi exclusiv naţionale, nici în ceea ce priveşte

aplicarea, nici în ceea ce priveşte interpretarea lor

474

. Acest rol al dreptului

comparat apare în mod clar în procesul de legiferare a dreptului comunitar şi

470

A se vedea Laetitia Frank, Droit comparé pierre angulaire des processus législatif et
jurisprudentiel, în Eleanor Cashin Ritaine ş.a., op. cit. supra, p. 51 şi urm., în special p. 53–54.

471 Ibidem, p. 54.

472

A se vedea H. Kotz, op. cit. supra.

473

A se vedea H. P. Glenn, op. cit. supra. 

474 Ibidem.
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atinge o nouă dimensiune în cadrul „Common Frame of Reference” (texte

internaţionale de drept material cum sunt, de exemplu, Convenţia Naţiunilor

Unite cu privire la vânzarea internaţională de mărfuri

475

şi, exemplul cel mai

recent, „Common Frame of Reference - CFR”, destinat să servească drept

model contractual în Europa

476

).

În ceea ce priveşte dreptul comunitar, metoda comparatistă este utilizată

atât de legiuitor, cât şi de către judecător

477

.

Referitor la folosirea metodei comparative de către „legiuitorul european”

(Consiliul şi  Comisia), începând din anii ’90, consecutiv adoptării Actului

unic şi a Tratatului de la Maastricht, a început să se simtă o accelerare a

procesului de armonizare legislativă în cadrul Comunităţii Europene, proces

caracterizat prin adoptarea unui mare număr de directive şi regulamente prin

care era vizată, înainte de toate, îndepărtarea obstacolelor interne din calea

schimburilor comerciale şi evitarea distorsiunilor din cadrul concurenţei,

dreptul comparat jucând un rol major în cursul acestor procese de

armonizare

478

.

De exemplu, în ceea ce priveşte dreptul comunitar al consumului,

domeniu în care dreptul comparat a jucat un rol esenţial, prin intermediul

considerentelor directivelor din acest domeniu, pot fi identificate divergenţele

sau disparităţile dintre legislaţiile naţionale care influenţau negativ libera

circulaţia a bunurilor şi serviciilor şi, deci constituiau obstacole în calea acestor

libertăţi. Ca atare, întrucât era vorba de unul dintre obiectivele legislaţiei

comunitare, pregătirea şi elaborarea textelor comunitare din acest domeniu a

necesitat recurgerea în foarte largă măsură la folosirea metodei comparative,

scopul urmărit fiind acela de a se atinge un înalt grad de protejare a

consumatorului, nu a unui simplu numitor comun

479

.

Utilizarea dreptului comparat în cadrul legislaţiei comunitare are două

dimensiuni: o dimensiune verticală, atunci când Comisia Europeană ia ca punct

de plecare divergenţele observate între statele membre care obstaculează mai

ales libertăţile de circulaţie şi concurenţă, şi o dimensiune orizontală, în măsura

în care aparţine statelor membre să transpună o directivă sau să-şi pună

legislaţiile lor în conformitate cu un regulament european, această dimensiune

475

A se vedea Convenţia Naţiunilor Unite din 11 aprilie 1980, încheiată la Viena, cu privire

la contractele de vânzare internaţională de mărfuri.

476

A se vedea B. Fauvarque-Cosson, L’élaboration du cadre commun de référence: regards
comparatifs sur les travaux académiques, în „Revue des contrats” nr. 2/2008, p. 527 şi urm.

477

A se vedea C. N. Kakouris, L’utilisation de la méthode comparative par la Cour de
Justice des Communautés Européennes, în U. Drobing, S. Van Erp, „The Use of Comparative Law

by Courts, The Hague, London etc.”, în „Kluwer Law International”. p. 97–111.

478

A se vedea: T. Pajor, Le rapprochement des législations comme une des conditions de
l’intégration européenne, în „Perméabilité des ordres juridiques”, publicaţia Institutului Elveţian

de Drept Comparat, Zürich, 1992, p. 329 şi urm.; P. Lannoye, L’approche comparatiste du
Parlement Européen, în F. R. Van Der Mensbrugghe, „L’utilisation de la méthode comparatiste en

droit européen”, Namur, 2003, p. 27 şi urm.

479

A se vedea R. Wainwright, Use of Comparative Law Method in European Law, în F. R.

Van Der Mensbrugghe, op. cit. supra.
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europeană observându-se, de exemplu, în Franţa (referitor la adoptarea legii

privind salvarea societăţilor comerciale, la care ne-am referit mai sus).

La modul mai general, această dimensiune orizontală s-a observat cu

prilejul intrării în vigoare a noilor directive cum sunt, de exemplu, directiva

referitoare la „servicii” (Directiva nr. 2006/123/CE din 12 decembrie 2006

privind serviciile din Piaţa Comună). Astfel de directive creează noi

mecanisme de cooperare între statele membre obligând la o nouă abordare a

legislaţiilor naţionale, devenind necesară o evaluare mutuală, statele membre

fiind obligate să cunoască legislaţiile vecinilor lor şi de a se adapta la un

adevărat exerciţiu de drept comparat. Circulaţia de reglementări juridice care

va rezulta de aici va avea, în aceste condiţii, avantajul de a permite statelor care

asigură un înalt nivel al calităţii serviciilor furnizate, să-şi exporte propriul lor

model şi, în acelaşi timp, să fie reperate legislaţiile cele mai puţin eficace, în

vederea ameliorării lor

480

.

Referitor la textele internaţionale de drept material (adică în afara cadrului

comunitar), trebuie să avem în vedere Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la

vânzarea internaţională de mărfuri (încheiată la Viena la 11 aprilie 1980), dar,

mai ales, „Common Frame of Reference” (CFR), destinată să servească drept

model contractual în Europa,care are drept obiect să creeze modele

contractuale noi susceptibile să influenţeze atât organismele comunitare, cât şi

legislaţiile naţionale

481

.

Baza acestui nou concept a constituit-o tot dreptul comparat, chiar şi

numai pentru a fi găsiţi termenii adaptaţi, cum a fost, mai ales, cazul pentru

„gestiunea de afaceri” sau „donaţia”

482

.

Punctul de plecare al diferitelor dispoziţii din proiect l-a constituit un

studiu de drept comparat cu privire la o chestiune precisă care să permită

elaborarea unei dispoziţii care să poată fi înţeleasă şi acceptată în diferitele

state membre

483

.

În ceea ce priveşte instituţia „donaţiei”, prima chestiune care a fost

ridicată a fost cea a naturii acesteia. În timp ce dreptul francez şi al altor ţări de

origine romano-germanică văd în această instituţie, într-un mod mai mult sau

mai puţin cert, „un contract”, ţările de Common Law refuză o atare calificare.

De altfel, anumite diferenţieri subzistă chiar şi între ţările romano-germanice în

măsura în care anumite sisteme de drept, în special dreptul german, consideră

că „donaţia” este un contract special şi o plasează în Codul civil alături de alte

contracte speciale cum ar fi, de exemplu, vânzarea, în timp ce Franţa (şi

România) o consideră ca o „liberalitate”, plasând-o în partea consacrată

diferitelor moduri de transferare a proprietăţii din Codul civil.

480

A se vedea C. Lemaire, La directive, la liberté d’établissement et la libre prestation de
services. Confirmations, innovations?, în „Revue Europe”, iunie 2007, p. 10.

481

A se vedea B. Favarque-Cosson, op. cit. supra.

482

A se vedea C. Von Bar, The Principles of European Law (PEL) on Benevolent
Intervention in Another’s Affairs and on Unjustified Enrichment, în „ERA-Forum” nr. 2/2006, p.

204 şi urm., nr. 9 şi urm.

483 Ibidem, p. 204 şi urm., nr. 6.
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O a doua problemă care s-a pus în legătură cu instituţia „donaţiei” a fost

cea referitoare la definirea „gratuităţii” şi necesitatea ca în aceasta să fie

integrat un element comparabil lui „animus donandi”, cunoscut în special în

ţări care au preluat Codul Napoleon, precum şi în Italia.

În ceea ce priveşte „benevolent intervention in another’s affairs”,

chestiunea care s-a pus a fost aceea de a se şti dacă o atare reglementare era sau

nu necesară. Argumentul care justifica prezenţa acestui capitol în CFR a fost

acela că frontiera dintre dreptul contractelor şi „gestiunea de afaceri” este

adesea foarte redusă şi, în consecinţă, în cazul acestor instituţii juridice tratate

în CFR n-ar putea fi evitate suprapunerile şi contradicţiile

484

.

În Franţa problema privea, în esenţă, „contractele de asistenţă”. Curtea de

Casaţie (franceză) a creat această noţiune pentru a fundamenta

responsabilitatea delictuală (în cauza supusă spre judecată), nefiind îndeplinite

condiţiile de aplicare ale acesteia

485

. Recurgerea la noţiunea de „contract de

asistenţă” a permis să fie rezolvată problema răspunderii contractuale.

În alt sistem de drept, cum este cel german, fapte similare justifică

aplicarea regulilor referitoare la „Geschäftsführung ohne Auftrag”

486

. Deci este

necesar a se determina ceea ce aparţine de dreptul contractelor şi ceea ce

trebuie să fie privit ca fiind extracontractual

487

.

Rolul dreptului comparat a căpătat, în mod progresiv, o importanţă din ce

în ce mai mare în cadrul proceselor de legiferare, în prezent el devenind un

instrument privilegiat nu numai în ceea ce priveşte legislaţiile naţionale, ci şi în

opera de construire a unui drept supranaţional care, la rândul său, îşi va

exercita influenţa asupra legislaţiilor naţionale, această influenţă putând avea,

şi ea, efecte în ceea ce priveşte necesitatea pentru legiuitorii şi judecătorii

naţionali de a recurge la dreptul comparat.

Dreptul comparat ca piatră unghiulară în procesele jurisprudenţiale. În

această privinţă e necesar să fie avută în vedere o diferenţiere ce trebuie făcută

între două situaţii distincte: recurgerea la studiul legislaţiei străine de către

judecătorii naţionali atunci când fac aplicarea acestei legislaţii care a fost

desemnată de o regulă de drept internaţional privat (ipoteză când judecătorul

nu recurge la dreptul comparat în vederea interpretării dreptului său naţional în

vigoare) şi utilizarea doctrinei şi jurisprudenţei străine pentru a interpreta şi

aplica propriul său drept.

Utilizarea dreptului comparat în cadrul jurisprudenţei diferă de la ţară la

ţară, potrivit tradiţiei judiciare: în ţările de Common Law, utilizarea dreptului

484 Ibidem, nr. 17.

485

A se  vedea Curtea de Casaţie (franceză), camera 1 civilă, decizia din 27 mai 1959, în

„Recueil Dalloz”, 1959, p. 525, cu notă de R. Savatier (în speţă, şoferul unui autocamion şi-a

înnămolit vehiculul în marginea unui câmp. El a făcut apel la un cultivator ca să îl ajute să iasă la

drum. Acesta a acceptat, dar a fost rănit la ochi de o piatră care s-a sfărâmat în cursul operaţiei

atunci când roţile camionului au trecut peste ea, suferind, drept urmare, o operaţie de eliminare a

ochiului rănit).

486

A se vedea A. Foetschl, Hilfeleistungsabreden und contrat d’assistance, München, 2005, p. 254.

487

A se vedea C. Von Bar, op. cit. supra.
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comparat opera sub formă de citare a surselor străine în deciziile ce se

pronunţă sau în înseşi declaraţiile judecătorilor

488

.

În ţările de drept civil această utilizare este mult mai discretă

489

, putând

totuşi să fie făcute mai multe distincţii. Anumite sisteme jurisdicţionale au

recurs la dreptul comparat în cadrul acţiunilor de complinire a lacunelor

legilor, cum este cazul Elveţiei, unde Codul civil, (elveţian) a lăsat

judecătorului posibilitatea să acţioneze ca legiuitor în caz de lacune ale

legilor

490

.

În Austria situaţia este similară, judecătorii recurgând la dreptul comparat

în caz de lacună a legii, când interpretarea prin analogie nu permite luarea unei

decizii (paragraf 7 AGBG). Se regăsesc, astfel, în raţionamentul judecătorului

(considerentele hotărârii judecătoreşti), referinţe la soluţiile adoptate în

străinătate, soluţii care apoi sunt reluate în deciziile cazurilor de speţă.

Dar această operaţie de complinire a lacunelor de ordin legislativ nu este

prevăzută în toate sistemele juridice, recurgerea la dreptul comparat fiind

justificată, în astfel de cazuri, prin alte explicaţii cum ar fi, de exemplu,

„proximitatea normelor”. Astfel, în Luxemburg, Codul civil (luxemburghez)

nu conţine norme de interpretare a legii de către judecător şi totuşi tehnicile de

drept comparat constituie un instrument pe care judecătorul îl utilizează cu

regularitate în interpretarea dreptului naţional, această practică fiind justificată

în mai multe feluri, una din ele fiind aceea că textul Codului Napoleon a fost

introdus în Luxemburg în acelaşi timp în care a fost introdus în Franţa şi

Belgia, iar textele au fost foarte puţin modificate în timp

491

. În consecinţă,

judecătorul luxemburghez poate să se inspire din jurisprudenţa franceză şi

belgiană pentru a interpreta textele care au rămas în mare parte neschimbate.

Cu totul altfel vor sta însă lucrurile atunci când se caută o soluţie pentru o

problemă de drept luxemburgheză în lumina soluţiilor consacrate de legislaţii

străine. În acest caz, rar un tribunal luxemburghez recurge la soluţiile în

vigoare în unul sau mai multe sisteme juridice străine.

Dar, deşi recurgerea la dreptul comparat în cadrul proceselor

jurisdicţionale este încă destul de asimetrică între ţările de Common Law şi

cele de tradiţie civilă, se observă totuşi o creştere constantă a interesului pentru

procesele jurisdicţionale şi, implicit, şi pentru utilizarea dreptului comparat în

acest domeniu.

Această nouă situaţie se datorează dreptului comunitar care pune în

evidenţă în mod pregnant cât de necesară şi importantă este folosirea dreptului

comparat atât în cadrul proceselor de legiferare, cât şi a celor jurisprudenţiale.

488

A se vedea R. David, J. E. C. Brierley, Major Legal Systems in the World Today, Londra,

1985, p. 8.

489

A se vedea H. P. Glenn, op. cit. supra.
490

A se vedea A. M. Aronovitz, A Legal Engineering and Comparative Law: a Method of
Building Bridges over Legal Lacunae, în Eleanor Cashin Ritaine, Laetitia Frank, Shaheeza Lalani,

op. cit. supra, p. 29 şi urm.

491

A se vedea M. Elvinger, Le recours par les juridictions luxembourgeoises, aux
techniques de droit comparé dans l’interprétation et l’application du droit luxembourgeoise, în U.

Drobing, S. Van Erp, op. cit. supra, p. 231–234.
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O altă explicaţie constă în aceea că, odată cu globalizarea, problemele

care se pun judecătorilor naţionali devin din ce în ce mai strâns legate de acest

fenomen (globalizarea), ceea ce facilitează mult recurgerea la dreptul comparat

(dacă nu chiar o şi impune).

Fenomenul globalizării este, esenţialmente, legat de dezvoltarea societăţii

şi apariţia de noi probleme sociale care sunt consecinţa dezvoltării noilor

tehnologii cum sunt: biotehnologia, noile forme de comunicare şi altele. Aşa

încât, judecătorii au început să se confrunte cu probleme comune, în lipsa

mijloacelor de a le rezolva. Or, în aceste condiţii, este ineluctabil ca dreptul

comparat să capete o importanţă tot mai mare şi în ceea ce priveşte procesele

jurisdicţionale care, întocmai ca şi în cazul proceselor de legiferare, se

confruntă cu acelaşi fenomen de globalizare.

b) Sursele de informare cu caracter normativ. Chiar din momentul creării

lor, în Evul Mediu, universităţile risipite în Europa au aspirat să construiască

un „drept comun ideal”, astfel de iniţiative rezultând, pe de o parte, din

eforturile de reconstruire a dreptului roman (explicată, la data respectivă, prin

raţiuni de ordin politic, întrucât regii găseau în textele dreptului roman un

sprijin puternic în politica lor de unificare, îndreptată împotriva feudalilor), iar,

pe de altă parte, din impregnarea dreptului cu morala creştină.

Fără să existe, iniţial, o ordine normativă, a existat totuşi armătura unei

ştiinţe juridice comune având izvoare comune, un vocabular comun, instituţii

comune, metode comune de raţionament şi chiar numeroase reguli comune.

Aşadar, încă din acele vremuri au existat o bază pentru declanşarea unor

atare iniţiative şi perspectiva dezvoltării şi consolidării lor în viitor. Şi, într-

adevăr, în viaţa juridică au avut loc, în timp, mişcări de profunzime care s-au

tot amplificat, ajungându-se la codificările din secolele XIX şi XX, fără însă să

se oprească aici, întrucât au apărut numeroase obstacole pe care le-au ridicat

naţionalismele juridice ce s-au dovedit a fi redutabile.

În consecinţă, în preajma, dar mai ales după cel de-al Doilea Război

Mondial, au început să se pună tot mai insistent întrebări şi să se iniţieze

mişcări şi acţiuni cu tendinţe de apropiere între diferitele sisteme de drept.

În concepţia cunoscutului comparatist René David (la care ne-am referit şi

mai înainte) erau recomandabile două căi de abordare şi rezolvare a

problemelor legate de această vastă şi complexă activitate (sau activităţi) de

apropiere a sistemelor de drept: calea legiferării, pentru stingerea sau

atenuarea antagonismelor cele mai radicale dintre diferitele sisteme de drept, şi

calea doctrinară, pentru a se determina bazele unui drept comun

492

.

Timpul a dovedit justeţea acestei concepţii, fiind explorate ambele căi,

fiecare dintre ele constituind, indiferent de slăbiciunile pe care le-au

manifestat, experienţe solide pe calea cristalizării unei culturi juridice la nivel

european. Dar constituirea unei culturi juridice europene nu trebuie şi nici nu

reprezintă o suprapunere sau un amestec pur şi simplu de culturi juridice
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A se vedea R. David, L’avenir des droits européens: unification ou harmonisation, în „Le

droit comparé, droit d’hier, droit de demain”, 1982.
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naţionale, adică doar adaptări şi compromisuri mai mult sau mai puţin

acceptate de participanţii la această operă de armonizare şi, în perspectivă, de

unificare a sistemelor de drept, ci o realizare (un rezultat) la care se va ajunge

în mod progresiv prin intermediul unor principii şi reguli admise, prin

convingere, de majoritatea actorilor politici şi juridici din Europa, în general, şi

în sânul fiecărui stat naţional, în particular. Cultura juridică europeană se va

constitui, înainte de toate, printr-o acţiune susţinută, continuă şi consecventă,

exercitarea acesteia având tot atâta valoare ca şi rezultatul ce se va obţine.

Avem deja de-a face, la modul cel mai general, cu o construcţie

europeană, inclusiv a cadrului său juridic, etalată în timp, care reprezintă un

proces original de formare a unui drept european care permite o abordare nouă,

fiind depăşite tabuurile pozitiviste, dogmatice sau exegetice, asigurându-se

astfel condiţiile adecvate pentru o reflecţie senină cu privire la modurile de

însămânţare reciprocă şi de altoire juridică, aşa cum plastic se exprimă un

autor

493

.

Cultura juridică europeană hrăneşte o „conştiinţă juridică europeană”, ea

având meritul de a reînnoi şi contururile „gândirii juridice”. Iar în această

perspectivă normele juridice îşi vor pierde rigiditatea, devenind flexibile,

adaptabile, dinamice, reprezentând, în permanenţă, o stare de tranzienţă care

permite naşterea altor norme care sunt încă în devenire (adică avem de-a face

cu un proces dialectic de acumulări cantitative şi treceri spre noi stadii

calitative).

Desigur că acest drum nu este şi nu va fi uşor (lin), este presărat cu

obstacole şi sfidări mai mult sau mai puţin ample şi de diferite naturi deoarece

concepţiile, tradiţiile, mentalităţile înrădăcinate în minţi, conştiinţe şi practici

nu pot fi înlăturate cu uşurinţă şi în termene previzibile. Însăşi această vastă şi

complexă acţiune de armonizare ar putea crea falsa impresie a unei dezordini

normative, motiv pentru care de altfel a şi fost nevoie să se recurgă la teorii,

metodologii şi tehnici moderne care să asigure capacitatea de stăpânire,

asimilare şi integrare a mobilităţii şi complexităţii care caracterizează

societatea modernă. Acesta este şi scopul întreprinderii acestui studiu consacrat

managementului juridic şi jurisdicţional.

Este vorba, desigur, de aplicarea în drept a teoriei generale a sistemelor, a

ciberneticii, a informaticii, a teoriilor organizării, informaţiei, deciziei.

Construcţia europeană este şi un apel la imaginaţie şi inovaţie: este un

laborator viu pentru procesul de formare şi aplicare a dreptului comunitar,

trebuind însă să se evite reproducerea pur şi simplu a unor scheme teoretice şi

adoptarea unor criterii de apreciere care au avut valoarea lor în trecut, dar nu

mai corespund în prezent, adică trebuie evitate stagnarea, fixitatea, rigiditatea.

Trecerea de pe un plan pe altul se va face de la o „coaliţie de culturi” la o

„cultură a coaliţiilor”, prin aceasta dreptul european, în pofida complexităţii şi

a unor bâlbâieli inerente în orice proces, fiind o promisiune pentru viitor

494

.
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A se vedea D. Simon, Rapport introductif, în „Vers une culture juridique européenne?”,

Paris, 1998.
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A se vedea A. J. Arnaud, Pour une pensée juridique européenne, PUF, 1991, p. 151 şi 166.
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Parlamentul European consideră totuşi că tradiţiile juridice ale popoarelor

Europei prezintă mai multe puncte comune decât diferenţieri, iar acţiunile

comune întreprinse pentru armonizarea sistemelor juridice vor pecetlui şi mai

bine (mai strâns) voinţa unui destin comun

495

.

Aceste preocupări şi reflecţii s-au concretizat atât în plan instituţional

(comunitar), cât şi printr-o activitate intelectuală de profunzime desfăşurată în

cadrul universităţilor şi institutelor de cercetare din domeniu de către

profesionişti ai dreptului şi de experţi de elită în materie.

Instrumentele comunitare la care s-a recurs iniţial, care sunt utilizate şi în

prezent, au fost regulamentele şi directivele care sunt obligatorii şi direct

aplicabile, inserându-se în sistemele juridice naţionale ale statelor membre,

instrumente care sunt folosite în vederea armonizării legislaţiilor şi, în timp,

unificarea acestora, ceea ce constituie efecte de perspectivă.

Instrumentul cel mai utilizat este directiva, care are supleţea necesară

pentru a se adapta cu un înalt grad de plasticitate, directivele dovedindu-se a fi

apte să creeze un „cadru juridic comun de convergenţă”.

În afara regulamentelor şi directivelor există şi alte instrumente

comunitare încă şi mai suple, cum sunt: rezoluţiile, comunicările, liniile

directoare sau codurile de conduită (deontologice). Aceste instrumente,

neprevăzute în Tratatul CE, s-au impus în practica instituţională într-o manieră

categorică, „efectul creator de drept” al acestora derivând din conţinutul, nu

din natura lor

496

.

În timp, s-a constatat că la nivelul instituţiilor comunitare s-au desfăşurat

activităţi de armonizare cu caracter segmentar, uneori chiar artificial, puţin

incitative, armonizarea fiind realizată doar secvenţial, ceea ce a dus la

producerea unui fenomen de „dezarmonizare”, prin transpunerea în practică a

directivelor creându-se disparităţi în cadrul sistemelor juridice naţionale,

acestea devenind complexe, pierzându-şi coerenţa datorită absenţei unei a doua

dimensiuni în acţiunile de armonizare, la nivelul ansamblurilor normative ale

sistemelor naţionale care au rămas în afara câmpului de acţiune al

directivelor

497

. Această situaţie s-a datorat, în mare măsură, şi Tratatului CE,

care nu s-a preocupat, iniţial, şi de armonizarea sistemelor juridice naţionale în

ansamblul lor, ci numai de aspectele legate de dinamizarea Pieţei Comune. Or,

tocmai pe acest teren s-a constatat că atingerea obiectivului armonizării nu a

fost satisfăcătoare, lipsind liantul convergenţei.

Comisia Europeană a luat la cunoştinţă de această situaţie deficitară şi, în

consecinţă, a elaborat Comunicarea din 11 iulie 2001 care nu reprezintă doar o

autocritică, ci a fost, în acelaşi timp, şi o mărturisire de neputinţă, dată fiind
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A se vedea, de exemplu, Rezoluţiunea din 26 mai 1989 a Parlamentului European cu

privire la efortul de apropiere a sistemelor de drept ale statelor membre, publicată în Jurnalul

Oficial al Comunităţii 158 din 26 iunie 1989, p. 400.
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A se vedea J. Rideau, Droit institutionnel de l’Union et des communautés européennes,

L.G.D.J., Paris, 2002, p. 164.
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A se vedea: W. van Gerven, Rapport introductif, în „L’harmonisation du droit des

contrats en Europe”, p. 5; C. Witz, Rapport de synthèse, în „L’harmonisation du droit des contrats

en Europe”, p. 164.
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competenţa sa limitată. Această mărturisire a fost împărtăşită şi de Parlamentul

European, Comunicarea din 11 iulie 2001 fiind, de altfel, rezultatul unor vederi

convergente ale Parlamentului European şi ale Comisiei.

Aceste două instituţii comunitare au recunoscut necesitatea studierii

apropierii legislaţiilor statelor membre la nivel global, fiind evocată chiar şi

cerinţa elaborării unui „Cod comun de drept privat”, considerându-se că în

felul acesta puterea structurată a dreptului civil îşi va spune un cuvânt hotărâtor

în această privinţă.

În literatura de specialitate însă au fost puse în evidenţă nu numai

aspectele deficitare ale acţiunilor întreprinse de organismele comunitare, ci şi

aspectele pozitive, subliniindu-se că experimentările în materie nu sunt

niciodată doar exclusiv negative, experienţele   (acquis-urile) putând fi înţelese

ca fructe ale acestora, indiferent că acestea ar fi negative sau pozitive,

important fiind să se deceleze insuficienţele unei metode de acţionare pentru ca

apoi, pe această bază, să fie formulate noi şi noi exigenţe. De altfel, acţiunile

întreprinse de instituţiile comunitare au prezentat şi aspecte pozitive certe,

influenţele exercitate de dreptul comunitar permiţând legiuitorilor naţionali să

se familiarizeze cu noile logici, instituţii, terminologii, dar şi să acţioneze mai

eficient pentru înlăturarea situaţiilor de inegalitate din cadrul raporturilor

juridice obligaţionale.

Astfel de constatări au declanşat nenumărate reacţii şi replici dar,

concomitent, au generat şi un ansamblu de acţiuni la toate nivelurile şi pe toate

planurile la care ne vom referi în continuare punând, desigur, accentul pe

„sursa normativă de informare” la care trebuie conectate sistemele naţionale de

legiferare.

În Rezoluţia sa din 15 noiembrie 2001 Parlamentul European şi-a

manifestat intenţia de a acţiona pe un plan mult mai larg în vederea armonizării

sistemelor de drept naţionale, stabilind şi un calendar al diferitelor etape care

trebuiau parcurse în această direcţie, el aşteptând noi propuneri legislative,

precum şi de îmbunătăţire a directivelor comunitare.

Parlamentul European s-a mai referit şi la constituirea unei bănci de date

în legătură cu toate legislaţiile şi jurisprudenţele naţionale, în toate limbile

comunitare şi în toate domeniile de activitate, dar în care să fie integrate şi

studii de drept comparat.

A fost lansată, cu această ocazie, şi o cooperare cu cadrele universitare,

doctrinari şi practicieni ai dreptului, fixându-se şi un termen (anul 2005) pentru

publicarea unor atare lucrări din care să poată fi degajate noţiunile, conceptele,

soluţiile şi terminologia juridică comună.

Aceste obiective erau prea vaste şi exista riscul desfăşurării unor acţiuni

sau realizării unor studii superficiale şi ineficiente.

În literatura juridică s-a apreciat, de asemenea, că acest program vast

seamănă cu un marş forţat care ar prejudicia chiar obiectivele generoase

498

A se vedea Catherine Prieto, Regards croisés sur les principes du droit européenne du
contrat et sur le droit français, Aix-En-Provence, 2003, p. 57.
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urmărite, el inspirându-se, într-adevăr, din propuneri făcute de cercetători din

domeniul dreptului comparat, dar oferind o viziune caricaturală, nerezonabilă

498

.

Consiliul European, la rândul său, în lumina orientărilor date la Tampere

în 1999, a invitat Comisia Europeană să tragă concluziile ce se impun din

constatările respective şi să publice o „Carte verde” sau „Carte albă”, înainte

de sfârşitul anului 2002, a cărei axă directoare să o constituie o mai mare

coerenţă în funcţia de legiferare, cerându-se Comisiei să identifice în ce măsură

diversitatea legislaţiilor naţionale aduce vreo atingere bunei funcţionări a Pieţei

Comune. I se cerea Comisiei să reflecteze asupra textelor comunitare al căror

câmp de aplicare urma să fie reexaminat (ceea ce corespundea opţiunii

referitoare la ameliorarea legislaţiei deja în vigoare) şi să reflecteze şi asupra

metodelor orizontale de abordare în elaborarea directivelor, precum şi în faza

de transpunere a acestora de către statele membre (punându-se astfel în discuţie

şi modul de abordare punctiformă, metodă folosită până atunci).

Cadrele universitare, doctrinarii şi practicienii dreptului au propus, şi ei,

un evantai al acţiunilor ce ar fi trebuit întreprinse pentru eficientizarea

acţiunilor de armonizare a legislaţiilor statelor membre.

S-a subliniat, îndeosebi, nevoia de elaborare a unor norme generale care

să constituie un cadru structurant, aceasta fiind o necesitate imperioasă şi

recunoscută ca atare

499

.

În Comunicarea din 11 iulie 2001, a Comisiei Europeane, s-au făcut şi

propuneri concrete de abordare a problemelor de către comunităţile europene,

oferindu-se un evantai de opţiuni, mai precis patru opţiuni, luându-se însă şi

precauţia de a se face precizarea că această listă nu are decât un caracter

indicativ, rămânând deschisă oricărei alte sugestii.

Dezbaterea astfel iniţiată, deschisă la scară europeană, privea o mare

diversitate de interlocutori: guverne, reprezentanţi ai vieţii economice şi ceilalţi

actori ai acestui segment al societăţii (întreprinderi, comercianţi, distribuitori,

consumatori), profesionişti ai dreptului, cadre universitare şi mulţi alţii. Chiar

şi pentru aceasta, se poate considera că s-a depăşit mult clişeul stigmatizant al

birocraţiei, închişi în certitudinile lor de experţi specializaţi, orice analiză

putându-se exprima liber, difuzată unui cât mai mare număr de interlocutori,

prin jocul confruntărilor câştigându-se o autoritate greu de contestat.

În mod concret, Comunicarea Comisiei Europene a propus un număr de

patru opţiuni de abordare a problemelor, după cum urmează: Opţiunea I, care

ar consta într-un fel de „laisser faire” al agenţilor economici, o atare opţiune

fiind justificată prin „eficacitatea cu care piaţa răspunde întotdeauna la

diferitele valori sociale şi la opinia publică”, fiind citate, de altfel, şi iniţiative

luate de asociaţii de industriaşi în vederea facilitării încheierii contractelor

transfrontaliere cum este, de exemplu, cazul – la scară naţională –, în 1999,

elaborării clauzelor minimale de către un grup de şase federaţii industriale

germane. De asemenea, s-au citat şi cazuri la scară europeană, aşa cum o atestă

ORGALIME (grup european al industriilor mecanice, electrice, electronice şi
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A se vedea M. Fontaine, G. Gandolfi, L. de los Muzos, răspunsuri date ca urmare a

Comunicării Comisiei Europene din 11 iulie 2001, postate pe site-ul Uniunii Europene.
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metalurgice). Astfel de propuneri de „drept spontan” şi-au dovedit

credibilitatea în practică, făcându-se astfel dovada că întreprinderile înseşi sunt

cele mai în măsură să răspundă la nevoi în modul cel mai satisfăcător,

depăşindu-se astfel dificultăţile ce se întâmpină de regulă la încheierea

contractelor transfrontaliere; Opţiunea II are în vedere „elaborarea unor

principii comune în domeniul dreptului contractelor”, în acest scop urmând a fi

promovate cercetări de drept comparat care să se sprijine pe o formă de

„parteneriat” cu universităţile şi practicienii dreptului, în cadrul căruia Comisia

Europeană urmând să joace un rol de „coordonator”. Forma propusă de

Comisie pentru a integra aceste principii ar fi mai suplă, fiind evocate şi liniile

directoare. Cu alte cuvinte, în cazul acestei opţiuni, ar fi vorba de acte

neprevăzute de Tratatul CE, dar care s-ar baza totuşi pe o practică instituţională

deja recunoscută; Opţiunea III are o viziune mai restrânsă, ea limitându-se doar

la o „ameliorare a legislaţiei în vigoare”. Din acest motiv ea nici n-a fost

percepută ca o opţiune, ci ca o necesitate imperioasă, necontestată de nimeni;

Opţiunea IV, cea mai dezvoltată, are în vedere adoptarea unei noi legislaţii

complete referitoare atât la chestiunile generale de drept, cât şi la contracte.

Comisia a avut în vedere şi forma pe care ar putea-o lua această nouă

„legislaţie completă”, şi anume: directive, regulamente şi recomandări.

Fiecare dintre aceste opţiuni au fost supuse unei analize riguroase,

punându-se în vedere atât laturile lor pozitive, cât şi slăbiciunile lor.

Astfel, în legătură cu Opţiunea I s-a făcut sublinierea că aceasta oferă o

oportunitate de armonizare atractivă, dar în acelaşi timp s-au formulat şi critici

frecvente cu privire la caracterul fragmentar al reglementărilor comunitare şi

calitatea necorespunzătoare a redactării acestora, iar, pe de altă parte, ar fi

utopic să se bazeze elaborarea unui drept comun pe un demers atât de îngust şi,

de asemenea, ar fi utopic să fie ocultată incidenţa raporturilor de forţă care sunt

inerente oricărui demers de drept spontan: raporturi de forţă între profesionişti

şi consumatori, pe de o parte, dar, de asemenea, şi între profesioniştii înşişi, pe

de altă parte. Or, aceste raporturi de forţă lăsate libere în manifestarea lor nu ar

permite să se degajeze soluţii echitabile.

În ceea ce priveşte Opţiunea II, într-adevăr elaborarea unor principii

comune ar fi soluţia cea mai suplă întrucât ar fi lipsită de caracter autoritar,

fiind singura susceptibilă să lase loc exprimării unei adeziuni prin convingere,

fiind de subliniat interesul deosebit pentru „linii directoare” şi „recomandări”.

Referitor la aplicarea coerentă şi uniformă a acestor principii, aceasta ar

trebui să rezulte, în concepţia Comisiei Europene, dintr-o largă difuziune a lor.

Şi în această privinţă s-a manifestat îndoiala, fără opera unificatoare a unei

instituţii judiciare superioare, iar propunerea Comisiei de a se elabora, de

exemplu, modele standard, pentru a se uşura munca legiuitorilor şi a părţilor

contractante (în cazul încheierii, în special, a contractelor transfrontaliere),

prezentând inconvenientul foarte grav al reîntoarcerii la o abordare fragmentară.

În legătură cu Opţiunea III, referitoare la ameliorarea legislaţiei în

vigoare, nu s-a manifestat nicio opoziţie faţă de această perspectivă, ea

prezentând şi avantajul de a satisface şi cerinţele unei abordări care să evite

costurile reale încărcate ale oricărei activităţi de codificare, limitându-se
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costurile luptei împotriva disparităţilor cele mai jenante. De altfel, Comisia

Europeană a şi dat publicităţii, în anul 1995, un raport intitulat „Să se

legifereze mai bine”, destinat să se pună în evidenţă eforturile în vederea unei

simplificări a reglementărilor Uniunii Europene. Iar, din anul 1997, Comisia a

pus pe picioare o „task force” desemnată sub acronimul BEST (simplificarea

mediului înconjurător – juridic – al întreprinderilor), urmărindu-se obiectivul

modificării actelor juridice existente în vederea obţinerii unei noi calităţi de

redactare, prezentare şi terminologie.

Totuşi, s-a constatat, în timp, că astfel de eforturi nu au fost încununate cu

efecte marcante, neobţinându-se rezultate (realizări) semnificative.

S-a mai subliniat că acţiunea de simplificare duce la o perfecţionare din

interior a legislaţiei, dar nu şi la înlocuirea ei. Or, schimbarea de perspectivă

induce în mod necesar şi o formă de înlocuire (concomitentă cu desfiinţarea

vechii forme). Apoi, ar fi şi mai dificil să se simplifice ceea ce este complicat

decât să se elaboreze într-un mod mai simplu. Aşa încât s-a exprimat îndoiala

cu privire la viabilitatea unei atare opţiuni sau, mai exact, s-a considerat că

această opţiune nu poate constitui, ea singură, o alternativă la o situaţie

prezentă.

Referitor la Opţiunea IV – adoptarea unei noi legislaţii complete – s-a

considerat că este cea mai novatoare şi mai promiţătoare, existând speranţa

naşterii unei armături comune de principii, întrucât absenţa acesteia lasă loc

unor diverse derive. Dar, s-au exprimat şi vii critici, întrucât Comisia

Europeană nu a făcut altceva decât să anvizajeze forma pe care ar putea-o lua

noua formă de „legiferare completă”, diferitele grade de forţă obligatorie a

acestor norme, concomitent cu substituirea, totală sau parţială, a

reglementărilor naţionale, fiind luate în considerare mai multe ipoteze de

determinare a forţei obligatorii a acestei legislaţii.

În consecinţă, s-a apreciat că această opţiune, aşa cum a fost concepută de

Comisia Europeană, ar fi echivalentă cu o armonizare forţată a legislaţiilor

naţionale, inevitabil artificială, neasimilată şi neacceptată de participanţii la

această vastă şi complexă operaţiune. Deci adoptarea unei atare ipoteze ar fi

prematură în această etapă de evoluţie a acţiunii de armonizare a legislaţiilor

naţionale, armonizarea născându-se dintr-o comparaţie făcută între sistemele

de drept naţionale, printr-o îmbogăţire reciprocă, acţiune care se prelungeşte ca

urmare a experimentării.

Această operaţiune presupune, desigur, o comparaţie în termeni de valori

(eficacitate, securitate juridică, justiţie socială), iar confruntarea (prin

comparaţie şi experimentare) trebuie să fie suficient de îndelungată pentru a fi

şi constructivă şi acceptată prin convingere. În literatura juridică se face, de

altfel, sublinierea că testele şi progresivitatea constituie argumente puternice

pentru convingerea celor care se opun clivajelor inerente între diferitele culturi

juridice

500

.

500

A se vedea W. van Gerven, Codifying European Private Law, nr. 6, răspuns la

Comunicarea din 11  iulie 2001 a Comisiei Europene.

274
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



Alţi autori au afirmat, la rândul lor, că este realist să se recunoască faptul că

anumite problematici necesită un anumit tip particular de aprofundare prin

intermediul unui fel de „rodaj” sau că există interes pentru elaborarea de norme

juridice cu „textură deschisă”. În această privinţă, şi în contrast cu regulamentele

şi directivele, un mare interes prezintă acte cum sunt „recomandările” sau „liniile

directoare” care permit Comisiei Europene să aleagă sau să sugereze un

ansamblu coerent de norme juridice, fără ca totuşi să constrângă la îndeplinirea

acestora, această formă foarte suplă a actelor comunitare servind cu atât mai mult

caracterul evolutiv al conceptelor şi regulilor

501

.

O atare perspectivă schimbă radical percepţia despre normele juridice

europene, răspunzându-se astfel necesităţilor unei adevărate revoluţii culturale

aşteptate în ceea ce priveşte integrarea europeană

502

.

Normele cu „textură deschisă” rezultă dintr-o formă de cooperare între

legiuitorul tradiţional (statul) şi instituţiile suprastatale, judecători, comunitatea

ştiinţifică şi chiar părţile contractuale

503

, acest mod de abordare reprezentând o

consacrare între modul de abordare „bottom-up” (pornită de jos în sus) şi

conjugarea cu mai obişnuita abordare „top-down” (pornită de sus în jos)

504

.

După cum se vede, aşadar, este vorba de o distanţare vădită de viziunea

„pur etatistă” a activităţii de legiferare (a dreptului, în general), comunitatea

juriştilor declarându-se gata  să-şi asume sarcina asigurării acţiunii de integrare

europeană, printr-o nouă formă de colaborare cu instituţiile europene

505

.

Nu au fost ignorate nici riscurile inerente care ar putea rezulta din

asemenea viziuni foarte largi cu privire la acţiunile de integrare europeană.

În primul rând, riscul confiscării pe care l-ar prezenta o cultură juridică

europeană, ce ar putea fi resimţit prin elaborarea unei legislaţii europene de

către o organizaţie suprastatală devenită birocratică sau cu deficit democratic.

De aceea, s-a şi pus problema „legitimităţii”, în sensul pe care îl dă acestei

noţiuni Max Weber, care o fondează pe actul acceptării de către „corpul social”

al normelor juridice.

O a doua formă de confiscare s-ar putea manifesta şi prin compunerea şi

modul de funcţionare al anumitor grupuri de drept comparat. Riscul de

hegemonie culturală, chiar dacă ar rămâne doar în formă latentă, ar dăuna

oricărui proces de construcţie europeană şi chiar s-ar putea întoarce împotriva

lui.

Chiar şi precipitarea ar putea degenera în confiscare, de aceea trebuie lăsat

intervalul de timp necesar pentru ca opera de apropiere (armonizare) să-şi

poată produce efectele benefice cu mare potenţial de convingere. Timpul este

acela care protejează – prin absorbţia reacţiilor pe care le poate genera orice

501

A se vedea: G. Gandolfi, Pour une Code européen des contrats, în „Revue trimestrielle

de droit civil”, 1992, p. 707; A. Chamboredon, La „texture ouverte” d’un Code européen du droit
des contrats, în „Journal de droit international” (Clunet), 2001, p. 5; R. Mehdi, Recommandations.
Dictionnaire juridique des Communautés européennes, Paris, 1993, p. 903.

502

A se vedea W. van Gerven, op. cit. supra.

503

A se vedea A. Chamboredon, op. cit. supra.

504

A se vedea W. van Gerven, op. cit. supra.

505

A se vedea G. Gandolfi, op. cit. supra.
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nou proiect – perspectivele de îmbogăţire reciprocă, dejucându-se toate tipurile

de confiscare culturală.

Astfel de acţiuni se desfăşoară pe toate planurile: la scară europeană, la

scara statelor membre şi la scara cercetătorilor în acest domeniu, toate

urmărind un scop comun, „constituirea unei culturi juridice comune”, dar fără

a fi ignorate eforturile depuse în direcţia reprezentativităţii şi independenţei,

atât pe planul valorii ştiinţifice, cât şi al diversificării culturale. Şi, pentru

realizarea acestui obiectiv, juriştii europeni şi-au manifestat interesul pentru

crearea – după modelul American Law Institute – a unui Institut European de

Drept care să aibă ca vocaţie remedierea a două mari defecte ale sistemelor

juridice: incertitudinea şi complexitatea.

Această metodă americană pentru integrarea sistemelor de drept i-a

inspirat şi pe membrii Comisiei Lando (grup de lucru prezidat de profesorul

Ole Lando, care şi-a consacrat lucrările dreptului european al contractelor) care

şi-au însoţit enunţurile normelor juridice cu comentarii şi ilustrări

exemplificative, concepute să facă parte integrantă din normele juridice.

Totuşi, profesorul Lando a recunoscut că această metodă este dificil de

transpus din cauza persistenţei, încă, a unor mari diferenţe între sistemele de

drept europene, dar că trebuie să se persevereze în această direcţie, acest mod

de acţionare putând fi stâlpul de rezistenţă al unei comunităţi a juriştilor

europeni, fiind fortificată şi „legitimitatea viitorului drept european”

506

.

Juriştii consultaţi, ca urmare a Comunicării Comisiei Europene din 11

iulie 2001,    şi-au exprimat părerea că, tot după modelul american, ar trebui ca

şi ei să se asocieze, în funcţie de diferitele profesiuni juridice pe care le

exercită, şi să devină astfel actori pe deplin integraţi în procesul de elaborare a

legilor (a normelor juridice în general)

507

.

S-a mai sugerat că, dincolo de munca comparatistă, să fie continuate şi

eforturile pe planul transdisciplinarităţii, punându-se accentul pe dimensiunea

economică şi chiar pe dimensiunea psihologică a dreptului

508

.

Întrucât o difuziune a lucrărilor de drept comparat la scară europeană nu

s-ar putea realiza numai prin eforturile exclusive ale vreunui for european, s-a

ajuns la concluzia că în această vastă acţiune vor trebui să fie antrenaţi un

număr cât mai mare de jurişti din toate statele membre ale Uniunii Europene,

jurişti care nu vor percepe binefacerile acestei acţiuni decât implicându-se

direct şi voluntar pentru a se familiariza cu diversitatea culturilor juridice din

Europa şi, pe această cale – a învăţării prin desfăşurarea de acţiuni concrete –,

să ajungă să contribuie nu numai la procesul de legiferare pe plan naţional, dar

şi la realizarea integrării juridice europene

509

.

506

A se vedea Ch. U. Schmid, Legitimacy Conditions for an European Civil Code, răspuns

dat la Comunicarea Comisiei Europene din 11 iulie 2001.

507

A se vedea: W. van Gerven; R. Goode; B. Fauvarque-Cosson, citaţi supra.

508

A se vedea M. Fondaine, răspunsul dat în legătură cu Comunicarea Comisiei Europene

din 11 iulie 2001, postat pe site-ul Uniunii Europene.

509

A se vedea: Ch. Mouly, Le droit peut-il favoriser l’intégration européenne?, în „Revue

internationale de droit comparé” nr. 4/1985; B. Oppetit, Droit commun et droit européen, în

„Mélanges Loussouarn”, 1994.
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S-a mai făcut şi sublinierea că este foarte important să se înveţe „dreptul

în general”, nu „dreptul local”. De altfel, astfel de eforturi se şi fac de multă

vreme, cunoaşterea reciprocă a sistemelor de drept progresând mult în Europa,

mai ales datorită programelor „Erasmus” şi „Socrate”, fără însă ca,

deocamdată, rezultatele să fie la înălţimea marilor ambiţii manifestate în

această privinţă.

Toate aceste eforturi iniţiate sau doar imaginate vor contribui, în mod

evident, la succesul acestei uriaşe acţiuni de armonizare şi, în perspectivă, de

integrare a sistemelor de drept naţionale într-o operă comunitară şi funcţională

datorită „asimilării conştiente” a rezultatelor unor asemenea acţiuni de mare

anvergură de către statele membre ale Uniunii Europene.

La scara cercetătorilor, doctrinarilor şi chiar a practicienilor dreptului,

care sunt sau vor fi implicaţi în astfel de acţiuni de elaborare şi difuzare a unei

culturi juridice europene, asemenea eforturi se bazează, desigur, în primul

rând, pe iniţiative individuale, dar rezultatele acestor eforturi individuale se vor

coagula, printr-o bună organizare, pentru a se ajunge la o cultură juridică

europeană bine înţeleasă, acceptată şi asimilată de un număr cât mai mare nu

numai de specialişti, ci şi de societate în general, evitându-se astfel riscul unui

nedorit fenomen de „confiscare culturală juridică”.

Prin aceste eforturi conjugate ale unui număr cât mai mare de cadre

universitare, doctrinari, experţi, jurişti practicieni din cele mai diverse domenii

de activitate şi chiar persoane încadrate în asociaţii civice, în pofida unor

dificultăţi şi imperfecţiuni, se va realiza o adevărată adaptare permanentă a

dreptului la condiţiile şi realităţile economice, sociale şi culturale din societatea

modernă, putându-se pune în evidenţă şi stimula diverse forme de creativitate

şi maleabilitate.

Trebuie însă să fim conştienţi şi de faptul că o atare operă grandioasă se

va realiza în timp, mai mult sau mai puţin îndelungat, şi că este de parcurs un

drum dificil, cu multe obstacole şi de lungă durată. De aceea, este necesară

perfecţionarea continuă a acţiunilor şi metodelor de acţionare.

Ne vom referi, în continuare, la contribuţii aduse prin iniţiative de ordin

legislativ care s-au desfăşurat sau sunt în curs de desfăşurare şi care reprezintă

importante resurse de ordin normativ la care trebuie conectate toate sistemele

de legiferare naţionale. În principal este vorba de: Comisia pentru un drept

european al contractelor condusă de profesorul Ole Lando; lucrările Academiei

privatiştilor europeni; Proiectul „Common Law of European Private Law”;

dezbaterile asupra Codului civil european; Grupul de studii cu privire la un

Cod civil european; Principiile UNIDROIT.

a. Comisia pentru un drept european al contractelor prezidată de
profesorul Ole Lando. Este cel mai vechi grup de lucru care şi-a consacrat

lucrările „dreptului european al contractelor”. Ideea acestei comisii s-a născut

cu ocazia unei conferinţe care a avut loc, în anul 1974, la Copenhaga, pe tema

elaborării unui proiect de convenţie comunitară privind legea aplicabilă

obligaţiilor contractuale şi necontractuale. În timpul dezbaterilor s-a subliniat şi

nevoia intensificării relaţiilor contractuale transfrontaliere şi, implicit, a

elaborării unui Cod european al obligaţiilor. În acest context, profesorul Ole
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Lando a luat iniţiativa de a reuni jurişti europeni sensibili la un asemenea

proiect, însă acţiunea a rămas la nivelul unei opere private, cu toată susţinerea

financiară a Comisiei Europene, printre altele.

Punctul de plecare a acestei acţiuni l-a constituit constatarea că dreptul

comunitar resimte absenţa unei „teorii generale a contractului” care să

servească ca infrastructură a unor acţiuni specifice îndreptate spre un atare

obiectiv, teorie care să reflecteze un fond comun teoretic pe baza căruia să

poată fi rezolvate problemele dreptului contractelor.

Proiectul trasat în această direcţie a trebuit să depăşească cel mai dificil

obstacol care consta în găsirea unei punţi între „sistemul de drept romanist” şi

„sistemul de common law”, obiectivul urmărit fiind acela de a se oferi soclul

unei viitoare legislaţii europene în materie, dar şi o sursă de informare de prim

rang pentru legiuitorii naţionali, precum şi pentru judecători, arbitri şi toţi cei

care întocmesc şi aplică contracte

510

.

Autorii lucrării realizate au ales denumirea de „principii” pentru toate

regulile pe care ei le-au degajat din studiile întreprinse pe această temă, în

cadrul Comisiei Ole Lando, deşi se consideră că denumirea mai adecvată ar fi

fost aceea de „reguli”.

Una din trăsăturile originale ale acestui demers l-a constituit faptul că

enunţul fiecărui principiu (reguli) a fost însoţit nu numai de comentarii

explicative şi de ilustraţii din practică, ci şi de adnotări recapitulative de drept

comparat.

b. Lucrările de drept comparat din Germania pun în evidenţă un larg

spirit de deschidere fondat pe o abordare funcţionalistă care-şi găseşte o

aplicare particulară în domeniul dreptului contractelor.

Obiectivul urmărit prin aceste studii a fost acela de a fi oferite legiuitorilor

şi juriştilor teoreticieni şi practicieni o vedere sintetică a regulilor de drept

pozitiv din fiecare ţară europeană, fiind subînţeles că din aceste studii urmează

a fi degajate fundamentele comune ale unui sistem de drept european,

specificităţile naţionale fiind prezentate ca variante, fiind subliniaţi însă

„germenii de convergenţă” existenţi în fiecare sistem de drept naţional

511

.

Aceste lucrări europene de drept comparat sunt instrumente importante şi

de măsurare a clivajului între familiile de drept romano-germanice şi Common

Law, fără asemenea informaţii existând riscul unei izolări intelectuale, în raport

cu dezvoltările contemporane în gândirea juridică. Astfel de lucrări reprezintă,

în orice caz, surse importante de referinţă în procesul de elaborare a unei

„culturi juridice comune”.

c. Lucrările Academiei Privatiştilor Europeni. Şi pe acest plan, punctul de

plecare l-a constituit aceeaşi constatare a lipsei unei armături comune pentru

construcţia europeană. În consecinţă, profesorul Giusepe Gandolfi, în scopul de

510

A se vedea: O. Lando, Principes de droit européen des contrats. Une première étape vers
un Code civil européen?, în „Revue internationale du droit d’auteur”, 1997, p. 189; D. Tallon, Vers
un droit européen du contrat?, în „Mélange Colmer”, Dalloz, 1993.

511

A se vedea K. Zweidert, H. Kötz, An introduction to Comparative Law, translated by
Weir, Oxford, 1998.
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a se constitui o bază pentru o activitate eficace în domeniul dreptului comunitar

al contractelor, a făcut o propunere ca să fie folosit Codul civil italian ca

„schemă directoare”

512

. Profesorul Gandolfi s-a folosit, pentru a convinge

auditoriul, de argumentul că acest Cod civil italian permite o reluare a

rădăcinilor comune, având şi un caracter modern, fiind permeabil la evoluţiile

economice şi sociale din secolul XX. Juriştii francezi, participanţi la acest

colocviu, şi-au manifestat acordul la această propunere recunoscând că Codul

civil italian reformat are un caracter modern, având un important avans în

materie, aşa încât reprezintă, într-adevăr, un punct bun şi comod de plecare (în

acest sens s-au pronunţat profesorii Ghestin, Carbonnier şi Tallon).

În felul acesta a luat fiinţă Academia Privatiştilor Europeni, iar demersul

întreprins   s-a dovedit a fi realist întrucât câţiva ani mai târziu s-a şi ajuns la

publicarea unui proiect de Cod european al contractelor faţă de care

Parlamentul European şi-a manifestat interesul şi  l-a citat în Comunicarea

comună din 11 iulie 2001.

d. Proiectul „Common Care of European Private Law”. Acest proiect a

fost lansat în anul 1995 de Mauro Bussani şi Ugo Mattei şi se fondează pe o

dublă moştenire: cea a „experimentelor” lui Rudolf Schleisinger (în cadrul

studiilor din Cornel) şi cea a „metodologiei” lui Rodolfo Sacco (care pornea de

la structurile informaticii juridice)

513

.

Specificitatea acestui demers constă în aceea că cercetătorii antrenaţi

(implicaţi) în asemenea studii s-au preocupat de stabilirea unui fel de

„cartografiere juridică” a ceea ce este comun şi a ceea ce nu este comun în

sistemele de drept privat europene, obiectivul urmărit fiind acela de a se ajunge

la o „punere în minoritate” a diferenţelor dintre diferitele sisteme de drept.

Promotorii acestui proiect, deşi revendică menţinerea unei diversificări

culturale ca o bogăţie în sine, adoptă totuşi o poziţie de neutralitate, ferindu-se

de o abordare conservatoare sau unificatoare şi, de asemenea, de orice judecată

de valoare, în acelaşi timp, însă, nefiind respins principiul armonizării

legislaţiilor naţionale

514

. În consecinţă, aceşti cercetători au contribuit la

acţiunile de armonizare ale legislaţiilor naţionale, dar nu au considerat că ar

exista vreo urgenţă în această privinţă, integrarea cea mai eficace, în concepţia

lor, fiind cea realizată treptat şi acceptată după o mai bună cunoaştere

reciprocă, prin aport de informaţii fiabile şi neutre din punct de vedere politic

despre starea reală a sistemelor de drept din fiecare ţară.

Chestiunea prealabilă care trebuie pusă în această viziune este aceea de a

se şti dacă ar fi în zadar să se pretindă un clivaj între sistemele de drept

continentale şi common law, pe de o parte, şi dacă verificarea sistemelor de

512

A se vedea G. Gandolfi, Pour un code européen des contrats, în „Revue trimestrielle de

droit civil”, 1992, p. 707 (este vorba despre o prezentare a lucrărilor unui colocviu care a avut loc

în cadrul Universităţii din Pavia, în zilele de 20 şi 21 octombrie 1990, referitoare la un drept

european al contractelor).

513

A se vedea M. Bussani, U. Mattei, Le fonds commun du droit privé européen, în „Revue

internationale de droit comparé” nr. 1/2000, p. 30.

514 Ibidem, p. 32.
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drept naţionale constituie sau nu un act reducţionist care atentează la

pluralismul cultural?

515

În literatura de specialitate se subliniază că, independent de obiectivele

politice urmărite, se constată apropieri sensibile în practicile juridice de pe

ambele maluri ale Canalului Mânecii, iar dezbaterile cu privire la oportunitatea

elaborării unui Cod civil european sunt sănătoase, dar demersul trebuie să fie

unul progresiv, mişcarea integrându-se treptat în ansambluri tot mai vaste

516

.

În acest spirit s-a desfăşurat conferinţa de la Scheveningen pe tema

„Towards a European Civil Code” ale cărei dezbateri, deşi nu au epuizat

subiectul, par să reprezinte o etapă importantă pe acest drum al elaborării unui

Cod civil european

517

.

e. Grupul de studii cu privire la un Cod civil european. Urmare a Conferinţei

de la Scheveningen, din 1997, a luat fiinţă un grup de studii având drept obiect

elaborarea unui Cod civil european, format din unii membri ai Comisiei prezidate

de profesorul Ole Lando care doreau să realizeze o concretizare a dezbaterilor

care au avut loc în cadrul conferinţei, având ca promotor principal pe Christian

von Bar, dar şi pe profesorii Drobing, Hartkamp şi Lando

518

.

Întrucât conceptul de Cod civil este vast şi chiar cu geometrie variabilă în

funcţie de ţări (în Italia, de exemplu, Codul civil înglobează şi dreptul

comercial), delimitarea şi amploarea lucrărilor au condus la o programare

eşalonată a domeniilor care trebuiau acoperite spre a se putea avansa de o

manieră realistă, fondatorii propunându-şi să se preocupe mai întâi de un

nucleu constituit în jurul dreptului obligaţiilor, dreptului bunurilor imobiliare

abordate din unghiul transferului de proprietate, bunurilor mobile şi garanţiilor

de credit

519

. De altfel, aceştia au preluat „Principiile dreptului european al

contractelor” (lucrare realizată de Comisia O. Lando) care va face parte

integrantă din corpusul de reguli ale proiectului de Cod civil european. Dar

organizarea lucrărilor se pare că s-a dovedit greoaie şi complexă din cauza

marelui număr de participanţi

520

. De asemenea, nu s-a respectat

plurilingvismul şi pluralismul cultural, folosirea excesivă a limbii engleze şi

suprareprezentarea şi/sau implicarea la fel de excesivă a juriştilor din anumite

state membre au suscitat îndoieli

521

, rămânând impresia unei „preluări a puterii

doctrinare”

522

, şi o suspiciune că s-ar dori lansarea unui marş forţat pentru

515

A se vedea P. Legrand, Sens et non-sens d’un Code civil européen, în „Revue

internationale de droit comparé”, 1996, p. 779; idem, Le primat de la culture, în „Le droit privé

européen”, Economica, 1998, p. 1.

516

A se vedea, de exemplu, H. Whincup, Contract Law and Practice. The English System
and Continental Comparisons, 1996.

517

Lucrările conferinţei de la Scheveningen au fost publicate în „Revue européenne de droit

privé”, în 1997.

518

A se vedea Ch. von Bar, Le groupe d’études sur un Code civil européen, în „Revue

internationale de droit comparé” nr. 1/2001, p. 127.

519 Ibidem, p. 131.

520 Ibidem, p. 131.

521

A se vedea: B. Fauvarque-Cosson, Faut-il un Code civil européen?, în „Revue

trimestrielle de droit civil”, 2002, nr. 33; Y. Lequette, Quelques remarques à propos du projet de
Code civil européen de M. von Bar, în „Recueil Dalloz”, 2002, p. 2020.
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A se vedea B. Fauvarque-Cosson, op. cit.
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redactarea unui prototip de Cod civil european, ceea ce ar contraveni

principiului stabilit de Parlamentul European al unei acţiuni de armonizare a

legislaţiilor naţionale desfăşurată în timp (eşalonată în timp), fără nicio forţare

a ritmului şi numai pe măsura conştientizării şi acceptării unei atare necesităţi.

Concluzia generală care s-a desprins din toate aceste iniţiative şi acţiuni a

fost aceea – care trebuie reţinută şi de legiuitorii naţionali, nu numai de

legiuitorul comunitar – că experienţa dobândită în timp de către Comisia

Europeană, în cadrul îngust al prerogativelor sale, a constituit o etapă necesară

şi, în cele din urmă, utilă. Dar reglementările fragmentate, fără suportul unei

armături de principii generale, s-au dovedit a fi ineficace în termeni de

armonizare şi, în plus, nu au făcut altceva decât să îngreuneze şi să înceţoşeze

legislaţiile naţionale, singurul şi adevăratul demers în direcţia armonizării

legislaţiilor naţionale şi, în perspectivă, unificării acestora, constând într-o

muncă în profunzime pe care universitarii, doctrinarii şi cercetătorii sunt cel

mai bine pregătiţi să o desfăşoare, vizându-se, prin aceasta, pregătirea teoretică

(ştiinţifică) a activităţii de legiferare a unor corpusuri de reguli comunitare în

diferite domenii esenţiale.

În zilele noastre – se face sublinierea

523

–, după două secole de pozitivism

triumfător, astfel de iniţiative şi acţiuni, de felul celor expuse mai înainte, care

se caracterizează prin modestie şi prudenţă, sunt considerate a fi cele mai

potrivite metode pentru depăşirea dificultăţilor datorate culturilor juridice

fragmentate diverse şi constituirea unei culturi juridice unitare comunitare, o

cultură cu adevărat împărtăşită şi acceptată de cât mai mulţi.

Deci se deschide, aşadar, o nouă etapă în activitatea de construcţie

europeană, luările de poziţii politice pe această temă lăsând un spaţiu

substanţial unei consultări a comunităţilor de jurişti europeni, evantaiul de

opţiuni propuse, în acest sens, de Comisia Europeană fiind foarte larg şi

dovedind o deschidere de spirit care nu lasă nicio îndoială cu privire la

obiectivele urmărite şi metodele ce trebuie folosite spre a se ajunge la

realizarea lor.

3. Toate sursele de informare: doctrinare, cu potenţial normativ sau cu

caracter normativ propriu-zis, la care trebuie să fie, în permanenţă, conectate

organismele (toţi cei antrenaţi în această activitate de mare amploare şi

complexă) de legiferare naţională şi chiar organismul comunitar de legiferare

sunt foarte importante pentru că ele oferă modele diverse: de gândire juridică;

de legiferare; de aplicare a legilor elaborate; de monitorizare şi control al

modului cum se face aplicarea legilor; de evaluare a activităţii de legiferare şi

de aplicare a legilor, a rezultatelor obţinute şi corectarea tuturor acestor acţiuni;

modele jurisdicţionale.

Vom face o trecere în revistă a acestor categorii de modele fără pretenţie

de exhaustivitate sau de rigurozitate, ci numai în scop pur informativ.

Mai întâi, trebuie să ne referim la definiţia noţiunii de „model” şi tipurile

de modele, pentru a se înţelege mai bine care este conţinutul noţiunii de

523

A se vedea Catherine Prieto, op. cit. supra, p. 46 şi urm.
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„model sau standard juridic” şi apoi în ce constă aportul şi importanţa

modelelor juridice în societăţile moderne.

„Modelul” poate fi definit ca fiind o „reprezentare simplificată a unui

obiect sau al unui proces care există sau care poate fi construit”

524

.

În esenţă, trebuie reţinute trei tipuri de modele: modelul semantic,

modelul teoretic şi modelul normativ.

Modelul semantic reprezintă o interpretare a unei teorii formalizate sau a

unui fragment din această teorie. Modelul de acest gen este ansamblul de

obiecte sau procese care sunt doar descrise de teorie sau care interpretează

această teorie.

Modelul teoretic este o descriere simplificată (dar concentrată) a unui

obiect sau proces, fie în forma cantitativă a unei ecuaţii matematice, fie fără

vreo cuantificare.

Modelul este o idealizare a obiectului sau procesului, fiind lăsate deoparte

caracteristicile care nu sunt semnificative din punct de vedere al nivelului de

abstractizare admis.

Faţă de modelul semantic, modelul teoretic constă în metodele de

cercetare întrebuinţate pentru descrierea obiectului sau procesului: modelul

teoretic este prezentat fie ca un ansamblu de condiţii simplificatoare formulate

prin limbaj (modelul nominal), fie ca obiect sau proces sau ansambluri de

obiecte sau procese care corespund condiţiilor date (modelul real).

Modelul teoretic este o „idealizare a realităţii”.

Modelul normativ este o prezentare a ceea ce „ar trebui să fie”, dintr-un

punct de vedere determinat, fiind tratat ca scop sau valoare.

Acest tip de model este folosit în ştiinţele aşa-zis normative, adică:

politica, dreptul, morala etc.

În ştiinţele juridice se regăsesc toate aceste trei tipuri de modele, rolul lor

fiind foarte diferenţiat: modelul semantic presupune, desigur, existenţa unei

teorii formalizate, existând teorii despre raţionament de acest gen (logic,

deontic, logica normelor) care sunt interpretate prin raţionamente juridice, care

sunt modelul lor, dar care nu sunt „teorii juridice”; modelul teoretic, în general,

nu este un model cuantificat, deşi există şi posibilităţi de cuantificare atât în

sociologia juridică, cât şi în studiul limbajelor legate de drept (în cadrul cărora

se utilizează instrumentele semiotice ale informaticii); modelul normativ are o

largă aplicare în ceea ce priveşte sistemul legislativ.

Modelizarea în drept are în vedere doar modelele teoretice şi cele

normative, aşadar, se impune un examen mai aprofundat al acestor două tipuri

de modele, utilizabile şi utilizate efectiv în drept.

Modelele teoretice sunt, prin definiţie, modele descriptive, construcţia

acestui tip de modele (în drept) urmând două proceduri tipice, două genuri de

modele: „modelul teoretic generalizator” şi „modelul teoretic considerat în

sens strict” (primul fiind construit printr-o generalizare a datelor descriptive,

fiind eliminate datele considerate a nu fi semnificative pentru construcţia sa,
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A se vedea „Dictionnaire encyclopédique de théorie et sociologie du droit”, L.G.D.J.,

Paris, 1993, p. 378 şi urm.
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ceea ce constituie o operaţie de idealizare a realităţii, cel de-al doilea fiind

construit şi constând într-o aplicare a primului).

Problema esenţială în ceea ce priveşte modelul teoretic este aceea dacă

„modelul teoretic generalizator” se apropie (se suprapune, conjugă) de

„modelul de concretizare”, prin adăugarea caracteristicilor care au fost

eliminate atunci când s-a construit „modelul generalizator, ideal”, răspunsul

logic fiind acela că atât procesul de idealizare, cât şi cel de concretizare sunt

legate între ele, fiind utilizate, adesea, împreună, în scopuri de cercetare

ştiinţifică.

Un exemplu în acest sens l-ar constitui „modelul de interpretare operativă

a dreptului” (a legislaţiei). Studiindu-se jurisprudenţa, eliminându-se

particularităţile diferitelor cauze soluţionate de instanţele de judecată, în

legătură cu care s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti, precum şi particularităţile

diferitelor proceduri ce au fost aplicate cu ocazia soluţionării cauzelor

respective, se obţine un model generalizator, prin care sunt descrise

(prezentate) problemele şi, graţie motivărilor (justificărilor) în drept, se ajunge

la o „decizie interpretativă”

525

.

Un alt exemplu, la scară mai mare, priveşte câmpul ştiinţelor juridice

însuşi: se construieşte un model teoretic al dogmaticii juridice, ca o paradigmă,

urmărindu-se trăsăturile generale care caracterizează ştiinţa juridică la o

anumită dată în cadrul culturii juridice a sistemelor de drept „statutory law”

526

.

Cel de-al doilea tip de model – modelul teoretic în sens strict – este, aşa

cum am arătat şi mai sus, o aplicare a modelului generalizator, o concretizare a

acestuia. De exemplu, modelul teoretic (ca o concretizare a modelului

generalizator) priveşte „sistemul de control social”.

Printre modelele teoretice se regăsesc, de asemenea, formalizările, mai

mult sau mai puţin profunde, regulilor de drept (ale normelor juridice) sau ale

hotărârilor judecătoreşti (de exemplu, deciziile judecătoreşti pronunţate în

problema probelor), realizate prin formularea lor normală (formulări standard)

şi tratate adesea ca fiind o expresie a structurii lor profunde.

Modelul normativ indică, aşa cum am arătat mai sus, ceea ce „trebuie să

fie” norma de conduită ca atare (modelul normativ al unui comportament). Se

mai poate spune că este vorba de norma de organizare care determină modul

cum o organizaţie trebuie să fie structurată.

Ştiinţa juridică creează astfel de modele normative. Pot fi enumerate, în

funcţie de izvorul lor, următoarele „tipuri de modele normative”: modelul

juridic; modelul politic; modelul etic; modelul praxiologic; modelul doctrinei

juridice (adică modelele al căror izvor îl constituie, respectiv: legile în vigoare,

model denumit de „legalitate”; ideologia politică, problemele de creare şi

funcţionare a statului de drept; evaluările extrajuridice şi netehnice ale

525

A se vedea J. Wróblewski, A Model of Rational Law-making, în „Archiv für Rechts und

Sozialphilosophie” (ARSP) nr. 2/1979; idem, Justification of Legal Decisions, în „Revue

internationale de philosophie”, 1978, p. 127–128.
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A se vedea A. Aarnio, Philosophical Perspectives in Jurisprudence, Helsinki, 1983,

chap. 10.
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fenomenelor câmpului juridic modelat; caracteristicile instrumentale ale

dreptului ca mijloc de realizare a unor scopuri determinate; ştiinţa juridică).

Tipologia modelelor normative nu exclude însă şi existenţa de modele

care combină ideile specifice mai multor izvoare. De exemplu, modelul

normativ al „administrării justiţiei”, care este un derivat al unor consideraţii

politice, morale, juridice şi praxiologice.

Un loc deosebit în panoplia (evantaiul) modelelor care funcţionează în

„câmpul dreptului” este „modelul de raţionalitate”, existând mai multe astfel

de modele, ele vizând fie justificarea (motivarea) deciziei juridice, prin

premisele sale (raţionalitatea internă), fie justificarea chiar a acestor premise

(raţionalitatea externă).

Se presupune că raţionalitatea este o valoare care trebuie realizată în

câmpul dreptului, motiv pentru care deciziile judiciare trebuie să fie raţionale,

fiecare argumentare juridică trebuie să fie raţională şi, de asemenea, şi

legiuitorul trebuie să fie raţional, raţionalitatea fiind un fapt în cultura

juridică

527

.

Aceste invenţii (creaţii) intelectuale cum sunt: concepţiile, conceptele,

modelele şi, în general, orice ansambluri sistemice, care, în esenţă, sunt

instrumente (teoretice) ce includ cunoştinţe şi experienţe concentrate în scheme

sistemice şi sistematizate, cum ar fi, metaforic vorbind, pastilele de

polivitamine sau pastilele energizante, ori injecţiile, au o importanţă colosală

pentru actele de conducere (management) social şi, implicit, juridic şi

jurisdicţional, date fiind cele două caracteristici fundamentale ale societăţii

moderne contemporane: complexitate şi ritmul extrem de dinamic al

schimbărilor care, uneori, au caracterul unor adevărate mutaţii. Stăpânirea

acestor procese evolutive la scară globală şi conducerea (dirijarea) lor, cu

precizia cuvenită, spre realizarea unor obiective predeterminate, dar şi

evaluarea permanentă a cadrului juridic în care acestea (procesele) se

desfăşoară, nu ar fi posibilă fără recurgerea la instrumente noi, moderne, care

se folosesc de modele sau pentru modelizare, acestea (modelele) fiind tocmai

astfel de ansambluri de cunoştinţe şi experienţe constituite sub forma unor

concentrate cum sunt: concepţiile, conceptele etc.

Dar, atenţie, modelele, în general, şi modelele juridice, în special, nu sunt

panaceuri şi nu constau doar în preluări pur şi simplu ale unor modele deja

existente în anumite ţări şi transpuneri în sistemele juridice ale altor ţări, fără

nicio verificare, experimentare sau adaptare.

Când vorbim de modele în sens de forme simbolice, ideologice şi

teoretice, prin care un sistem de drept capătă un sens înscriindu-se în realitatea

istorică ce-i este proprie, prin acesta invocăm, implicit, şi punerea în operă a

acestor modele. Or, din acest punct pot începe să se manifeste contradicţiile,

denaturările şi multe alte fenomene negative. Operaţiunile de receptare şi

adaptare a modelelor la realităţile sociale pot antrena şi efecte contrare

aşteptărilor. Modelele concepute pentru o anumită epocă şi avându-se în

vedere un anumit spaţiu bine determinat, într-un anumit concept istoric – cum
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A se vedea J. Wróblewski, op. cit. supra.
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ar fi, de exemplu, modelele juridice occidentale –, acestea se pot dovedi, într-

un interval de timp mai mult sau mai puţin lung, a fi un izvor de fracturi şi

contradicţii atunci când se încearcă să fie aplicate unor contexte politice,

economice şi sociale care nu au nimic de-a face cu realitatea în care aceste

modele au fost concepute, create şi aplicate, devenind factori de dezintegrare a

culturilor autohtone, inclusiv şi poate mai ales a culturilor juridice. Un

exemplu în acest sens ni-l oferă, în timpul colonialismului, modelele juridice

occidentale, construite în contextul societăţilor capitaliste dezvoltate, care au

fost exportate şi aplicate ca atare în societăţi periferice, ceea ce a dat naştere la

un proces de „mimetism cultural”, adică un proces de acumulare pur şi simplu,

de reproducere a unor idei şi scheme gata făcute, urmat de modele de

organizare social-economică a acestor societăţi încă nepregătite să le asimileze

şi cu atât mai puţin să le şi aplice imediat.

Dar, chiar şi în situaţiile în care acest transfer ar fi compatibil, trebuie să

se ţină seama şi de factorul timp, element esenţial în societatea modernă

contemporană a cărei complexitate şi dinamism fac ca modelele să devină

rapid depăşite de realităţi şi astfel să se învechească, căzând în desuetudine,

devenind eficiente. De aceea, modelele nu trebuie preluate aşa cum au fost ele

crete iniţial, ci trebuiesc monitorizate şi evaluate permanent sau periodic,

verificându-li-se astfel potenţialităţile şi funcţionalitatea  spre a nu avea

surpriza că ne-am folosit în acţiunile noastre de instrumente neadecvate, deci

ineficiente sau insuficiente, în cazul cel mai bun.

Efortul, orice efort, istoric sau comparativ, pentru a fi descoperite modele

juridice adecvate, se aseamănă, după expresia folosită de unii autori

528

, cu un

fel de săpături arheologice, dezvoltarea sociologiei juridice permiţând

dezvăluirea acestor săpături pentru descoperirea culturilor juridice particulare.

Sociologia juridică este aceea care a pus în evidenţă premise cum sunt:

eterogenitatea culturală şi juridică; procesele de interlegalitate; pluralismul juridic

şi altele, fenomene specifice ţărilor periferice. De aceea, este atât de importantă

cunoaşterea lor pentru îmbunătăţirea (adecvarea proceselor de receptare şi

aplicare), mai ales în ţările periferice, a modelelor juridice occidentale.

Mai trebuie făcută şi o altă subliniere în legătură cu noţiunea de „standard

juridic” prin care se înţelege, în limbaj juridic, o noţiune „cu conţinut

nedeterminat sau variabil”, adică o noţiune imprecisă.

Iniţial, subiect al unor improvizaţii variabile în timp şi spaţiu, noţiunea de

„standard juridic” revine în forţă în prezent, datorită interesului provocat de

„metodologia juridică modernă” sau atenţiei ce i se dă în legătură cu munca

desfăşurată de judecător.

Conceptul de „standard juridic” a fost împrumutat de jurişti din limbajul

obişnuit, cu sensul de „tip”, „normă” sau „model”, de care se leagă, adjectival,

sensul de „conform unui tip sau model curent”.

Recurgerea la termenul de „standard” în limbajul juridic pare să fie legată

de nevoia de a izola o anumită categorie de expresii normative caracterizate prin
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lipsa unei determinări şi imposibilitatea de a le aplica fără a proceda în

prealabil la o apreciere (evaluare), adică plasând faptul la o scară de valori

(etalonaj).

Dacă se reţine sensul obişnuit (curent) al ideii de normă sau model,

aceasta nu înseamnă că ar fi vorba de un model preconstituit, ci de un model

ipotetic ce urmează a fi construit. Şi tocmai acest lucru permite aranjarea

(clasificarea) standardelor juridice în categoria de noţiuni imprecise sau norme

cu conţinut variabil, contrar imaginii precise şi bine definite ce i se dă

standardului în limbajul curent.

De altfel, dacă standardul juridic are, şi el, caracterul unei norme,

conţinutul sau obiectul său nu este juridic decât într-un sens foarte particular.

Norma apelează în mod clar la elemente de măsură care pot (sau trebuie?) să se

situeze în afara dreptului însuşi. De exemplu, în uzanţele sociale, obiceiurile

sau, pur şi simplu, raţiunea umană.

Tehnica standardului este astfel uneori considerată ca un mijloc de

individualizare şi umanizare a regulii de drept.

S-a încercat să se definească „standardul” prin referire la ideea de

normalitate

529

.

Este adevărat că un număr de standarde fac apel la un punct de comparaţie

care ţine de practica admisă (bune moravuri, inconveniente normale ale

vecinătăţii, bun tată de familie). Dar există şi altele (cum ar fi „iminent” sau

„imprevizibil”, „eroare de neînlăturat”) a căror aplicare scapă oricărei referiri de

acest gen. De exemplu, noţiunea de „termen scurt” nu este necesarmente mai

„normală” decât alta. „Culpa uşoară” se apreciază, în caz de inocenţă, ca şi „culpa

gravă” şi scapă astfel de dilema „normal/anormal”. Legarea „standardului” de

„ideea de normalitate” are drept efect ştergerea acestei diferenţe.

Interesul recurgerii la noţiune de „standard” ţine de particularităţile

normativităţii care se leagă de aceasta. Într-adevăr, totul se petrece, într-un fel,

ca şi cum autorul textului, ajuns la scopul normelor legislative prin care el

înţelege să-şi exprime voinţa sa, a fost obligat să deschidă, în cadrul regulii pe

care o trasează, un spaţiu de indeterminare care trebuie acoperit de un act de

evaluare. Există, în cadrul standardului, o formă de mesaj adresat de autorul

regulii celui care trebuie să o aplice, însărcinându-l să procedeze la o apreciere

a situaţiei şi calităţilor unui lucru (standard material sau tehnic), sau a unui

comportament (standard comportamental).

Dacă standardul (alături de alte noţiuni cu conţinut variabil) prezintă

caracteristicile unei relative nedeterminări, el se distinge totuşi de instrucţiunea

expresă pe care o comportă de a se proceda la o evaluare caz cu caz. Noţiunea

imprecisă poate fi, cu timpul, obiect de clarificare prin intermediul definiţiei.

Standardul rămâne deschis operei de interpretare. El constituie, astfel, locul

privilegiat de întâlnire a regulii de drept cu alte reguli tehnice, morale sau

sociale, la care trebuie să se recurgă pentru a se verifica lipsa sau prezenţa

calităţii cerute de regulă (internormativitate).
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A se vedea S. Rials, Le juge administratif français et la technique du standard, L.G.D.J.,

Paris, 1980.
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Secţiunea 6
PROCESUL DE ELABORARE A LEGILOR

1. Procesul de elaborare a legilor reprezintă doar un segment (element) al

unui proces amplu care include, în conţinutul său, mai multe elemente

conjugate indestructibil între ele, ceea ce înseamnă că lipsa sau neglijarea uneia

dintre aceste verigi înlănţuite este susceptibilă să compromită (să afecteze)

ansamblul în întregul său sau doar parţial. Aceste alte elemente sunt:

monitorizarea şi controlul elaborării normelor juridice, aplicarea legilor şi

controlul modului cum se face această aplicare, evaluarea activităţii de

elaborare, aplicare şi control al elaborării şi aplicării legilor şi corectarea

deficienţelor constatate în aceste activităţi, ori chiar reformarea ansamblului de

activităţi normative. Fiecare dintre aceste elemente constitutive ale

ansamblului de activităţi legislative va face obiectul unor examinări separate,

în cadrul unor secţiuni diferite, urmând apoi alte două capitole privind:

metodologia juridică şi tehnologiile juridice, capitole cu care se va încheia

partea a II-a a studiului nostru.

Aşadar, în cadrul acestei secţiuni ne vom preocupa doar de segmentul de

elaborare legislativă, vom face însă o distincţie între două categorii de activităţi

de legiferare: supravegherea, continuă sau periodică, a stării sistemului

normativ şi activitatea de creare a noi acte normative (în principal legi, dar şi

regulamente, instrucţiuni, ordine ministeriale, norme metodologice).

Atenţia noastră va fi focalizată doar pe „activitatea de creare de noi acte

normative”, pentru că de activitatea de supraveghere a stării sistemului

normativ, sau a subsistemelor acestuia, ne vom ocupa pe larg în cadrul unei

alte secţiuni consacrate tocmai evaluării legislative, acţiune (activitate) extrem

de importantă, după cum vom vedea.

2. Activitatea de legiferare propriu-zisă (eliminându-se fazele ulterioare:

aplicarea legilor, evaluarea sistemului legislativ şi corecţiile necesare, inclusiv

reforma totală sau parţială sau a întregului sistem legislativ) reprezintă una din

modalităţile fundamentale de realizare a funcţiilor de stat, potrivit necesităţilor

dictate de evoluţia societăţii.

Această activitate se înfăptuieşte de organele statului şi se desfăşoară în

conformitate cu atributele şi competenţele stabilite prin Constituţie şi legi

organice, precum şi cu respectarea unor principii generale determinate

(instituite) şi inspirate dintr-un ideal politico-juridic şi avându-se în vedere

realizarea unuia sau mai multor rezultate

530

(a se vedea pe larg cele arătate în

cadrul secţiunii 4, consacrată „stabilirii obiectivelor legislative”).

Reflecţiile cu privire la elaborarea legilor (a normelor juridice, în general)

nu aparţin exclusiv epocii noastre, ea constituind, aşa cum remarcă unii autori

531

,

530

A se vedea I. Craiovan, Tratat elementar de teoria generală a dreptului, Editura All

Beck, Bucureşti, 2001, p. 263.

531

A se vedea K. Eichenberger, Zur Lage der Rechtsetzung, în K. Eichenberger ş.a.,

„Grundfragen des Rechtsetzung”, Basel, 1978, p. 3.
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o temă eternă a ştiinţelor politice şi juridice, temă care-şi face periodic apariţia,

pentru raţiuni şi în contexte diferite.

Încă din secolul luminilor se pare că s-a acordat o atenţie deosebită acestei

probleme

532

, iar ulterior au existat multe alte lucrări despre ştiinţa sau teoria

legiferării ori tehnica legislativă.

În realitate, aşa cum observă un alt autor

533

, cu toată această abundenţă de

lucrări pe această temă, nu există o continuitate a cercetărilor îndreptate în

această direcţie. Preocupările autorilor din secolul XVIII sunt în mod esenţial

de natură filozofică, prin urmare dezbaterile politice şi juridice care au

înconjurat diferitele codificări naţionale de drept privat au orientat interesul

mai mult spre aspectele formale sau chiar strict redacţionale fără ca acestea să

fie distinse în mod clar de problemele de fond (materiale). Se face observaţia,

aşadar, că literatura de specialitate din secolul XIX suferă de o confuzie între

două sarcini fundamentale ale dreptului (activităţii de legiferare): dezvoltarea

principiilor referitoare la „conţinutul dorit” (al legilor) şi regulile privind

procedura de elaborare a legilor

534

.

Abia la începutul secolului XX, se face distincţia între partea materială şi

partea tehnică a artei de a legifera, în sensul că o atare distincţie ar trebui

făcută

535

.

Apelul făcut în această privinţă de astfel de autori nu a rămas fără răspuns,

pentru că douăzeci de ani mai târziu, deşi se deplânge încă lipsa unei abordări

ştiinţifice şi metodice a activităţii de legiferare, se consideră totuşi că nicio altă

epocă nu a fost mai potrivită, decât cea prezentă (epoca în care trăia autorul),

pentru complinirea acestei lacune

536

(lipsa unei abordări ştiinţifice şi metodice).

Rezultatul nu s-a lăsat aşteptat, fiind elaborate lucrări de o factură nouă, în

materie, într-o perspectivă mai largă şi mai teoretică, unii jurişti exprimând

chiar critici virulente cu privire la starea legislaţiei şi a dreptului în general

537

.

Dar, de o manieră generală, timp de un secol, atenţia juriştilor s-a

focalizat pe interpretarea şi nu pe crearea normelor juridice şi acţiunea acestora

în viaţa societăţii

538

.

Acest relativ dezinteres pentru activitatea de legiferare a luat sfârşit în

cursul anilor ’60, însă, la început, preocupările juriştilor s-au axat, în principal,

532

A se vedea: Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748; G. Filangieri, La scienza della
legislatione, 1780; J. Bentham, Traité de législation civile et pénale, Paris, 1820; J. A. Bergk, Die
Theorie der Gesetzgebung, Meissen, 1802.

533

A se vedea H. Kindermann, Plan und Methode der Gesetzgebungtheorie, în

„Rechtstheorie”, 1978, p. 233.

534

A se vedea R. von Mohl, Politik, Tubingen, 1862, p. 375 şi urm.

535

A se vedea, de exemplu, E. Eitelmann, Die Kunst der Gesetzgebung, Dresda, 1904.

536

A se vedea K. Ball, Vom neuen Weg der Gesetzgebung, Berlin, 1921, p. 1.

537

A se vedea: G. Ripert, Le déclin du droit, Paris, 1949; W. Kägi, Die Verfassung als
rechtliche Grundordnung des Staates, Zürich, 1945; H. Hüber, �idergang des Rechts und Krise
des Rechtsstaates, în „Rechtstheorie”, 1953.

538

A se vedea, de exemplu: P. Noll, Von der Rechtsprechungswissenschaft zur
Gesetzgebungswissenschaft, în „Jahrbuch für Rechtsoziologie und Rechtstheorie” (JRSRT), vol. 2,

1972, p. 524–540; idem, Gesetzgebungslehre, Reinbeck, 1973, p. 11; J. Carbonnier, Tendances
actuelles de l’art législatif en France, în „Legal Science Today”, Uppsala, 1978, p. 23.
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pe aspecte formale: cum să se dea o expresie adecvată şi optimă voinţei

legiuitorului, probleme de redactare, dar a început să se pună accentul şi pe

raporturile strânse care există între formă şi principiile juridice materiale

539

.

Apoi, această optică s-a lărgit şi mai mult sub influenţa progreselor

realizate pe planul ştiinţelor sociale, în special ale sociologiei juridice şi ştiinţei

politice.

Avântul luat de sociologia juridică empirică (care are în vedere atât

demersul genetic, cât şi cel operaţional, interesându-se mai ales de acţiunea

normelor juridice asupra realităţilor sociale) a dus la elaborarea de lucrări

importante cu privire la desfăşurarea reală a procesului de legiferare

540

.

Centrul de interes s-a deplasat spre dezbateri cu privire la raţionalizarea şi

planificarea deciziilor statale, la aşezarea acestora pe baze riguros ştiinţifice, în

această privinţă trebuind subliniat curentul „policy science”, născut în Statele

Unite ale Americii şi preluat rapid şi în Europa

541

.

Astfel de studii, care au pus în evidenţă lipsa flagrantă de cunoştinţe cu

privire la importante aspecte ale fenomenului legislativ, şi-au adus contribuţia

lor la crearea condiţiilor pentru amorsarea unei noi abordări a acţiunii de

legiferare

542

.

Un alt aspect al evoluţiilor conceptuale în această materie se referă la

faptul că multă vreme juriştii au avut o viziune statică referitoare la legislaţie,

preocupându-se prea puţin de ceea ce se întâmplă în amontele şi în avalul

activităţii de adoptare formală a normelor legale

543

.

Desigur că pentru a interpreta şi aplica legile, juriştii, în mod inerent, au

trebuit să ţină seama, într-o oarecare măsură, şi de geneza normelor juridice,

precum şi de consecinţele factuale posibile ale aplicării lor. Dar aceste aspecte

au fost secundare, dogmatica şi hermeneutica juridică punând accentul pe

problema determinării conţinutului normelor juridice, orientarea fiind aproape

exclusiv jurisprudenţială

544

.

Această situaţie s-a schimbat, treptat, juriştii începând să ia cunoştinţă de

caracterul dinamic al legilor şi de slăbiciunile doctrinei care are tendinţa să

separe dreptul de realităţile sociale

545

, descoperind sau redescoperind probleme

539

A se vedea: R. Walter, Die Lehre von der Gesetzestetechnik, în „Öesterreichische

Juristenzeitung”, 1963, p. 85 şi urm.; Y. Hangartner, Rechtsstaatliche Gesetzestetechnik, în

„Stillstand und Fortentwicklung im schweizerischen Recht”, Berna, 1963, p. 103 şi urm.; U.

Krüger, Der Adressat des Rechtsgesetzes Ein Beitrag zur Gesetzgebungslehre, Berlin, 1969.

540

A se vedea: M. Rechbinder, Rechtssoziologie, Berlin, 1977; K. Eichenberger,

Rechtsetzungsverfachren und Rechtsetzzungsformen in der Schweitz, în „Revue de droit suisse”,

1954; H. Huber, Staat und Verbände, în „Rechtstheorie, Verfassungsrecht, Völkerrecht

(Ausgewälte Aufsätze)”, Berna, 1971; B. A. Jenny, Interessenpolitik und Demokratie in der
Schweitz, Zürich, 1966; G. Kocher, Verbandseinfluss auf die Gesetzgebung, Berna, 1967, şi alţii.

541

A se vedea Y. Dror, Ventures in Policy Sciences-Concepts and Applications, New York,

1971.

542

A se vedea L. Mader, L’évaluation législative, Lausanne, 1985, p. 12–13.

543

A se vedea Ch.-A. Morand, L’action du droit - Prolégomènes pour une étude de la mise
en oeuvre, Berna, 1993, p. 107.

544

A se vedea: P. Noll, op. cit. supra; J. Carbonnier, op. cit. supra.

545

A se vedea G. Stratenwerth, Technisches und kritisches Rechtsdenken, în „Revue suisse

de jurisprudence”, 1980, p. 373 şi urm.
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care, deşi nu aparţin domeniului „sistematicii” şi „exegezei” juridice, sunt,

totuşi, de mare importanţă pentru activitatea de legiferare.

În acest context, spre sfârşitul anilor ’60, au început să se manifeste

preocupări pentru crearea şi dezvoltarea unei adevărate ştiinţe a legiferării,

insistându-se asupra necesităţii de abordare a activităţii de legiferare în

totalitatea sa ţinându-se seama şi de complexitatea acestei activităţi. Iar, din

punct de vedere instituţional, s-a propus, în Elveţia, de exemplu, să fie creat un

Oficiu Federal de Legiferare care, printre altele, să aibă şi sarcina de formare

de jurişti specializaţi şi capabili să elaboreze legi şi diferite alte texte

juridice

546

, iar în 1975 a fost creat, în cadrul Oficiului Federal al Justiţiei, un

grup de lucru pentru metodele legislative care a stabilit instrumentele de

pregătire metodică a actelor legislative

547

.

Sarcina fundamentală a ştiinţei legiferării s-a considerat a fi darea unor

răspunsuri teoretice la întrebările privind modul cum pot fi rezolvate

problemele social-economice prin edictarea normelor juridice sau, într-o altă

formulare, cum pot fi influenţate, în sensul dorit, aceste probleme, prin

mijlocirea normelor juridice?

548

Legiferarea a fost definită ca fiind o „reglementare activă, finalistă,

orientată spre ideea de justiţie a societăţii”

5495

, schiţându-se şi metode concrete

de legiferare, bazate pe modelul acţiunilor individuale conştiente, tehnica

legislativă având o funcţie auxiliară, fiind doar un mijloc concret de realizare a

obiectivelor urmărite.

Lucrările de pionierat în această materie au fost urmate de altele mult mai

ample şi mai complexe, în special opere colective rezultate din colocvii,

seminarii şi diferite dezbateri la scară naţională şi internaţională, ilustrând

marile progrese înregistrate în această privinţă

550

. Pot fi citate, cu titlu de

exemplu, lucrările conferinţei pe tema „teoriilor legiferării” organizată, în

1981, de Institutul de Sociologie a Dreptului a St. Hugh’s College din Oxford,

sau colocviul de drept european care a avut loc, în 1982, la Fribourg, pe tema

„Principii şi metode de elaborare a normelor juridice”.

Nu întâmplător astfel de acţiuni iau forma de conferinţe, colocvii şi

dezbateri naţionale sau internaţionale, pentru că orice avans în această direcţie

presupune o uriaşă muncă şi o strânsă colaborare între cadre universitare,

teoreticieni şi practicieni ai dreptului şi contacte între diferite ramuri ale

dreptului şi între acestea şi alte discipline ştiinţifice, inclusiv ale ştiinţelor zise

exacte, cum este matematica.

Această cooperare pune în evidenţă multiplele faţete ale unei ştiinţe a

legiferării ale cărei contururi se precizează cu tot mai multă claritate.

546

A se vedea lucrările Comisiei prezidate de K. Huber, publicate în „Feuille fédérale”, în

1971.

547

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 14, nota 24 de la subsol.

548

A se vedea P. Noll, op. cit. supra, 1973, p. 169.

49 Ibidem, p. 73.

550

A se vedea, de exemplu, H. Stolzlechner, Rationalisierung der Gesetzgebung, 1983,

lucrare pe tema raţionalizării activităţii de legiferare.
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Ştiinţa legiferării tinde să realizeze o abordare globală a activităţii de

legiferare, propunându-şi să depăşească fragmentarea care rezultă din barierele

ridicate – artificial – între ştiinţele sociale (şi în special sociologia juridică) şi

ştiinţa dreptului (inclusiv ştiinţa legiferării). De asemenea, se mai tinde să fie

reunite abordările empirice cu cele teoretice şi pragmatice.

Studiile empirice au ca obiect cercetarea vieţii normelor juridice: geneza

lor, aplicarea acestora şi efectele pe care le produc în societate, adică legislaţia

în acţiune, sau legislaţia într-o accepţiune dinamică.

Studiile teoretice au drept obiectiv constituirea unui soclu, a unui cadru

teoretic, care să analizeze raporturile dintre normele juridice şi societate.

Studiile pragmatice privesc munca concretă care se desfăşoară pentru

elaborarea normelor juridice.

Ştiinţa legiferării se vrea a fi interdisciplinară, utilizându-se teoriile,

metodele şi conceptele provenite şi din câmpul altor discipline ştiinţifice decât

ştiinţa dreptului, pe care să le aplice obiectului său specific (al ştiinţei

legiferării)

551

.

Articularea acestor discipline, care se va perfecţiona, permanent, în timp,

va conduce la o integrare ştiinţifică tot mai completă şi la o cu totul altă

viziune care, de altfel, se manifestă în mod pregnant şi pertinent în prezent.

3. Aşadar, spre deosebire de dogmatica şi exegeza juridică care au viziune

statică asupra sistemului legislativ, ştiinţa modernă contemporană a legiferării

porneşte de la alte premise majore (fără a nega aporturile dogmaticii şi

exegezei, ci doar integrându-le într-un ansamblu teoretic mult mai vast şi

raţionalizat).

În prezent, activitatea de legiferare este considerată şi tratată ca un

„proces”, punându-se accentul pe caracterul dinamic al acestuia, căutându-se

să se ţină seama de ceea ce se petrece în amontele şi în avalul deciziilor luate

de legiuitorul formal, adică de organul care are o legitimitate democratică.

Făcând acest lucru, ştiinţa legiferării se inspiră din lucrările şi teoriile

referitoare la procesele decizionale în general şi, în special, cu privire la

procesele politice de decizie, care implică şi legiferarea ca formă deosebit de

importantă.

Cercetările empirice şi teoretice referitoare la procesele politice de decizie

au pus în evidenţă faptul că abordarea tradiţională considera că este vorba de

un proces liniar şi individual, care era axat pe actori. Or, acest proces s-a

transformat, puţin câte puţin, sub influenţa teoriei sistemelor

552

.

În prezent aceste demersuri, practic, se confundă. Raţionamentul strategic

care porneşte de la actor şi care concepe decizia ca finalizare a unui joc între

actori, şi raţionamentul sistemic, care pune accentul pe complexitatea şi

551

A se vedea: B. Krems, Grundfragen der Gesetzgebungslehre, Berlin, 1979, p. 40 şi urm.;

P. Noll, op. cit. supra, 1973, p. 64 şi urm.

552

A se vedea: J. Chevalier, Danièle Loschak, La science administrative, Paris, 1978; C.

Roig, Some Theoretical Problems in Decisions-Making Studies, în D. Sidjanski, „Political

Decision-Making Processes”, Amsterdam, 1973.
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constrângerile care determină acest joc, sunt într-adevăr mai mult

complementare decât contradictorii

553

.

Astfel, nu mai este incompatibil să se considere, într-o optică cauzală, că

procesul politic al deciziei este, în acelaşi timp, un rezultat al strategiei actorilor,

iar într-o perspectivă finalistă, un proces destinat să rezolve o problemă.

De altfel, tocmai această perspectivă este cea care prevalează în ştiinţa

legiferării

554

. Lucrurile stau la fel în privinţa studiilor referitoare la punerea în

practică

555

.

Se pot distinge „două aplicaţii foarte diferite ale modelului de analiză

sistemică” a deciziilor politice: pe de o parte, cele care pot fi analizate ca ieşiri

(output) ale sistemului politic

556

, iar, pe de altă parte, admiterea că deciziile

însele, sau, mai exact, procesul decizional, prezintă caracterul unui sistem,

adică al unei unităţi globale organizate de interrelaţii între elemente, acţiuni sau

indivizi

557

.

Acest ultim demers va fi descris în continuare (secvenţele procesului

decizional).

Pentru a se facilita analiza procesului deciziei politice şi în special a

componentei sale legislative, acest proces se decupează, în general, în mai

multe faze sau secvenţe de acţiune. În această privinţă există numeroase

propuneri, majoritatea dintre ele fiind fondate pe criterii funcţionale sau

instituţionale.

Din unghi instituţional există obiceiul, în Elveţia, să se distingă fazele:

preparlamentare, parlamentare şi postparlamentare ale procesului legislativ

558

.

Adesea, cele două criterii sunt totuşi suprapuse sau combinate. Este cazul,

de exemplu, al diferenţierii fundamentale între activităţile legislative

administrative şi jurisdicţionale care atribuie în principiu o funcţie specifică

fiecăreia dintre aceste mari tipuri de organe statale.

Punctul de vedere funcţional este, fără îndoială, cel mai pertinent în

contextul sistemic (de reamintit că cea mai mare parte a propunerilor

referitoare la metodologia legislativă sunt bazate tocmai pe un atare decupaj

funcţional al procesului legislativ)

559

.

Procesul decizional poate fi descompus în şase mari secvenţe care

comportă ele însele mai multe stadii: formularea problemei; elaborarea unei

553

A se vedea: M. Crozier, E. Friedberg, L’acteur et le système, Paris, 1977, p. 265 şi urm.;

J. Habermas, Theorien des Kommunikativen Handelns, Frankfurt, 1981; A. Bohnen, Handlung
Lebenswelt und System in der soziologischen Theoriebildung: Zur Theorie des Kommunikativen
Handelns von Jürgen Habermas, în „Zeitschrift für Soziologie”, 1984, p. 191 şi urm.

554

A se vedea P. Noll, op. cit. supra, 1973, p. 63 şi 73.

555

A se vedea R. Mayntz, Vollzugsprobleme der Umweltpolitik, Stuttgart, 1978, p. 4.

556

A se vedea: D. Easton, A System Analysis of Political Life, New York, 1965; J. W.

Lapierre, L’analyse des systèmes politiques, Paris, 1973.

557

A se vedea: E. Morin, La méthode, tome I, Paris, 1977, p. 102; J. D. Delley ş.a., Le droit
en action. Etude de mise en oeuvre de la loi Furgler, St. Saphorin, 1982, p. 309 şi urm.

558

A se vedea M. Bassand ş.a., Politique publique d’organisation de l’espace, Lausanne,

1978, p. 86 şi urm.

559

A se vedea: P. Noll, op. cit. supra, 1973, p. 72 şi urm.; W. Hugger, Gesetze. Ihre
Vorbereitung, Abfassung und Prüfung, Baden-Baden, 1983, p. 107 şi urm.
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soluţii; adoptarea formală a unei reglementări legale; punerea în practică;

evaluarea efectelor şi retroacţiunea acestor efecte, în special asupra percepţiei

problemei; ajungerea, eventual, la o modificare a soluţiei formal adoptate şi

asupra punerii în practică; diferenţierile variază puţin de la un autor la altul, dar

schema de bază este practic aceeaşi

560

.

Contrar unei concepţii încă foarte răspândite nu numai în drept, procesul

decizional nu ia sfârşit odată cu adoptarea legii

561

. Se mai subliniază, de

asemenea, că numeroasele tentative de aplicare a modului de abordare

decizională într-o perspectivă juridică prezintă defectul major de a se opri în

momentul adoptării deciziei legislative formale şi de a nu se ţine seama de

fazele subsecvente. Deci implicit, el nu ţine seama de desfăşurarea

cronologică. Este vorba de un model pur cognitiv

562

care are drept scop să

pună în evidenţă anumite aspecte importante ale procesului decizional în

general. Decupajul care se operează între diferitele secvenţe este deci artificial,

căci în realitate avem de-a face cu „un proces continuu ale cărui diferite

elemente sunt interdependente”

563

.

În ceea ce priveşte actorii care intervin în procesul de legiferare, influenţa

şi rolul lor variază de la o fază la alta, legea poate chiar să creeze actori noi sau

să redefinească raporturile dintre actori. Dar simplul fapt că un actor

determinat joacă un rol preponderent la un moment dat, nu trebuie să conducă

la neglijarea pluralităţii actorilor aflaţi în joc în fiecare stadiu al procesului.

Natura şi intensitatea schimburilor între actorii sociali externi (privaţi) şi actorii

instituţionali (publici) se schimbă, fără ca aceste schimburi să fie vreodată în

mod real întrerupte.

Nu este necesar, în acest context, de a se face o descriere generală a

tuturor secvenţelor decizionale. Vreau să mă limitez la câteva remarci

privitoare la două dintre ele: evaluarea efectelor şi retroacţiunea.

Dacă se consideră legiferarea ca un proces finalizat, destinat să rezolve o

problemă, efectele, în mod logic, prezintă un aspect central. În acestea rezidă,

în cele din urmă, justificarea procesului de legiferare. Toţi actorii sociali care

au participat la legiferare sau care sunt vizaţi de ea au un interes manifest să

cunoască aceste efecte. Din unghi juridic legiuitorul, adică organul statal

abilitat să ia decizii formale în această materie, are chiar o responsabilitate

pentru realizarea efectelor vizate

564

. Or, în starea actuală a ştiinţei şi practicii

de legiferare, legiuitorul, în regulă generală, se mulţumeşte, se limitează doar,

la o evaluare impresionistă şi sporadică, aşa încât efectele  intervenţiilor de

560

A se vedea: J. C. Anderson, Public Policy-Making, New York, 1979, p. 25; Renate

Mayntz, Die Implementation politischer Programme. Theoretische Ueberlegungen zu einem neuen
Forchsungsgebiet, în „Die Verwaltung”, 1977, p. 55; W. Bussmann, Gewässerschutz und
Kooperativer Föderalismus in der Schweitz, Berna, 1981, p. 17 şi urm.

561

A se vedea G. Zimmer, Funktion. Kompetenz. Legitimation, Beverly Hills, 1979, p. 90 şi

urm.

562

Cu privire la diferitele categorii de modele, a se vedea D. Durand, La systémique, Paris,

1979, p. 53 şi urm.

563

A se vedea J. D. Delley ş.a., op. cit. supra, 1982, p. 15.

564

A se vedea G. Zimmer, op. cit. supra, 1979, p. 92 şi urm.
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ordin legislativ sunt prost cunoscute (sau puţin cunoscute). Se poate deci în

mod legitim, să ne întrebăm dacă nu este posibil şi oportun de a se schimba

această stare de fapt completând mecanismele de evaluare existente prin forme

noi şi în special prin evaluarea sistemică şi sistematică, bazată pe utilizarea

metodelor ştiinţifice (această problemă a recurgerii la metodele ştiinţifice se

pune în termeni asemănători în cadrul hermeneuticii juridice: în ce măsură

interpretarea teleologică contemporană nu implică oare ca judecătorul să se

sprijine pe analize ştiinţifice?

565

Se mai remarcă faptul că metodologia juridică

a neglijat până în prezent acest aspect).

Evaluarea efectelor retroacţionează asupra altor secvenţe ale procesului de

legiferare: ea poate influenţa percepţia problemei, să pună la îndoială soluţia

aleasă sau să conducă la o schimbare de aplicare fără modificare a textului

legal.

Conştientizarea importanţei retroacţiunii (feed-back-ului) constituie una

dintre repercusiunile principale ale aplicării modelului sistemic în procesul de

legiferare

566

.

Punându-se în evidenţă caracterul reiterativ (recursiv) al procesului

decizional în cadrul activităţii de legiferare

567

, se pune capăt concepţiei liniare

tradiţionale în materie.

Prin canalele sau mecanismele de retroacţiune, evaluarea efectelor

legislaţiei furnizează sistemului de legiferare informaţii cu privire la rezultatele

acţiunii sale şi îi permite să se adapteze în funcţie de ecartul dintre rezultate şi

scopul vizat; cunoaşterea acestui ecart (al erorii) este cea care-l face capabil de

înţelegere pe legiuitor. În acest sens ameliorarea cunoştinţelor despre efecte, la

care o evaluare bazată pe metode ştiinţifice contribuie incontestabil, ar trebui

nu numai să ne permită să înţelegem mai bine funcţiile legiferării ci, de

asemenea, să se mărească capacităţile de înţelegere şi adaptare a sistemului

legislativ.

4. Din cele expuse mai sus rezultă că activitatea de legiferare nu este o

activitate spontană sau care se desfăşoară la întâmplare ci, dimpotrivă, este

vorba de o activitate conştientă, bine organizată, având un caracter finalist,

corespunzând unor scopuri determinate politic, constând în construirea unor

sisteme de norme juridice socialmente omologate, influenţate, desigur, de

factori cognitiv-informaţionali şi ideal-valorizatori (axiologici). Aceasta

înseamnă, aşadar, că avem de-a face cu activitate integrată în sistemul de

conducere politică a societăţii, în prezent, în această materie, lucrându-se cu

concepte precum cele de „politică juridică”, „politică legislativă” şi „programe

legislative”, părţi integrante ale sistemului politic de conducere al societăţii.

Politica juridică reprezintă ansamblul de idei directoare care orientează

activitatea de legiferare (ce include în sfera sa: elaborarea, aplicarea, evaluarea

565

A se vedea J. D. Delley ş.a., op. cit. supra, 1982, p. 315 şi urm.

566

A se vedea: C. Roig, La théorie générale des systèmes et ses perspectives de
développement dans les sciences sociales, în „Revue française de sociologie” nr. XI–XII (număr

special), 1970, p. 84 şi urm.; J. W. Lapierre, op. cit. supra, 1973, p. 229 şi urm.

567

A se vedea W. Bussmann, op. cit. supra, 1981, p. 32.
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şi corectarea sau reformarea întregului sistem legislativ), idei care sunt

integrate în sistemul concepţional şi conceptual politic al societăţii.

Politica legislativă, care este parte a politicii generale şi, implicit, a

politicii juridice, reprezintă, şi ea, un ansamblu de idei şi concepte, cu grad mai

accentuat de concretizare, în temeiul cărora sunt elaborate normele juridice

concrete.

Programele legislative sunt instrumente concrete de politică legislativă,

prin care sunt stabilite priorităţi în activitatea de legiferare, fiind selectate şi

etalate în timp un număr (seturi) de proiecte de legi, concepute, desigur, într-o

anumită optică politică.

Aşadar, politica legislativă, politica de legiferare şi programele legislative

se integrează, fac parte componentă din politicile de guvernare şi sunt iniţiate

de organele statale cu rol de iniţiere legislativă, această iniţiativă aparţinând, în

egală măsură, şi cu îndeplinirea unor condiţii, partidelor politice, populaţiei,

precum şi altor iniţiatori

568

.

Deci elaborarea (procesul de elaborare) actelor normative reprezintă un

ansamblu de activităţi de mare complexitate în care trebuie să fie luaţi în

considerare: factori politici, economici, sociali, morali, istorici, naţionali şi

internaţionali, gradul de conştiinţă juridică, tendinţele de evoluţie socială,

specificitatea normativităţii juridice etc.

Acest proces reclamă şi respectarea unor principii: fundamentarea

ştiinţifică a activităţii de elaborare a normelor juridice; respectarea unităţii de

sistem a legislaţiei; accesibilitatea actelor normative.

Fundamentarea ştiinţifică a activităţii de elaborare a normelor juridice
înseamnă că la baza activităţii normative trebuie să stea datele cele mai recente

ale ştiinţei contemporane, pentru a se putea: evidenţia realităţile economice şi

sociale şi raporta la scara de valori a epocii actuale şi estima cât mai exact

efectele sociale posibile (ceea ce solicită un demers ştiinţific interdisciplinar,

folosindu-se datele oferite de sociologie, economie, psihologie, informatică,

cibernetică etc., precum şi instituirea unor organisme la care să participe atât

jurişti specializaţi în domeniile respective, cât şi alţi specialişti în funcţie de

actul normativ ce urmează a fi elaborat – latura instituţională).

Respectarea unităţii de sistem a legislaţiei înseamnă că fiecare act

normativ ce urmează a fi elaborat nu se va adăuga pur şi simplu la celelalte

acte normative deja elaborate, ci acesta va trebui integrat într-un sistem de acte

normative (de tip), ţinându-se seama de compatibilitate, interdependenţă,

corelaţie. De asemenea, trebuie ţinut seama şi de ierarhia actelor normative şi,

în special, de supremaţia Constituţiei.

Aceste relaţii structurale, care reflectă principiile şi valorile fundamentale

politice şi juridice, cer, desigur, certitudine, un raport optim între conservare şi

schimbare în ceea ce priveşte normele juridice, pentru a se permite absorbţia şi

integrarea inovaţiilor. În felul acesta dreptul (normele juridice) îşi va putea

568

A se vedea I. Craiovan, op. cit. supra, p. 265.
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îndeplini în mod corespunzător funcţia de orientare a comportamentelor umane

şi de asigurare a unui anumit grad de stabilitate şi securitate a relaţiilor sociale.

Accesibilitatea actelor normative înseamnă că normele juridice trebuie să

transmită cetăţenilor un mesaj clar, pe înţelesul tuturor destinatarilor. Fără

îndeplinirea acestei cerinţe un act normativ va stârni controverse, confuzie,

aplicări distorsionate, greşite, neunitare, reacţii sociale negative, tendinţe de

eludare care pun în pericol aplicarea sa şi va necesita eforturi considerabile şi

costisitoare de corectare, cu risipă inutilă de energii şi resurse.

Accesibilitatea actelor normative nu este numai o problemă de limbaj, ci

este condiţionată, în procesul de legiferare, de factori cum sunt: specificul

realităţii sociale care urmează a fi normată juridic; obiectivele urmărite de

legiuitor; subiecţii sociali vizaţi; conţinutul reglementării juridice; tehnica

juridică ce este preconizat a fi utilizată în elaborarea normelor juridice etc.

569

Principiile care fundamentează procesul de elaborare a actelor normative

sunt interdependente şi complementare, se întrepătrund şi se conjugă în

procesul de aplicare

570

.

Referitor la modalităţile de reglementare, acestea pot fi foarte variate:

normele juridice pot fi exprimate lapidar sau detaliat, rigid sau flexibil,

esenţializat sau nuanţat etc.

571

Se cuvin a fi făcute unele sublinieri în privinţa „sistematizării actelor

normative” şi „limbajului şi stilului juridic”.

Sistematizarea actelor normative constă într-o anumită organizare a

actelor normative pe baza unor criterii obiective şi subiective.

Sistematizarea are ca rezultat elaborarea unor colecţii (culegeri) de acte

normative clasificate fie în mod cronologic, fie în raport cu obiectul

reglementării (pe ramuri şi instituţii juridice), fie după criteriul forţei lor

juridice, aceste criterii putând fi combinate.

Forma cea mai simplă de sistematizare este „încorporarea” prin care

actele normative sunt grupate în diverse colecţii (sau culegeri) după criterii

diferite.

Caracteristic pentru această formă de sistematizare este faptul că

operaţiunea de sistematizare utilizează materialul normativ aşa cum este el

alcătuit, fără a se aduce vreo schimbare de conţinut, fără vreo modificare a

actelor normative.

Încorporarea poate fi oficială, când alcătuirea de colecţii de acte

normative este făcută de un organ de stat având această sarcină legală (cum

este cazul, în prezent, al Consiliului Legislativ), fie neoficială, când este

înfăptuită de alte organizaţii sau persoane fizice particulare.

O formă superioară de sistematizare o constituie „codificarea”, care se

deosebeşte de sistematizarea prin încorporare, atât după obiectul sistematizării

şi subiectele sistematizării, cât şi după forţa juridică a rezultatului sistematizării.

569 Ibidem, p. 266.

570

A se vedea N. Popa, Prelegeri de sociologie juridică, Tipografia Universităţii Bucureşti,

1989, p. 144–147.

571

A se vedea P. Rubier, Théorie générale du droit, Paris, 1946, p. 74–86.
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Codificarea constă în cuprinderea tuturor sau aproape a tuturor actelor

normative dintr-o ramură de drept, prin prelucrarea lor şi alcătuirea unui singur

act normativ nou (codul) care are valoarea unei legi (mult mai complexe şi mai

complete).

Codificarea nu reprezintă numai o formă de sistematizare, ci şi o

componentă importantă a procesului de legiferare. De aceea, actul de

codificare (adoptarea codului) este de competenţa exclusivă a organului

legiuitor, ca şi legile organice.

Sistematizarea actelor normative este o activitate ştiinţifică ce se

realizează de un organ de stat specializat, Consiliul Legislativ, care avizează

proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi coordonării

întregii legislaţii.

Sistematizarea actelor normative nu trebuie confundată cu „sistemul

normativ juridic”, ce reprezintă o structură internă a dreptului, adică o totalitate

ale cărei părţi componente (constitutive), principii generale, instituţii şi norme

se află în relaţii de coordonare şi condiţionare reciprocă. Aceste relaţii decurg

din proprietăţile generale ale sistemului juridic al societăţii, deosebite de

proprietăţile părţilor lui componente.

Sistemul juridic este un sistem complex şi deschis care interacţionează

atât cu mediul său exterior (social), cât şi cu fiecare dintre elementele sale

componente, sistemul juridic global având proprietatea de autoreglare, formă

de adaptare la schimbările mediului

572

.

Limbajul şi stilul juridic în elaborarea actelor normative. Pentru a fi

satisfăcute cerinţele de accesibilitate a legislaţiei (a actelor normative, în

general) este important să fie utilizat, pe cât posibil, un limbaj simplu, clar,

precis, deci accesibil, astfel încât să nu se producă confuzii.

Cu alte cuvinte, deşi conţinutul reglementărilor trebuie să fie rezultatul

unor analize ştiinţifice riguroase, exprimarea trebuie să fie accesibilă pentru

cetăţeni, adică actele normative trebuie să fie redactate într-un limbaj obişnuit,

cu înţelesul pe care cuvintele le au în mod curent. Iar, atunci când sunt folosiţi

termeni sau concepte care s-ar preta la mai multe înţelesuri sau ar putea fi

interpretate în mai multe sensuri, va trebui ca termenii sau conceptele

respective să fie explicate sau definite în cadrul actelor normative respective.

O regulă care trebuie respectată în privinţa stilului juridic este preciziunea

şi conciziunea, evitându-se ca textul să fie redundant (prin folosirea de cuvinte

inutile şi repetitive).

Dar limbajul şi stilul juridic nu reprezintă doar o haină juridică, un

ambalaj exterior pentru deciziile (normative) ale autorităţii. Dimpotrivă,

limbajul juridic are un efect structurant, termenii juridici formând „structuri de

cunoaştere”, structuri care au viaţa lor proprie, dinamica sa internă, un conţinut

şi o formă

573

.

572

A se vedea: I. Craiovan, op. cit., p. 270 şi urm.; Sofia Popescu, Teoria generală a
dreptului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 213.

573

A se vedea L. C. Tanugi, Le droit sans l’état en France et en Amérique, Paris, 1985, p. 11

şi urm.
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4. Activitatea de legiferare implică, după cum am arătat mai sus,

participarea activă la activitatea de conducere politică a societăţii, o dovadă în

acest sens fiind şi aceea că Ministerul Justiţiei, principalul iniţiator în domeniul

legiferării, intră în componenţa Guvernului, fiind implicat în activitatea de

guvernare în sensul propunerilor (iniţiativelor) de elaborare şi chiar de

elaborare efectivă a proiectelor principalelor legi care să constituie cadrul

juridic în limitele căruia se vor desfăşura toate activităţile, din toate domeniile

vieţii sociale. Într-adevăr, aşa cum se subliniază în literatura de specialitate

574

,

instituţionalizarea Puterii constă în actul prin care fundamentul acesteia este

transferat de la persoana guvernanţilor la o entitate (Statul), iar acest act se

realizează prin adaptări progresive a cadrelor juridice care să aibă capacitatea

de a răspunde aspiraţiilor colectivităţii (comunitatea naţională). Încorporată în

instituţia statală, Puterea nu încetează a fi „energia ideii de drept pe care o

încarnează... forţa sa subzistând în forma cea mai pură, care este tensiunea ideii

de drept spre realizarea sa”. Statul este o formă a Puterii, iar Puterea nu este o

forţă străină (izolată) de drept. Atunci când o comunitate socială devine

conştientă de scopul care cimentează solidaritatea membrilor săi, atunci când

ea devine suficient de coerentă pentru a se degaja din aspiraţiile particulare ale

indivizilor reprezentarea unui mod de viaţă dorit de toţi, comunitatea ia în

considerare un anumit tip de organizare socială ca fiind susceptibil să satisfacă

aceste exigenţe. Iar acest tip de organizare socială se exprimă într-o idee de

drept, adică o anumită amenajare a raporturilor sociale de unde derivă regulile

de viaţă în sânul comunităţii (cadrul juridic al societăţii). În acest sens, se

consideră că Puterea este energia ideii de drept, adică forţa care se introduce în

ordonarea juridică pozitivă.

Deci Puterea şi dreptul nu sunt eterogene prin raportare una faţă de

cealaltă ci, dimpotrivă, departe de a se opune una celeilalte, de a fi separate una

de cealaltă, ele se completează prestându-şi un ajutor reciproc

575

.

Cele câteva consideraţii sumare relatate mai înainte pun în evidenţă faptul

că activitatea de legiferare încadrată în activitatea de guvernare implică şi o

activitate de conducere (legitimată politic şi juridic), iar aceasta presupune şi

existenţa unui fundament ştiinţific riguros, adică o „ştiinţă a conducerii”

(management science). Este vorba, mai exact, de o „teorie a deciziei

legislative” (prin decizie legislativă înţelegându-se procesul de elaborare a

unor modele de acţiune şi selectarea, dintre acestea, a aceluia care devine astfel

„decizia legislativă luată”)

576

.

Teoria proceselor de elaborare a deciziilor a fost elaborată de H. A. Simon

în teza sa referitore la ştiinţa politică, teză susţinută în 1943 şi publicată sub

titlul „Le comportement administratif: une étude des processus d’élaboration

574

A se vedea G. Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, L.G.D.J., Paris,

1976, p. 16, 29 şi 36.

575

A se vedea G. Burdeau, La règle du droit et le Pouvoir, în „Archive de philosophie du

droit” nr. 2/1937.

576

A se vedea Dictionnaire encyclopédique de théorie et sociologie du droit, L.G.D.J., Paris,

1993, p. 166.
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des décisions dans l’organisation administrative”, tradusă şi publicată ulterior

şi în limba franceză, în 1983, sub titlul „Administration et processus de

décision”.

Teza lui H. A. Simon a fundamentat, în acelaşi timp, şi o nouă teorie a

organizaţiilor sociale, propunându-se o alternativă la teoria clasică a lui M.

Weber a raţionalităţii birocraţiei. Autorul susţine că organizarea proceselor de

decizie este cea care fundamentează organizarea socială contemporană.

Autorul scrie următoarele: „se organizează pentru a se decide şi nu invers”.

Se ia în considerare, în această nouă teorie, contribuţia adusă de

matematică în luarea deciziilor (studii care vor cunoaşte o dezvoltare

considerabilă în anii ’50, realizate de: N. Wiener, Savage, Wald, de Finetti,

Marshak, M. Allais, G. Guibaud, J. Lesourne, Raiffa, odată cu propensiunea

cercetării operaţionale şi a ştiinţelor gestiunii/administrării).

Sociologul M. Crozier va declara, într-un eseu publicat în 1961 sub titlul

„Les nouvelles sciences de la décision”, că H. A. Simon este părintele ştiinţelor

referitoare la „decizie”.

Aceste lucrări cu privire la procesele cognitive ale deciziei i-au condus pe

H. Simon şi A. Neweil să dezvolte o teorie referitoare la rezolvarea problemei

pe care se vor fundamenta „inteligenţa artificială”, apoi ştiinţele cunoaşterii.

Acest domeniu este în prezent deosebit de vivace cu toate reticenţele

matematicienilor care întâmpină încă dificultăţi în a înţelege distincţia între

„deciziile calculabile” şi „deciziile deliberate” (care sunt cel puţin la fel de

raţionale cu primele).

Această dezvoltare a devenit posibilă ca urmare a evoluţiei concomitente

a „sistemicei”, la evoluţia căreia a contribuit în mod decisiv noua ştiinţă a

deciziei, în special datorită unui eseu important al lui H. A. Simon, „Ştiinţa

sistemelor, ştiinţa artificialului”.

Fără îndoială că era necesar un soclu epistemologic (studiu consacrat

procesului cunoaşterii) de acest tip pentru a se permite producerea de „enunţuri

informaţionale” după care se recunoaşte o disciplină ştiinţifică.

Studiul proceselor de decizie se substituie încet, încet „teoriilor normative

ale deciziilor” şi „matematicilor deciziei” la care se referea, iniţial, cercetarea

ştiinţifică asupra deciziei. Într-adevăr, obiectul noilor ştiinţe ale deciziei nu-l

mai constituie „decizia-rezultat” (hotărârea semnată de decident, singurul

răspunzător pentru alegerea celei mai bune decizii), ci „decizia proces”, acel

dificil şi complex proces conceput şi gestionat de un sistem el însuşi complex,

indiferent că ar fi vorba de un individ sau de o organizaţie socială.

Acest proces reprezintă câteva regularităţi remarcabile care pun în

evidenţă observaţiile empirice cele mai diverse: el este amorsat printr-o fază

iniţială de diagnostic şi de formulare a unei probleme şi continuă cu o fază de

concepţie şi evaluare a soluţiilor posibile alternative (conception) pe baza

căreia se va realiza o fază de selecţie (selection) care va conduce fie la

reactivarea primei faze (punându-se problema în alt mod) sau faza de concepţie

(concepându-se şi evaluându-se alte soluţii posibile), fie trecându-se la acţiune,

adică  punându-se în practică soluţia reţinută, considerată ca fiind
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satisfăcătoare, ţinându-se seama de obiectivele sistemului de decizie şi

constrângeri, mai ales de termenele în care se va exercita acţiunea.

Această acţiune, suscitând manifestări, anticipate sau nu, în cadrul

„realului perceput de observator”, va incita în mod frecvent o nouă activare a

fazei iniţiale, care evaluează „distanţa” dintre situaţia percepută (mediul

înconjurător) şi situaţia dorită (finalităţile) prin sistemul de decizie.

Fiecare din aceste faze poate, ea însăşi, să fie reprezentată printr-un

subsistem de decizie analog: astfel, subsistemul pe care-l constituie prima fază

imaginează, formulează şi selectează formularea problemei care implică

(necesită) o decizie (care constă în a pune problema).

Acest model general al sistemului de decizie (ICS – Intelligence–

Conception–Selection) poate fi „portabil” (constituind reprezentarea unui

proces simplu, banal, individual), dar poate fi şi modelul unui proces de decizie

organizaţional complex (de exemplu să se decidă o politică de sănătate sau de

educaţie), care să permită o organizare inteligibilă a funcţiunilor, punând în

evidenţă în special articulaţiile fundamentale între fazele şi zonele de

amplificare tehnologice şi organizaţionale posibile.

Modelul se pretează cu uşurinţă la luarea în considerare a contribuţiilor

specifice aduse de toate disciplinele interesate, în special sociologia

organizaţiilor şi ştiinţele cunoaşterii (deci inteligenţa artificială).

Acest model ICS (Intelligence–Conception–Selection) care-şi găseşte

legitimitatea epistemologică solidă în cadrul „paradigmei Sistemului de

tratament al informaţiei” formulată de H. A. Simon  şi A. Neweil, ca suport al

„teoriei rezolvării problemei”, conduce la repunerea în discuţie a două axiome

pe care s-au fundamentat „matematicile deciziei”: există o raţionalitate

supremă, dominantă şi exclusivă care permite validarea oricărui calcul de

decizie şi există „a priori” o mai bună soluţie, iar matematicile deciziei au drept

obiect calculul acestui optim.

H. A. Simon a propus să se adauge la aceste două axiome două propoziţii

generale, şi anume: teoria raţionalităţii limitate (Bounded Rationality), adică

mai multe raţionalităţi, procedurale, se pot întrepătrunde în cadrul oricărei

deliberări decizionale, şi teoria satisfactum (satisfacting solution), adică orice

problemă, a priori multicriterială, prezintă mai multe soluţii acceptabile sau

satisfăcătoare.

Deci sistemul deciziei are întotdeauna opţiuni posibile, chiar dacă el

preferă prima soluţie (satisfactum) întâlnită.

Însăşi ideea unei ştiinţe a deciziei constituie o sfidare epistemologică care

trebuie relevată, şi anume posibilitatea de a decide, nu numai de a alege o

decizie, de a o concepe, a preevalua, ajusta şi defini libertatea. A pretinde să se

facă din această libertate un obiect de ştiinţă nu înseamnă oare a nega

(libertatea)? Dacă există o raţionalitate puternică, care se impune oricărei

raţiuni umane, cu ajutorul căreia se poate, printr-un calcul (un algoritm), să se

determine  şi să se selecţioneze cea mai bună soluţie, ce ar mai rămâne din

libertatea umană? Epistemologiile pozitiviste voiau să ignore, prin ipoteză,

aceste consideraţii etice. Deci nu s-ar putea spera niciodată la o dezvoltare

serioasă a ştiinţelor deciziei, atâta vreme cât Auguste Comte va fi recunoscut
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ca fiind marele preot al ştiinţei. Dezvoltarea matematicilor deciziei era desigur

de conceput sub domnia pozitivismului. Dar odată stabiliţi toţi algoritmii

programabili, aceştia sunt susceptibili să substituie un robot sau un automat

stărilor definite ale unei fiinţe umane (rămân multe situaţii reductibile la

corespondenţele biunivoce ale tipului: la cutare condiţie, cutare acţiune:

tabelele de decizie), domeniul părând a fi epuizat. Aproximativ după anul

1970, matematicile deciziei – şi anexele lor: teoria controlului optimal,

cercetarea operaţională, statisticile deciziei etc. – nu au produs practic nimic:

ele sunt prezentate ca metode de cercetare a problemelor la care s-ar putea

aplica. Dar adevărata dezvoltare (decolare) a ştiinţelor deciziei s-a datorat nu

acestei constatări a sclerozării potenţiale a cercetărilor în materie, ci mai ales

progresivei emergenţe a câtorva „noi discursuri epistemologice”, şi în special

„epistemologiilor constructiviste”. Într-adevăr, în acest cadru, care face parte

din studiul proceselor de decizie, un proiect – nu numai un obiect – al ştiinţei şi

al cercetării ştiinţifice, contribuţiile epistemologice fondatoare ale „sistemicii”

s-au dovedit decisive: ştiinţele deciziei sunt considerate în prezent ca fiind

noutăţi ştiinţifice, în sensul că ele se fundamentează pe un „proiect” care se

exprimă în termeni de etică (sau valori, ori norme în raport cu care enunţurile

sunt legitimate).

Enunţul fondator, în acest caz, priveşte concepţia în ceea ce priveşte

„raţionalitatea”. Pozitiviştii au redus, adesea, câmpul de exercitare al raţiunii la

cel al unei ideologii raţionaliste înguste. J. Piaget, în secolul XX, a pus din nou

această problemă întrebându-se cu privire la geneza şi dezvoltarea a ceea ce el

numea „structurile logico-matematice”. Referindu-se în mod explicit la acest

autor, ca şi la fondatorii „logicii raţionamentelor plauzibile”, G. Polya, J. G.

Blaize, A. Neweil, H. A. Simon au dezvoltat rolul „raţionalităţilor procedurale”

(punerea în practică a euristicilor – care favorizează descoperirea de fapte,

teorii etc. –, care sunt ireductibile la o „raţionalitate obiectivală” monolitică şi

disjunctivă. De asemenea, făcându-se referire la E. Morin s-a dezvoltat

deschiderea „dialogică”, ce permite să se iasă din câmpul închis al „logicii

formale”, deschizându-se, cu aceeaşi rigoare intelectuală, noile câmpuri ale

„logicilor conjunctive”, „recursive”, „autoreferenţiale”, „modale”. Ch.

Perelman va recurge, pe bună dreptate, la „noua retorică”: studiul capacităţii,

pentru spiritul uman, de a argumenta, păstrându-se raţionalitatea. Deci

exercitarea „inteligenţei” (prima fază a procesului decizional) şi a „concepţiei”

(a doua fază a procesului decizional) încetează să mai scape, prin ipoteză,

domeniului cercetării ştiinţifice: inteligenţa (înţelegerea) şi concepţia sunt acte

cognitive reproductibile de tratare a simbolurilor. Ele permit perceperea

nemutilantă a complexităţii şi emergenţa noului şi a sensului: actul cognitiv al

deciziei poate fi perceput ca un act de „calculare simbolică”: model validabil

empiric şi simulabil, din punct de vedere informatic.

Ajunşi în această fază de dezvoltare a gândirii, nu se mai cere de la

cercetarea ştiinţifică producerea de modele de calcul ale celei mai bune decizii.

I se cere modele „pentru ajutarea deliberării în diversele faze care se

întrepătrund în cadrul unui proces decizional”. Judecata lui Solomon poate

servi ca „metaforă simbolică” pentru clarificarea argumentului: probabil că nu
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o regulă de drept, niciun algoritm al deciziei nu-l autoriza pe Solomon să-şi

pronunţe hotărârea.

Deci trebuie să se admită că procesul cognitiv, prin care Solomon a

elaborat şi a hotărât în judecata sa, este raţional, satisfăcând, probabil în mod

echitabil şi inteligibil, pentru justiţiabili, exigenţele acestora.

Se înţelege că o atare cunoaştere a proceselor merită a fi discutată cu

scrupulozitate de o disciplină care poate fi învăţată, fără a fi disimulate

presupoziţiile sale epistemologice şi etice.

Mai exact, atunci când este vorba de drept şi de ştiinţele juridice, care

sunt, în esenţă, domenii de luare a deciziilor, indiferent că sunt decizii

legislative, judiciare sau administrative, juriştii îşi transmit, din generaţie în

generaţie, ideea că totul, în acest domeniu, este o problemă de interpretare, fie

că este vorba de o „interpretare originară” (referinţa fiind un ansamblu de

valori situate în afara dreptului) sau o „interpretare derivată” (referinţa fiind, în

acest caz, un principiu sau o regulă de drept superioară celei care face obiectul

deciziei).

Este totuşi important să se recunoască faptul că conjuncţia teoriilor

deciziilor cu complexitatea este susceptibilă să îmbogăţească materia deciziei

juridice în special prin furnizarea de răspunsuri – chiar şi moduri de anticipare

– la crizele pe care observatorii le denunţă în cadrul dreptului şi al justiţiei.

Decizia complexă rezultă din conjuncţia recursivă a trei operaţii

sistematice; operaţii care constau în: construcţia problemelor; proiectarea lor

sub formă de planuri şi selectarea deciziei considerate ca fiind

corespunzătoare, în sensul de soluţia cea mai satisfăcătoare

577

.

Fiecare din aceste niveluri este constituit în sistem, regulile pe care le

întâlnim în acest sistem permit să se formeze, într-un mod canonic, expresii

care au valoare de propoziţii, din care pot fi prelevate unele dintre ele, care

aparţin unei clase particulare care răspunde exigenţelor ştiinţifice de adevăr şi

care vor furniza, datorită acestui fapt, teoremele sistemului (afirmaţii al căror

adevăr se dovedeşte prin demonstraţie).

În felul acesta ne găsim în prezenţa a trei subsisteme care formează, prin

conjuncţiune, sistemul deciziei complexe. Iar conjuncţia acestor subsisteme

formează „sistemul global” al deciziei complexe, această conjuncţie fiind

singura care îl formează. Aşa încât soluţiile care ar fi furnizate direct de organe

care acţionează la nivelul construcţiei problemelor sau la acela al conceperii

planurilor de acţiune n-ar avea caracterul de decizie, chiar dacă ele (soluţiile)

ar avea aparenţa unor decizii; invers, o decizie luată în stadiul de alegere a

acţiunii n-ar fi „complexă” decât dacă ea reprezintă rezultatul conjuncţiunii

punerii în practică a subsistemelor precedente.

Ceea ce se petrece cel mai adesea, în prezent, atât pe plan politic, cât şi

juridic (şi judiciar), în luarea deciziilor juridice este situaţia că deciziile sunt

luate oficial în cadrul subsistemului de selecţie a deciziilor, ca şi cum ar fi

vorba de sistemul în ansamblul său. În felul acesta, la luarea deciziei nu se iau,

în mod sistematic, în considerare – în pofida recomandărilor sociologiei
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A se vedea J. L. Moigne, La formalisation des systèmes complexes, Paris, 1990.
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juridice şi sociologiei legislative – nici problemele care ar putea fi construite de

cei care sunt implicaţi permanent în viaţa cotidiană, nici soluţiile pe care

practicienii şi cercetătorii care au experienţă în domeniul dreptului aplicat şi

lucrează în echipe interdisciplinare (jurişti, sociologi, economişti, persoane

care lucrează în domenii sociale, specialişti în domeniul relaţiilor de muncă,

medici, psihologi etc.) ar fi în măsură să le furnizeze (ofere) cu titlul de planuri

de acţiune.

Cele trei subsisteme nu trebuie niciodată să fie confundate, nici pe plan

teoretic, nici pe cel al implementării de către actori, care nu pot fi aceiaşi la

diverse niveluri ale deciziei. Conjugarea acestor trei subsisteme care

funcţionează în mod autonom este o condiţie necesară pentru elaborarea unei

decizii complexe

578

.

Existenţa necesară a „recursivităţii” (recurgerea repetată, în mod

nelimitat) de la un subsistem la altul constituie o altă condiţie pentru ca decizia

să poată fi considerată ca fiind complexă.

Procesul trebuie să organizeze un du-te–vino permanent între diversele

niveluri. Este vorba nu numai de faza iniţială: cerere de ofertă de la nivelul

selecţiei spre cel al concepţiei, ci şi de informaţia acestuia din urmă spre cel al

construcţiei de probleme, care suscită o anchetă cu privire la condiţiile

mediului înconjurător şi nevoilor de la „bază”, de unde vor ieşi, după

descrierea obiectului, şi prin intermediul unui proces de finalizare, planuri care

vor fi supuse celui care a fost la originea cererii de ofertă.

Recursivitatea semnifică, de asemenea, şi cereri oferite în sens invers, de

sus în jos – dacă se consideră că faza de construire (formulare) de probleme se

situează în primul stadiu al procesului global al deciziei – şi, în indiferent ce

sens, după necesităţi, în cursul elaborării deciziei. De exemplu, decidentul

poate fi satisfăcut  de munca operată anterior şi va opera imediat, printre

planurile ce-i sunt supuse, o selecţie care va duce direct la o acţiune concretă;

dar decidentul s-ar putea să nu fie satisfăcut cu munca anterioară şi să vrea un

complement de informaţie (reîntoarcere la stadiul de construcţie) sau un

complement de reflecţiune (reîntoarcere la stadiul de concepţiune). Din aceste

operaţii vor ieşi, respectiv, fie o nouă proiecţie urmată de o nouă prezentare, fie

numai acest ultim demers.

Recursivitatea nu este limitată la o singură operaţiune şi poate fi reînnoită

până când decidentul (de exemplu, legiuitorul) va fi în măsură să se declare

„satisfăcut” de unul din planurile de acţiune care-i sunt prezentate.

Din acţiunea angajată prin luarea unei decizii se va naşte, pe de o parte, un

produs normativ şi, pe de altă parte, o acţiune complexă care va contribui, la

rândul său, la producerea unei noi decizii complexe

579

.

Principalii cercetători pe această temă vor avea sarcina de a determina

cum se poate materializa procesul deciziei complexe în drept. Fiind vorba de

578

A se vedea „Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit”, cit. supra,

p. 168–169.

579

A se vedea A. J. Arnaud, On Complexity and Socio-Legal Studies: Some European
Examples, Onati, 1993.
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niveluri: cum se pune în practică acţiunea participativă?; care este rolul

experţilor în elaborarea planurilor de acţiune?; care este legitimitatea

decidenţilor? Fiind vorba de punerea în practică a  principiului constructivităţii:

cum se construieşte o problemă?; cum se elaborează un plan de acţiune?; ce

efectivitate şi ce satisfacţie trebuie realizate pentru alegerea deciziei? Fiind

vorba de recursivităţi: cine le declanşează, pentru ce motiv, potrivit cărei

proceduri şi până la ce limită?; care este dinamica proprie a retroacţiunilor?;

cum se confruntă cu disfuncţionalităţile?

Acest mod de decizie legislativă complexă corespunde unei preocupări

pentru luarea în considerare, intenţionată şi teleologică, a finalităţilor şi

intereselor multiple, susceptibile să conducă la un partaj de autoritate cu

societatea civilă şi la o participare din ce în ce mai amplă în luarea deciziei

580

.

El răspunde, de asemenea, la criticile adresate în căutarea acestui tip de

drept

581

. Este adevărat că, fără a ne distanţa de ideea legalităţii „responsive

law” lasă un spaţiu larg informalului cu toate pericolele pe care acesta le

comportă.

5. Trecând de pe planul teoretic pe cel al aplicaţiilor practice, vom încerca

să schiţăm în cele ce urmează un model acţional (operaţional) de care ar trebui

să ţină seama toţi cei care sunt antrenaţi (implicaţi) direct sau participă,

voluntar sau involuntar, la vasta şi complexa activitate de elaborare a legilor şi,

chiar mai mult, la elaborarea unui sistem juridic naţional. Este vorba de

construirea, implementarea şi întreţinerea unui mecanism multifuncţional,

utilizabil deopotrivă pentru activitatea de legiferare dar, în egală măsură, în

activităţile de aplicare a legilor şi evaluare permanentă (curentă) şi periodică a

sistemului juridic în ansamblul său şi acţiunile de corectare a acestui sistem

(care vor face obiectul unor expuneri separate, în secţiuni distincte ale studiului

nostru).

Acest mecanism va trebui să comporte mai multe niveluri (elemente

componente structurale) care să asigure, în mod fiabil: contactul permanent cu

activităţile specifice guvernării; contactul cu sursele de informare: doctrinare,

cu potenţial normativ şi cu caracter normativ; contactul cu realităţile sociale şi

cu schimbările intervenite în timp în cadrul societăţii (guvernarea

participativă); garantarea funcţionalităţii acestui ansamblu (mecanism).

a) Contactul operaţional cu activităţile guvernamentale. Am făcut mai

înainte sublinierea că activitatea de legiferare este implantată în profunzimea

actului politic de conducere a societăţii şi că între activităţile de guvernare şi

activitatea de legiferare trebuie să existe nu raporturi antagonice, ci de

cooperare şi sprijin reciproc, reţinându-se, totuşi, că actele de guvernare, care

reprezintă acte de exercitare a unei puteri legitime, reprezintă „energia unei

idei de drept pe care ea o încarnează” (aşa cum se exprimă un binecunoscut

autor de drept constituţional, G. Burdeau). Aceasta nu înseamnă nicidecum că

580

A se vedea P. Nonet, P. Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive
Law, New York, 1978.

581

A se vedea M. M. Feeley, Law, Legitimacy and Symbols: An Expanded View of Law and
Society in Transition, în „Michigan Law Review”, 77 (3), 1979, p. 899–907.
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funcţia guvernanţilor ar consta numai în a transpune în formule (formulări)

juridice diversele principii incluse în „ideea de drept”, căci atunci s-ar

subestima iniţiativa şi independenţa acestora. Este adevărat că valoarea unui

sistem constituţional depinde de mecanismele procedurale (juridice) pe care el

le prevede pentru a împiedica rămânerea la putere a unor persoane a căror

acţiuni sunt, evident, contrare voinţei naţiunii. Dar, pe de o parte, ideea de

drept nu are un conţinut suficient de precis pentru a lega într-un mod rigid

Puterea iar, pe de altă parte, responsabilităţile care incumbă celor însărcinaţi să

exercite funcţiunile guvernamentale se opun ca aceştia să fie îngrădiţi printr-un

rol pasiv de înregistrare a unui dat preexistent. Dimpotrivă, guvernanţii pot

acţiona asupra ideii de drept; cunoştinţele pe care ei le au despre problemele

vieţii politice, grila pe care trebuie să o aibă în legătură cu asigurarea binelui

comun constituie pentru ei o datorie de a explica (clarifica) opiniei publice şi

de a o face să înţeleagă necesitatea unor măsuri care, poate, la prima vedere, ar

putea părea indezirabile. Or, prin aceasta s-ar putea ca însăşi „ideea de drept”

să necesite a fi revizuită. Aşa încât, dacă este adevărat că Statul însuşi este

limitat prin drept, trebuie să se vadă şi cealaltă faţă a acestei limitări, adică

dacă aceasta nu cumva va constitui, în timp, o barieră ridicată odată pentru

totdeauna, opunându-se oricărei iniţiative statale. O atare limitare rezultă din

faptul ca nu cumva guvernanţii să meargă împotriva ideii de drept valabile, dar

ea nu le interzice acestora să se folosească de prestigiul, înţelepciunea şi

autoritatea lor pentru a-i ridica pe guvernanţi până la o înţelegere mai exactă şi

mai profundă a necesităţilor vieţii politice, economice şi sociale. Făcând acest

lucru, guvernanţii nu vor face altceva decât să-şi îndeplinească rolul lor de

conducere a vieţii colective amendând, eventual, atunci când este cazul, chiar

şi ideea de drept, pe măsura problemelor din ce în ce mai complexe pe care le

pun existenţa (viaţa) şi progresul ştiinţelor sociale: politice, sociologice,

juridice

582

.

Ceea ce trebuie să se înţeleagă foarte bine este faptul că guvernanţii „nu

au niciun drept subiectiv de exercitare a comandamentului lor”. Ei doar au

primit o competenţă de a-şi îndeplini actele specifice de guvernare (inclusiv de

amendare a „ideii de drept”, în condiţiile sus-menţionate). Orice încălcare a

acestor îndatoriri se sancţionează cu „nulitatea absolută” (controlul de

legalitate sau, după caz, controlul de constituţionalitate). Deci principiul este că

simpla lor voinţă nu are, ca atare, nicio valoare juridică. Ea nu devine

obligatorie, din punct de vedere juridic, decât în măsura în care ea ar putea fi

imputată Statului însuşi, adică atunci când se manifestă în condiţiile de punere

în operă a Puterii de către guvernanţi. Această situaţie a guvernanţilor, ca

organe ale Statului, explică unitatea şi continuitatea acesteia, indiferent de

multiplicitatea agenţilor Puterii.

Aceste scurte considerente introductive – care au, desigur, tot un caracter

teoretic, pe care nu l-am putut evita fără a aduce atingere inteligibilităţii celor

pe care le vom expune în continuare – le-am apreciat ca fiind necesare pentru

punerea în evidenţă a problemei de fond care trebuie avută în vedere în

582

A se vedea G. Burdeau, op. cit. supra, p. 37.
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permanenţă, adică scopul urmărit, fără să ne rătăcim în meandre de ordin

procedural care au totuşi un caracter auxiliar (deşi foarte important).

Aşadar, ne vom strădui să descifrăm, în limita posibilului, care ar trebui –

în optica noastră – să fie mecanismul prin care să se asigure, în mod concret şi

eficient, contactul şi cooperarea (ajutorul reciproc) dintre actele de

guvernământ şi drept, pentru realizarea cadrului juridic în limitele căruia să se

desfăşoare, în mod obligatoriu, toate activităţile politice, economice, sociale,

juridice (bineînţeles, cu respectarea principiilor şi regulilor  fundamentale la

care ne-am referit în partea introductivă, teoretică, a acestui prim punct).

O primă preocupare va trebui, desigur, să fie manifestată pentru

participarea (şi cooperarea) la alegerea obiectivelor care se stabilesc prin

programele de guvernare care, deşi au – în esenţă – un caracter politic, este

necesar şi obligatoriu să se realizeze într-un cadru juridic prestabilit şi adecvat.

Un program de guvernare trebuie să conţină, definite cu toată claritatea,

obiectivele care urmează a fi atinse prin activităţile şi măsurile luate în acest

sens.

Stabilirea obiectivelor va rezulta din studiile prognostice întocmite de

organe statale specializate şi din alegerea din paleta de variante oferite de

specialişti a acelora considerate a fi optime şi corespunzătoare (concordante)

cu programul de guvernare.

Această operaţiune de selectare se va face avându-se în vedere un sistem

de priorităţi şi resursele disponibile (materiale, financiare, umane), stabilite de

asemenea de organele competente (în special Ministerul Finanţelor şi

Ministerul Muncii, indiferent de denumirile pe care le-ar avea aceste

ministere).

Odată determinate aceste obiective şi stabilită ordinea de priorităţi, cu

etalarea în intervale de timp înlăuntrul cărora urmează să se desfăşoare

activităţile şi să fie luate măsurile pentru realizarea lor, ele trebuie date

publicităţii şi explicate pe înţelesul tuturor, cu transparenţa de rigoare, făcându-

se invitaţia să fie exprimate păreri şi sugestii de îmbunătăţire. Această etapă de

adoptare a programului de guvernare este foarte importantă dată fiind

dimensiunea sa democratică. Bineînţeles, se va fixa şi un interval de timp,

rezonabil, înlăuntrul căruia să se opereze studii de compatibilitate şi

implicabilitate a cetăţenilor la realizarea acestui program care, de asemenea, să

fie date publicităţii, după care să se treacă, efectiv, la aplicarea programului

definitivat (în care să fie prevăzute şi posibilităţi de adaptare continuă, în timp,

în funcţie de circumstanţe schimbătoare, bineînţeles în anumite condiţii şi cu

respectarea unor reguli, pentru a se asigura flexibilitatea programului, fără de

care acestea ar rămâne nişte cadre înţepenite, sclerozate, rigide, inadaptabile la

schimbări, deci lipsite de eficienţă).

Definitivarea şi punerea în aplicare a planului de guvernare reprezintă un

ansamblu al unor elemente: studiile de prefezabilitate şi de fezabilitate;

stabilirea componentelor de plan pentru realizarea obiectivelor (predeterminate

prin programul de guvernare), şi anume: genul de lucrări şi măsuri ce trebuie

îndeplinite pentru realizarea obiectivului şi defalcarea pe termene precise de

executare; resursele materiale, financiare şi umane necesare; instituţiile şi
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persoanele la conducerea proiectelor şi răspunzătoare de rezultate; stabilirea

mecanismelor de monitorizare continuă şi de control periodic al modului cum

se desfăşoară lucrările şi semnalarea imediată a abaterilor (devierilor) de la

planurile întocmite.

Întreaga procedură trebuie prevăzută prin acte normative cu putere de

lege, nerespectarea regulilor urmând a fi sancţionată penal, civil, administrativ,

disciplinar, după caz sau printr-o combinaţie între aceste măsuri sancţionatorii.

Foarte importantă în această schemă operatorie este constituirea

mecanismelor de asigurare a resurselor financiare necesare realizării

obiectivelor: mecanisme de colectare a impozitelor şi taxelor, principala

resursă a bugetului de stat consolidat şi mecanismele de aprobare şi distribuire

a resurselor colectate pentru acoperirea necesităţilor realizării tuturor

obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, o foarte mare atenţie

trebuind să fie acordată reţelei de „ordonatori de credite” situate la toate

nivelurile organizaţionale şi mai ales a criteriilor după care se subdivid aceste

resurse până la nivelurile inferioare, întrucât lipsa unor criterii clare, lipsa

controlului modului în care se fac aceste subdivizări pe ordonatori de credite

situaţi la nivelurile inferioare şi lipsa posibilităţii de a fi atacate aceste decizii

creează condiţii de abuzuri care pot duce la distorsionarea şi chiar la

compromiterea acţiunii de realizare a obiectivelor.

Se pare că o parte deficientă în această privinţă este imputabilă şi lipsei

unui cadru juridic corespunzător prin care să fie stabilite astfel de mecanisme

de colectare şi distribuţie a resurselor financiare şi asigurată o funcţionalitate

corectă şi eficientă a acestora; aceasta ca urmare tocmai a modului deficient de

organizare a contactului şi cooperării între politic şi juridic cu ocazia elaborării

Proiectelor de guvernare şi a obiectivelor acestora.

Apoi, periodic, este necesar să fie stabilită, tot pe cale legislativă, şi

obligativitatea Guvernului de a prezenta rapoarte bine documentate, care să fie

date publicităţii şi supuse dezbaterii publice, cu privire la îndeplinirea etapizată

a obiectivelor din Programul de guvernare, care au ajuns la scadenţă (scadenţe

parţiale, nu cele finale), pentru a se putea, astfel, da posibilitatea verificării pe

parcurs a modului cum sunt realizate obiectivele, dacă acestea au fost sau nu

îndeplinite, fără a se aştepta termenul final, făcându-se şi constatările, pozitive

sau negative, concordanţa între ceea ce s-a planificat şi ceea ce s-a realizat,

dându-se şi posibilitatea controlării exactităţii raportării. Iar, în ipoteza

nerealizării acestor segmente parţiale de obiective, să se indice cauzele

nerealizării, să fie identificaţi cei răspunzători şi ce măsuri au fost luate, în

special tragerea la răspundere a acestora (penal, civil, administrativ,

disciplinar).

În cazul în care se apreciază nerealizări ale programului de guvernare (ale

obiectivelor sau unor părţi din aceste obiective, inclusiv ale segmentelor

parţiale etapizate), să se arate şi să se explice cauzele indicându-se şi măsurile

necesare a fi luate pentru revizuirea programului în aşa fel încât să fie restabilit

echilibrul general programatic.

Aceste rapoarte periodice trebuie, în mod obligatoriu, date publicităţii

(obligaţie care trebuie prevăzută expres în actul normativ de organizare şi
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funcţionare al guvernului),   dându-se astfel posibilitatea opoziţiei să acţioneze

în deplină cunoştinţă de cauză, pentru a critica modul în care Guvernul îşi

îndeplineşte sau nu obligaţiile asumate faţă de naţiune în Programul de

guvernare, program precis, nu o formulare difuză care n-ar oferi niciun reper

concret, tangibil.

Este de subliniat faptul că băncile, atunci când acordă credite pentru

investiţii, procedează exact în acest mod, neeliberând solicitanţilor întreaga

sumă solicitată, ci deschizând linii de credit pe bază de programe etalate în

timp, pe care departamentele de control ale băncii le verifică pe teren, dacă au

fost sau nu realizate lucrările planificate pentru anumite termene, întrerupând

imediat linia de credit în caz de nerealizare în concret a segmentelor de

obiective planificate.

Deci nu este niciun motiv ca şi Guvernul, păstrând desigur proporţiile, să

procedeze în acelaşi fel, pentru a fi stopate risipa, incompetenţa şi, mai ales,

lipsa de răspundere pentru neîndeplinirea sarcinilor.

Legătura de cooperare între elaborarea Programului de guvernare

(operaţiune având un caracter politic) şi activitatea de legiferare rezultă din

necesitatea elaborării şi a unui cadru juridic în limitele căruia trebuie să se

desfăşoare întreaga activitate la care ne-am referit mai sus, începând chiar cu

faza de elaborare a acestui program de guvernare, întrucât această procedură

trebuie să fie prevăzută într-un act juridic normativ pentru a căpăta caracter

obligatoriu.

Apoi, stabilindu-se obiectivele care urmează a fi îndeplinite (fiind

prevăzute în Programul de guvernare), trebuie asigurate, concomitent, şi

resursele necesare pentru realizarea lor [materiale, financiare, umane (costul

folosirii resurselor umane)]. Deci legea bugetului de stat şi bugetele locale

(care au forţă de lege) trebuie să fie concordante cu Planul de guvernare,

acoperind necesităţile de resurse pentru realizarea lor, altfel Planul de

guvernare ar fi lipsit de orice valoare finalizatoare, rămânând doar deziderate,

niciodată îndeplinite sau îndeplinite deficitar, cu mari întârzieri şi risipă de

resurse, fără să existe posibilitatea de tragere la răspundere a celor vinovaţi de

astfel de stări de lucruri, lipsa acestei dimensiuni – sancţionatorii – a

angajamentelor luate fiind o racilă foarte costisitoare, atât politic, cât şi juridic

şi material.

Analize multilaterale de profunzime au pus în evidenţă o adevărată

piramidă cauzală, atât cu caracter sistemic, dar şi funcţional ori disciplinar.

Într-adevăr, un examen atent al cauzelor neîndeplinirii sau îndeplinirii

defectuoase a obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare va releva:

neconcordanţa între obiectivele stabilite şi resursele disponibile pentru

realizarea lor (o abatere sistemică); lipsa unei planificări riguroase, etapizate, a

lucrărilor ce trebuie îndeplinite (sau măsurilor de luat) şi a acoperirii cu resurse

a acestora; lipsa stabilirii sarcinilor pe persoane cu funcţii de conducere,

monitorizare şi control privind modul şi ritmul de îndeplinire a lucrărilor (ceea

ce va crea dificultăţi în identificarea celor răspunzători); lipsa unor analize

parţiale pe tot parcursul operaţiunilor de realizare a obiectivelor; lipsa unor
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măsuri operative de remediere a deficienţelor şi responsabilizări ale celor aflaţi

în culpă sau pentru lipsă de competenţă şi multe altele.

Se pot constata, cu aceleaşi ocazii, şi deficienţe, insuficienţe, neclarităţi

sau neconcordanţe în modul de reglementare şi, chiar, deficienţe, de ansamblu

sau parţiale, ale sistemului legislativ, unele dintre ele flagrante şi supărător de

neglijente, cum sunt, de exemplu, cazurile unor multiple modificări şi

paramodificări care sunt lăsate în această stare, fără ca nimeni să-şi pună

întrebarea dacă atare reglementări mai pot sau nu să fie descâlcite, şi cu ce preţ,

de către juriştii practicieni, şi în ce măsură deficienţele din activităţile practice

sau cele jurisdicţionale îşi au explicaţia tocmai în astfel de situaţii de nedorit.

De pildă, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale a suferit foarte

multe modificări în timp, motiv pentru care a fost nevoie de două republicări,

ultima datând din anul 2004. Dar, după această ultimă republicare, a intervenit

o modificare masivă în 2006 şi apoi o alta la fel de masivă în 2008, fără să mai

intervină vreo nouă republicare, cu renumerotarea textelor, lăsându-se pe

seama juriştilor practicieni, care nu au timpul necesar şi poate nici abilităţile

legiuitorului, să se descurce singuri în această junglă legislativă.

Un alt exemplu, de acelaşi calibru, care a devenit aproape o „clauză de

stil” pe care o regăsim în foarte multe acte normative, este acela prin care, în

textele finale, se menţionează că sunt abrogate sau „modificate în mod

corespunzător” alte acte normative anterioare, adăugându-se, atenţie, şi

expresia-tip „orice alte acte normative sau dispoziţii contrare prezentei

reglementări”. Deci şi în astfel de cazuri, se lasă tot pe seama juriştilor

practicieni să facă această operaţiune de corelare, pe care unii preferă să o

ignore, cu tot cortegiul de consecinţe negative, iar alţii o vor face într-un mod

necorespunzător, cu aceleaşi consecinţe. Aceasta în condiţiile în care

legiuitorului îi revine această obligaţie, el fiind acela care ar trebui să aibă o

viziune de ansamblu asupra întregului sistem legislativ şi să asigure

funcţionalitatea optimă a acestuia, informând complet şi explicit pe destinatarii

reglementărilor.

Sunt multe acte normative în care, deşi instituie nişte reguli, fără a se

preciza că ar avea doar caracterul unor recomandări facultative, nu sunt

prevăzute şi sancţiunile aplicabile în caz de încălcare a lor, acte normative

denumite în mass-media „legi fără dinţi”.

Sunt foarte multe legi şi alte categorii de acte normative care nu au, în

partea introductivă, o „expunere de motive” sau „considerente”, cum sunt ele

denumite în legislaţia comunitară, aşa încât nu sunt identificate obiectivele ce

se urmăresc a fi atinse prin reglementările respective.

Aproape în nicio reglementare nu se indică şi sursele de finanţare

necesare pentru realizarea obiectivelor care fac obiectul acestora.

Toate acestea sunt elemente care ilustrează în modul cel mai clar

necesitatea legăturii (a contactelor) care trebuie să existe între activitatea

politică de stabilire a obiectivelor din Programul de guvernare şi determinarea

cadrului juridic în limitele căruia urmează şi trebuie să aibă loc această

operaţiune politico-juridică.
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Un al doilea plan al activităţii de legiferare este cel al examinării,

permanente sau periodice, a stării sistemului juridic (legislativ) deja existent,

nu numai a nivelului specific al stabilirii obiectivelor programelor de

guvernare. Aceasta întrucât, pe de o parte, legile şi celelalte acte normative se

pot dovedi, în timp, a avea imperfecţiuni care nu au putut fi anticipate, apărând

în cursul aplicării lor, în contactul cu realităţile sociale, iar, pe de altă parte,

întrucât legile nu sunt elaborate o dată pentru totdeauna, ci sunt supuse, şi ele,

uzurii materiale sau morale, dacă ne putem exprima aşa, deci trebuie înlocuite

cu altele mai perfecţionate, în concordanţă cu schimbările ce se operează în

societate.

De acest al doilea aspect ne vom ocupa la un alt punct al studiului nostru

consacrat „garantării funcţionalităţii mecanismului destinat să asigure în

permanenţă concordanţa dintre activităţile de guvernare şi cadrul juridic în care

se desfăşoară aceste activităţi”.

b) Contactul cu sursele de informare: doctrinare, potenţial normative şi
normative. În secţiunea 5 din acest capitol am făcut o expunere pe larg a

acestor surse de informare, aşa încât în această secţiune ne vom ocupa de

mecanismul prin care se va realiza acest contact şi funcţionalitatea acestuia,

adică de aspectul instituţional şi tehnologic.

Din punct de vedere instituţional considerăm că ar fi necesară înfiinţarea

unui centru naţional de informare juridică, unde să fie concentrate, prelucrate

(clasificate, sistematizate, actualizate continuu etc.) şi difuzate (accesibile

electronic) şi, eventual, chiar comercializate (sub formă de culegeri

asemănătoare celor realizate de Dalloz sau Lamy) către toţi juriştii din toate

domeniile de activitate: judecători, procurori, avocaţi, jurisconsulţi şi chiar

funcţionari publici cu funcţii manageriale.

Un atare centru de documentare să fie deservit de jurişti cu pregătire

teoretică serioasă şi experienţă şi în activităţi practice cu specific juridic,

cunoscători de limbi străine, în special în ceea ce priveşte limbajul juridic şi, în

măsura posibilului, să aibă şi înclinaţii spre munca de cercetare juridică.

Sediul unui atare centru de documentare juridică ar trebui plasat, fie ca un

departament specializat al Bibliotecii Naţionale, fie în cadrul Ministerului

Justiţiei, principalul organ al statului cu atribuţii de iniţiativă legislativă, tot ca

un departament specializat de studii şi documentare juridică, accesibil însă

tuturor categoriilor de jurişti, funcţionarilor publici, întreprinderilor,

societăţilor comerciale, instituţiilor şi chiar populaţiei.

La acest centru urmează a fi transferate toate documentaţiile cu caracter

juridic: coduri, legi speciale, alte acte normative, cărţi, reviste etc., româneşti şi

străine, care sunt răspândite în toate bibliotecile de la Ministerul Justiţiei,

Ministerul Public, Consiliul Legislativ, bibliotecile publice etc., iar, în lipsa

unor spaţii corespunzătoare de depozitare, toate acestea să fie transpuse pe

dischete şi microfilme, lucrări care să fie efectuate de specialişti în materie.

Un serviciu al centrului ar trebui să se ocupe cu actualizarea permanentă a

legilor, codurilor, tuturor actelor normative pentru a exista posibilitatea unei

informări complete, aduse la zi, corelate cu întreg sistemul legislativ, acestui

serviciu revenindu-i şi obligaţia de a realiza republicări atunci când au
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intervenit modificări multiple care fac greu accesul, pentru juriştii practicieni,

la informaţii juridice actualizate.

Acelaşi serviciu al centrului ar trebui să se ocupe de prezentarea

sistemelor legislative din alte ţări, în paralel cu sistemul juridic român (pe

domenii) şi sistemele legislative din ţările cele mai avansate în domeniile care

ar interesa legiuitorul român, dar şi alte categorii de jurişti.

Un alt serviciu ar urma să facă acelaşi lucru, însă la un nivel superior,

alăturând la prezentările primare consacrate doar legilor (sistemelor de drept

pozitiv), prezentări ale unor studii de drept comparat sau întocmite la nivel

comunitar, precum şi prezentări de jurisprudenţă comparată, pentru ca, în acest

fel, să fie oferite şi informaţii cu privire la tendinţe, curente, şcoli (adică latura

dinamică a activităţii de legiferare).

Ar trebui să existe şi un serviciu de documentare profund specializat care

să poată oferi informaţii complete (legislaţie, legislaţie comparată, doctrină şi

jurisprudenţă comparată) în legătură cu diverse instituţii juridice, cum ar fi, de

exemplu: transferul de tehnologii; mărcile de fabrică sau comerţ; desenele

industriale; libera circulaţie a capitalurilor, mărfurilor, serviciilor, persoanelor;

libera concurenţă; secretul bancar; libertatea de opinie; spălarea banilor;

fuziunea transfrontalieră; donaţia; succesiunea etc.

Centrul de documentare trebuie dotat cu toate maşinile şi aparatele

moderne de reproducere şi de tipărit ori eventual să existe raporturi

contractuale cu o tipografie agreată unde să fie tipărite astfel de lucrări (de

documentare, nu de copiere a unor lucrări deja publicate), care să fie

comercializate, aceasta putând constitui o sursă de finanţare a centrului de

documentare. Astfel de lucrări, care ar fi foarte căutate, ar fi bibliografiile

tematice, atât de utile pentru cercetătorii şi juriştii practicieni.

Din punct de vedere tehnologic este vorba de întreg ansamblul

tehnologiilor existente şi îndeosebi cele „de vârf”: informatica, automatizarea

documentării, înzestrarea cu specialişti în codificarea şi prelucrarea

informaţiei, pentru a putea fi folosite în cât mai multe cazuri computerele,

tehnicile curente folosite în elaborarea şi transmiterea informaţiilor.

Centrul de documentare juridică va avea drept obiect de activitate

furnizarea rapidă a datelor complete şi fiabile necesare îmbunătăţirii activităţii

de legiferare, dar şi a organelor care au sarcina aplicării legilor, controlul

modului de aplicare a legilor şi a altor acte normative, evaluările cantitative şi

calitative atât ale activităţii de elaborare a legislaţiei, cât şi ale aplicării

acesteia, şi efectele, pozitive sau negative, produse asupra societăţii şi evoluţiei

acesteia. De altfel, în unele ţări dezvoltate au şi fost realizate oficii de

consultaţii dotate cu calculatoare electronice, conectate la centrul de

documentare, din ale căror bănci de date pot fi obţinute soluţii (adică variante

de soluţii) pentru problemele de drept complicate.

În prezent, se poate recurge la mijloace de mare eficienţă de prelucrare în

timp real a informaţiilor: teleprelucrarea, tehnicile de vizualizare, lectura optică

a documentelor. Există şi tehnici speciale de programare pentru utilizarea unui

calculator de către mai mulţi beneficiari ca să fie serviţi imediat. Sistemul

constă dintr-un ansamblu: calculator cu rol de centrală (care ar lucra la nivelul
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centrului de documentare juridică); posturile de interogare-răspuns

(telescriptori-telewritter), care pot fi instalate la orice distanţă de „centrală” (în

orice birou care dispune de o linie telefonică); un dispozitiv de telecomunicaţii

„DATANET”, inserat între telescriptori şi calculator; o unitate de memorie cu

discuri magnetice pentru stocarea problemelor (programele şi datele), cu acces

direct atât pentru utilizatori, cât şi pentru calculator.

Postul terminal este ataşat la telescriptor (maşină de scris branşată la

telefon) şi la un perforator din bandă de hârtie pentru prepararea lucrărilor

înainte de intrarea în comunicaţie cu centrul. Banda se citeşte prin transmisie

directă.

Acest sistem poate utiliza limbajele universale de programare FORTRAN,

COBOL, PLI, BASIC.

Prelucrările în timp real beneficiază atât de viteza de clacul, cât şi de

posibilităţile enorme de memorare ale calculatorului.

Operând asupra datelor conţinute în fişiere din memoria sa externă,

calculatorul urmăreşte pas cu pas procesul informaţional-decizional, dând

răspunsurile în timp util. Totodată, fişierul se actualizează permanent, în el

fiind cuprinse numai datele operative cele mai recente, „timpul real” permiţând

un adevărat dialog între om şi maşină.

Am descris procesul informativ-decizional în forma sa cea mai

simplificată, însă în prezent lucrurile sunt mult evoluate, aproape zilnic

aducându-se perfecţionări tehnice, inovaţii pe care nu este însă cazul să le

prezentăm în amănunt pentru a nu intra într-un tehnicism care nu ar contribui

cu nimic scopului pe care-l urmărim prin acest studiu. Facem doar sublinierea

că, datorită utilizării calculatoarelor în operaţiunile de contactare a surselor de

informare (doctrinare, cu potenţial normativ, normativ şi jurisprudenţial),

inclusiv asocierea de mai multe calculatoare, s-au creat, în zilele noastre,

posibilităţi aproape nelimitate de informare şi prelucrare, iar acest arsenal

documentar stă la dispoziţia celor care sunt angrenaţi în vasta şi complexa

activitate de legiferare, activitate care – este evident – are un riguros caracter

ştiinţific, cadrul juridic, înlăuntrul căruia se realizează toate activităţile

îndreptate (ţintite) spre realizarea obiectivelor prestabilite prin programe

politice de guvernare (care ar trebui întocmite cu aceeaşi rigoare ştiinţifică),

nepermiţând abateri, devieri, distorsiuni semnificative. Bineînţeles,

respectându-se regulile sistemicităţii şi existând voinţa ca acestea să fie

respectate.

c) Contactul cu realităţile sociale. Societatea modernă contemporană

constituie un sistem cibernetic, în interacţiune continuă între obiectivele

colective, exprimate în programele de guvernare, şi obiectivele individuale.

Democraţia poate fi definită ca un sistem de conducere socială cu reacţie

cetăţenească prin aceea că fiecare cetăţean sau colective de cetăţeni constituiţi

în asociaţii sau organizaţii civile reacţionează la procesul de conducere pe

calea formulării unor cerinţe (doleanţe) sau a unor propuneri şi sugestii pentru

îmbunătăţirea vieţii şi activităţii vieţii societăţii. Iar pe cale legislativă trebuie,

în consecinţă, să fie creat un cadru juridic apt să absoarbă aceste reacţii, să le
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prelucreze şi să le transpună  în legi şi în alte categorii de acte normative care

să permită acest lucru.

Informatica (juridică) şi calculatoarele electronice pot participa la

realizarea în bune condiţii (optime) a acestui proces de acţiune şi reacţiune

(feed-back), aducându-şi astfel o contribuţie considerabilă la democratizarea

profundă a vieţii sociale şi la conducerea societăţii în ansamblul său.

Acest contact permanent, organizat şi eficient, între activitatea de legiferare

şi realităţile sociale are un câmp de aplicare foarte vast, încă insuficient de bine

explorat şi analizat spre a fi identificate căile de urmat în această privinţă.

Suntem însă conştienţi de amploarea unei asemenea acţiuni, complexitatea sa şi

enormele dificultăţi care vor fi întâlnite pe acest drum şi care, totuşi, vor trebui

depăşite pentru că altă cale mai uşoară şi mai rapidă nu există.

Un studiu recent publicat în paginile revistei „Dreptul”

583

abordează frontal

vechea problemă a inactualităţii (incompatibilităţii) adagiului „nemo censetur

igorare legem”, cu corolarul său „ignoratia legum excusat neminem”. Autorul

face chiar de la început sublinierea că, nu de puţine ori, aceste „sintagme

primitive”, a căror absenţă ar dezgoli edificiul dreptului de esenţa imperativităţii

sale, făcându-l imposibil de aplicat, sunt receptate şi aplicate „ipso facto”, uneori

dintr-un automatism atavic, şi chiar trecute cu vederea de către destinatarii şi

interpreţii legii, pradă inerţiei recunoaşterii generale pe care respectivele sintagme

şi-au câştigat-o de-a lungul timpului. Şi aceasta chiar şi în situaţia în care, efectiv,

subiecţii sociali nu cunosc normele juridice edictate în vederea aplicării lor.

Prin Constituţia României (art. 1 alin. 5) este proclamat principiul

supremaţiei actului fundamental în cadrul sistemului juridic naţional, instituind

obligaţia respectării acesteia, dar – totodată – şi a întregului sistem normativ,

obligaţie universal valabilă ce incumbă autorităţilor publice şi „tuturor

cetăţenilor”, cetăţenii fiind egali în faţa legii, nimeni nefiind mai presus de lege

(art. 16 alin. 1 şi 2).

Din aceste texte se deduce (un pic forţat în opinia noastră) „condiţia prealabilă

a cunoaşterii legii, pentru a se putea determina limitele conduitei permise”.

În continuare se face şi observaţia că tot mai mult şi în diferite ocazii este

totuşi „pusă în evidenţă capacitatea limitată de asimilare a indivizilor, în

special în condiţiile unei supraîncărcări normative şi a mobilităţii tot mai

accentuate a normelor juridice” (lucru pe care l-am subliniat şi noi în mai

multe rânduri în studiul nostru), aşa încât nimeni nu mai poate fi prezumat că

ar cunoaşte legile, în această situaţie aflându-se nu numai cetăţenii obişnuiţi, ci

chiar şi specialiştii (în drept), ei înşişi devenind, din acest motiv, din ce în ce

mai specializaţi. Unii autori

584 

merg chiar şi mai departe în aprecierile lor,

afirmând că „Pentru cetăţean dreptul este la fel de abstract, incomprehensibil,

ca în epocile barbare în care dreptul era cunoaşterea secretă a pontifilor”.

583

A se vedea D.-D. Şerban, Accesul la legislaţie – prezent, perspective, jurisprudenţă,
comentarii, în „Dreptul” nr. 1/2009.

584

A se vedea J. Elull, Le droit occidental en 1970 à partir de l’expérience française, citat în

lucrarea „Drept civil. Ideea curgerii timpului şi consecinţele ei juridice”, coordonată de I. Dogaru,

Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p. 45.
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În aceste condiţii, pentru ca principiul „presupusei asimilări normative” să

nu reprezinte o simplă ficţiune juridică (străină de realitate) şi pentru a se

asigura o bună funcţionare a întregului sistem legislativ, este evident că

legiuitorul va trebui să se preocupe şi de asigurarea condiţiilor pentru ca legile

şi celelalte acte normative, toate normele juridice să poată fi cunoscute,

înţelese şi asimilate efectiv de către destinatarii lor, prin publicitate, dar mai

ales prin „accesibilitatea neîngrădită a acesteia”.

Uşor de afirmat, extraordinar de dificil de tradus în practică o atare acţiune

care este foarte vastă, complexă şi de durată, implicând nu numai publicitatea şi

facilităţile de accesare la informaţii juridice, pe care se pare că se pune accentul,

ci mult mai mult, şi anume: acţiuni de educare juridică a populaţiei, începând

încă de pe băncile şcolii, în programele de învăţământ netrebuind să lipsească

materia dreptului; formarea treptată a conştiinţei juridice a cetăţenilor;

constituirea unei culturi juridice ca un fond de educaţie accesibil nu numai

juriştilor, ci şi cetăţenilor, într-un cuvânt o socializare juridică.

Toate acestea sunt obiective foarte largi, de perspectivă, neputându-se

prevedea termene de realizare pentru că ar însemna să cădem în derizoriu, într-

o birocraţie lipsită de bun-simţ. Dar aceasta nu înseamnă nicidecum că un

astfel de proces, indiferent de vastitatea şi complexitatea sa, să nu demareze şi

să nu figureze ca un obiectiv de seamă în Programele guvernamentale,

deocamdată sub formă de subobiective punctuale care să constituie pietre de

temelie ale unui edificiu care va fi construit într-un timp indefinit. Cu alte

cuvinte, trebuie realizat un plan de ansamblu, de perspectivă, a ceea ce trebuie

întreprins pentru o schimbare fundamentală a modului de abordare a acestui

obiectiv, făcându-se şi calcule – desigur, aproximative – ale costurilor unor

astfel de operaţii; decalarea pe etape şi priorităţi în funcţie de resursele

disponibile şi includerea în Programele de guvernare a obiectivelor prioritare.

În paralel însă, şi în cadrul acestor obiective prioritare din Programele de

guvernare trebuie să figureze şi subprograme de asistenţă juridică a masei mari

a cetăţenilor care nu numai că nu au cunoştinţe juridice, dar nu au nici acces,

din motivele la care ne-am referit mai sus, la reglementările juridice care li se

adresează şi le suportă consecinţele. Ne referim în special la: centre de

informare şi îndrumare juridică a populaţiei şi forme de asistenţă juridică

gratuită sau foarte puţin costisitoare pentru toţi cei lipsiţi de mijloace pentru a

putea să acţioneze în justiţie sau atunci când sunt acţionaţi în justiţie. În Statele

Unite ale Americii există deja forme asociative de avocaţi, la dispoziţia

populaţiei, remuneraţi dintr-un fond care se constituie prin nişte taxe modice

(la nivel de câţiva dolari pe lună) pe care le plătesc, ca un fel de primă de

asigurare, cei care doresc să-şi asigure astfel o asistenţă juridică calificată

atunci când vor avea, eventual, nevoie de o atare asistenţă.

În aceeaşi gamă de acţiuni se înscriu şi asocierile de cetăţeni, cu sau fără

personalitate juridică, care să le permită cetăţenilor izolaţi să fie reprezentaţi în

justiţie în condiţii mult mai favorabile (eficiente) decât dacă ar acţiona separat.

Structurile asociative sunt indispensabile mai ales pentru participarea

organizată a cetăţenilor la activitatea de legiferare, care este proclamată prin

numeroase legi, dar care rămâne, deocamdată, ca un deziderat, tot din motivele
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enunţate mai sus: lipsa cunoştinţelor sau insuficienţa acestora, neorganizarea,

lipsa asistenţei de specialitate, dar şi motive subiective: lipsa de interes, lipsa

solidarităţii sociale, comoditatea, superficialitatea, care se dovedesc a fi foarte

costisitoare.

Presa scrisă şi cea audiovizuală au un rol extrem de important pentru

educaţia juridică a cetăţenilor: o presă specializată în popularizare juridică, dar

şi presa obişnuită, care trebuie să rezerve rubrici de informare juridică.

Obiectivele care trebuie urmărite cu perseverenţă, dar şi cu mare atenţie,

trebuie să se axeze atât pe informaţii generale politico-juridice de organizare şi

funcţionare a societăţii: tipurile de organizare politică şi cadrul juridic al

acestora, în ce ţări sunt aplicate acestea şi cu ce rezultate, precum şi comparaţii

între ceea ce există pe plan internaţional şi în ţara noastră, dar şi reguli de

comportament în societate: principiile fundamentale de convieţuire socială,

astfel încât să înţeleagă orice individ că viaţa în societate nu înseamnă că

fiecare face ce vrea, după capul lui, fără a fi răspunzător de consecinţele

faptelor sale, că, dimpotrivă, există o regulă fundamentală de solidaritate şi

întrajutorare reciprocă, iar abaterile, devierile de la această regulă de

comportament trebuie făcute publice, cei culpabili fiind atenţionaţi sau, în

cazuri mai grave sau repetate, şi sancţionaţi ori supuşi unor măsuri comunitare

de educare şi integrare socială.

Trebuie să se vină şi în sprijinul populaţiei prin oferirea, gratuită sau

contra unor remuneraţii modice, a tuturor informaţiilor juridice care îi

interesează pe cetăţeni, arătându-li-se care sunt drepturile şi, în mod corelativ,

obligaţiile lor, modul în care pot acţiona, pe ce căi şi chiar să fie ajutaţi să

poată întocmi petiţii, cereri, formulare diverse (în special de natură fiscală),

acţiuni în justiţie etc., în paginile publicaţiilor să fie editate răspunsuri la

întrebările puse, să fie date sfaturi juridice etc.

O cale de revenire în sprijinul populaţiei ar fi realizarea unor ghiduri de

popularizare în legătură cu instrumentele juridice la care populaţia poate

recurge pentru a-şi rezolva problemele cu care se confruntă în diferite domenii

de activitate care, eventual, să fie distribuite gratuit sau vândute la preţuri

foarte reduse, statul putând subvenţiona astfel de activităţi.

Tot presa poate pune întrebări instituţiilor: ministere, organe ale

administraţiei publice locale, diferitelor autorităţi privitor la probleme juridice

despre care au luat cunoştinţă în activitatea pe care o desfăşoară, întrebări la

care organele şi instituţiile implicate să fie obligate prin lege a da răspunsuri,

indicând şi măsurile luate pentru intrarea în legalitate şi normalitate, iar aceste

răspunsuri să fie date publicităţii, publicitatea putând constitui un vot de blam

la adresa unor instituţii sau autorităţi.

Pe astfel de căi, cu răbdare şi perseverenţă, populaţia va fi instruită din

punct de vedere juridic, va fi mai conştientă de puterea sa şi va fi angajată într-

o vastă activitate de colaborare la actul de guvernare. Pe această cale şi pe

altele asemănătoare, conjuncte, se va realiza ceea ce se numeşte o „guvernare

participativă”.
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Condiţia care se pune este aceea de a se acorda toată atenţia unor astfel de

acţiuni, chiar dacă la început ar părea că ar avea (şi chiar dacă ar avea efectiv)

un caracter prea elementar.

Oamenii sunt avizi pentru a obţine rezultate concrete în aplicarea corectă şi

ineluctabilă a legii, în înfăptuirea promptă a justiţiei şi va fi suficient să simtă că

sunt luaţi în consideraţie, că iniţiativele lor au finalitate pentru a-şi spori şi mai

mult eforturile în această direcţie, devenind colaboratori indispensabili şi din ce

în ce mai bine instruiţi ai organelor oficiale de guvernare.

Aşadar, va trebui să se acţioneze în această direcţie şi pe căi multiple şi

cât mai diverse ţinându-se seama de sloganul lansat de Wilhelm de Orania:

„Nu este necesar să speri pentru a întreprinde o acţiune, nici să reuşeşti (chiar

de la început, adăugăm noi) pentru a persevera”.

În perspectivă, desigur, obiectivele care trebuie urmărite trebuie plasate şi

pe planuri superioare şi aprofundate. Ne referim în special la formarea

„conştiinţei juridice la cetăţenii obişnuiţi” şi la „socializarea juridică”,

obiective de care ne vom ocupa în continuare, mai pe larg.

A. Conştiinţa juridică poate fi definită în mai multe moduri

585

:

– ansamblu de opinii pe care le au indivizii cu privire la drepturile lor

subiective şi cu privire la sistemul legislativ în vigoare;

– apreciere a indivizilor cu privire la situaţia generală a dreptului

socialmente definit, până la constituirea unei concepţii cu privire la

generalitatea dreptului considerat ca un tot abstract conform unei situaţii date;

– sistem de reprezentare, idei, concepte, la care se adaugă sentimentele şi

voinţa juridică ce exprimă atitudinea indivizilor şi grupurilor sociale faţă de

dreptul în vigoare.

„Conştiinţa juridică” nu este decât o parte a „conştiinţei sociale”, în

general, care face transmisibile datele sociale fundamentale, ea constituind

esenţa orientării omului, o reflectare a fiinţei umane

586

.

Dacă conştiinţa socială este subordonată realităţii sociale, conştiinţa

juridică va fi determinată de drept care, la rândul său, poate fi transformat de

conştiinţa juridică, deşi dreptul este obiectul formării conştiinţei juridice. În

felul acesta, conştiinţa dreptului nu există decât în funcţie de un drept pozitiv.

Sentimentul dreptului (justiţiei) simţit de individ nu este pur şi simplu o

cunoaştere vagă a unui drept nedeterminat. În această privinţă conştiinţa se

diferenţiază de cunoaştere, întrucât o transformă. Deci ce este cunoaşterea

individuală a dreptului? Se pare – după I. Szabo – că ea constituie o gamă largă

de opinii care se întinde de la cunoaşterea drepturilor concrete ale individului,

trecând printr-o anumită cunoaştere a dreptului în vigoare şi, prin intermediul

unei aprecieri a situaţiei generale a dreptului, ajungându-se până la conceperea

dreptului în generalitatea sa ca un tot abstract conform cu situaţia socială

587

.

585

A se vedea Dictionnaire encyclopédique de théorie et sociologie du droit, L.G.D.J., Paris,

1993, p. 98–101.

586

A se vedea I. Szabo, Les fondements de la théorie du droit, Budapesta, 1973, p. 225.

587 Ibidem, p. 245.
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În ceea ce priveşte cunoaşterea dreptului în sine, există două tipuri de

cunoaştere: cunoaşterea dreptului (drepturi concrete ale individului, dreptul în

vigoare) şi cunoaşterea socială a dreptului (aprecierea situaţiei generale

socialmente definite).

În rezumat, cunoaşterea juridică este un element fundamental al

conştiinţei juridice pe care, totuşi, o transcede. În ceea ce o priveşte, conştiinţa

juridică este un element al conştiinţei sociale care, dacă se poate spune aşa,

este graduală în măsura în care conştiinţa socială constă în aprecierea relaţiilor

sociale care compun sferele de interacţiune ale individului.

Conştiinţa juridică, ca formă a conştiinţei sociale, este funcţie şi produs al

creierului uman. Ea este constituită din ansamblul de reflectări ale realităţii

obiective sub forma de idei, reprezentări, sentimente şi aspiraţii.

Pentru filozofia idealistă, conştiinţa este manifestarea spiritului

„supranatural”, fundamentul lumii. Forma cea mai imediată a existenţei

conştiinţei este conştiinţa individuală constituită din ansamblul concepţiilor,

reprezentărilor, sentimentelor şi aspiraţiilor individului. Conţinutul şi forma

conştiinţei individuale sunt mai mult sau mai puţin determinate de conştiinţa

socială şi se manifestă la individ printr-o serie de particularităţi. În sensul larg

al termenului, conştiinţa socială este ansamblul tuturor formelor de viaţă

spirituală a societăţii, ea însăşi reflectare a condiţiilor de existenţă naturale şi

sociale, tendinţele şi obiectivele transformării practice a naturii acestei

societăţi, a valorilor estetice şi morale create de oameni în cursul evoluţiei

istorice.

În sensul strict al termenului, conştiinţa socială este conştiinţa pe care

societatea sau grupul o are despre ea însăşi, în raport cu existenţa socială a

altor grupuri sociale. Conştiinţa socială, ca ansamblu de idei, teorii, concepţii,

reflectă existenţa materială şi este condiţionată de aceasta, exercitând însă o

influenţă activă de repercusiune.

Cea mai mare parte a formelor conştiinţei sociale are o funcţie ideologică,

adică exprimă interesele claselor sociale. Cu toate acestea, trebuie distinse

formele conştiinţei sociale de formele ideologiei (politică, drept, morală,

filozofie, religie etc.).

Ideologia este reflectarea bazei economice, în timp ce formele conştiinţei

sociale sunt în raport de interdependenţă cu viaţa materială în ansamblul ei.

Conceptul de conştiinţă socială este mai vast, el îmbrăcând (incluzând), de

asemenea, funcţii şi aspecte neideologice. Se consideră ca fiind forme

ideologice ale conştiinţei sociale acele forme în care ideologia este

predominantă în mod vizibil, cum sunt cele ale politicii, dreptului şi religiei,

nucleul ideologiei fiind constituit din concepţii politice şi juridice (bineînţeles,

concepţia despre lume joacă aici un rol integrant foarte important).

Deci conceptul de conştiinţă socială este, de asemenea, expresia faptului

că, în afară de funcţia ideologică, ea îndeplineşte şi o funcţie cognitivă,

culturală.

Conştiinţa juridică este o formă a conştiinţei sociale şi cu aceasta

condiţionează conştiinţa individuală, ea afectează în mod obligatoriu şi

conştiinţa juridică. Conştiinţa socială şi conştiinţa individuală sunt, în mod
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necesar, în parte juridice; parţial, întrucât nu există identitate nici în ceea ce

priveşte sistemul juridic, nici chiar în ceea ce priveşte conştiinţa juridică şi nici

în ceea ce priveşte conştiinţele pur şi simplu, indiferent că sunt colective sau

individuale.

Societatea modernă presupune o ordine juridică şi conştiinţe juridicizate.

Societate, sistem juridic, conştiinţă juridică, se implică unele pe celelalte, se

definesc unele prin celelalte, fără să se anihileze niciodată, nici să se confunde.

Juridicitatea unei colectivităţi, deci colectivitatea însăşi, depinde de starea

conştiinţei juridice colective, care trimite la conştiinţele individuale.

Conştiinţa juridică este concepută ca o formă de conştiinţă socială, o

reflectare a relaţiilor şi instituţiilor juridice, a ordinii şi a politicii juridice, la

rândul lor determinate de ordinea economică a societăţii. Dar esenţa,

structurile, conţinutul şi funcţiile conştiinţei juridice sunt interpretate în mod

diferit de autorii care se preocupă de acest subiect.

Unii nu fac nicio distincţie între conştiinţa juridică, morală şi politică.

Dacă anumite aspecte şi anumite sfere ale conştiinţei sociale coincid şi se

întretaie mai mult sau mai puţin, aceasta ar fi o probă suplimentară a „tezei

dialectice” a existenţei nu numai a unei interacţiuni, ci şi a unei interpretări şi

chiar a unei coincidenţe între anumite sfere ale conştiinţei sociale. Această

concluzie se referă mai ales la conştiinţele juridică şi politică care se află într-o

strânsă interacţiune, întrucât ele exprimă în modul cel mai imediat interesele

contradictorii din cadrul societăţii. Concepţiile juridice ale unei clase sociale

exprimă şi concretizează concepţiile şi revendicările politice cărora această

clasă aspiră să le imprime o „vitalitate generală” sub forma legilor

588

.

Deşi există o legătură foarte strânsă între conştiinţa juridică şi conştiinţa

morală, ele sunt totuşi diferite, atât din punct de vedere al raporturilor sociale

valorizate, cât şi din acela al categoriilor de evaluare.

Alţi autori identifică conştiinţa juridică fie cu dreptul pozitiv, fie, în

acelaşi timp, cu dreptul pozitiv şi relaţiile juridice. În realitate conştiinţa

juridică este distinctă de dreptul pozitiv cu acelaşi titlu ca şi de relaţiile

juridice, deşi ea se situează în punctul de plecare al acestora şi că, datorită

acestui fapt, ea joacă aici un rol foarte important (inclusiv al aprecierii), atât în

raport cu dreptul pozitiv, cât şi cu relaţiile juridice.

Din punct de vedere al conţinutului, anumiţi autori tratează conştiinţa

juridică fie numai ca un ansamblu de reprezentări, concepţii, idei şi concepte,

adică asemenea unui ansamblu de elemente cu caracter raţional, fie ca pe un

ansamblu de reprezentări, concepţii, idei etc. cu caracter juridic, adăugând la

acestea şi sentimentele juridice, adică unităţi şi sinteză de elemente raţionale şi

emoţionale. Mai exact, conştiinţa juridică este un sistem de reprezentări, idei,

concepţii şi concepte (ideologia juridică), la care se adaugă sentimentele

(psihologia juridică) şi voinţa juridică; cu alte cuvinte, conştiinţa juridică ar fi o

unitate sau o sinteză de elemente raţionale, emoţionale şi volitive. Aceasta este

o expresie concentrată a conştiinţei juridice, adică ideologia juridică ca sistem

588

A se vedea K. Marx, F. Engels, L’idéologie allemande, în „Opere”, vol. 3, Moscova,

1955.
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de concepte etc. care exprimă atitudinea indivizilor şi grupurilor sociale faţă de

dreptul în vigoare, legalitate, justiţie etc. şi noţiunea lor în raport cu ce este

„secundum legem”, „contra legem” sau „fraudem legis”, noţiuni şi concepte

bazate pe poziţii sociale şi ştiinţifice determinate. Manifestarea aspectului

psihologic al conştiinţei juridice se regăseşte în obiceiurile şi sentimentele

oamenilor, în raport cu fenomenele juridice cum sunt sentimentul de justiţie,

aversiunea faţă de arbitrar, faţă de infracţiuni etc.

În ceea ce priveşte aspectul volitiv al conştiinţei juridice, acesta este în

legătură cu acţiunile care devin expresia atitudinii oamenilor faţă de  dreptul

pozitiv, practicile de aplicare a dreptului pozitiv de către organismele judiciare

şi administrative, aprecierea raţională şi emoţională a normelor dreptului ca

fiind juste sau nejuste etc. Cu alte cuvinte, actele voluntare în domeniul

dreptului sunt în acelaşi timp o formă de exprimare a conştiinţei juridice şi

caracteristica unuia dintre aspectele sale, aspectul volitiv.

Conştiinţa juridică se manifestă mai ales sub forma conştiinţei „de lege

ferenda” şi a conştiinţei „de lege lata” (în acest al doilea caz, de asemenea, şi

sub forma conştiinţei juridice istorice).

Conştiinţa juridică „de lege ferenda” se manifestă prin sentimente,

emoţii, comportamente, reprezentări, concepţii, teorii şi acte care sunt

întotdeauna orientate spre crearea dreptului.

Conştiinţa juridică „de lege lata”, în sens de cunoaştere a dreptului în

vigoare, apare, mai întâi, sub formă de sentimente, reprezentări şi informaţii cu

privire la sistemul concret de reglare juridică a raporturilor sociale; ea apare, de

asemenea, sub forma cunoaşterii actelor juridice situate la baza actelor

normative în vigoare, în cursul creării dreptului şi realizării sale; în sfârşit, o

regăsim sub forma concepţiilor şi cunoştinţelor despre comportamentul

conform sau contrar faţă de lege etc. manifestat sub formă de emoţii,

reprezentări, concepţii şi teorii referitoare la sistemul de acte normative care nu

sunt în prezent în vigoare dar care, într-o etapă anterioară a dezvoltării

societăţii, aveau un caracter obligatoriu universal şi erau sancţionate de puterea

de stat. Altfel spus, se reflectă în conştiinţa juridică: ceea ce este în prezent

sancţionat de stat ca fiind drept în vigoare; totalitatea concepţiilor despre

aspectele comportamentelor care trebuie reglementate prin norma juridică;

conştiinţa şi aprecierea dreptului în vigoare în trecut.

Când se vorbeşte de conştiinţa juridică, trebuie făcută distincţia între

conştiinţa juridică individuală sau a grupului social, clasa socială şi societate.

Scrierile despre conştiinţa juridică într-o societate concretă, dintr-o etapă

precisă a evoluţiei sale, fac rareori distincţia între „conştiinţa juridică socială”

şi „conştiinţa juridică a indivizilor care fac parte din societatea dată”. În

realitate, conştiinţa juridică socială este un lucru cu totul diferit de conştiinţa

juridică a membrilor acestei societăţi.

Conştiinţa juridică socială este aspectul juridic al conştiinţei sociale

globale născute dintr-o cunoaştere ştiinţifică, valabilă pentru întreaga societate,

reprezentând conştiinţa juridică. Concepută în acest fel, conştiinţa juridică

socială este, ca să spunem aşa, modelul spre care societatea este în mod

conştient condusă de subiectul istoric, subiect chemat să realizeze acest
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obiectiv pentru ca, în mod progresiv, să fie acumulate toate trăsăturile

fundamentale ale acestui model de către toate clasele şi toate grupurile sociale,

de către toţi membrii societăţii.

În societate există mai multe conştiinţe juridice întrucât conştiinţei

juridice reflectate în dreptul în vigoare i se opune o altă conştiinţă juridică care

evoluează în funcţie de raporturile sociale, instituţiile politice şi juridice,

pornindu-se de la poziţii sociale diferite. Aceasta nu exclude însă evaluări, şi

nici anumite diferenţe în conştiinţa juridică a diverselor grupuri în cadrul

aceleiaşi clase.

În concluzie, este de subliniat că studiul conştiinţei juridice este mult mai

dificil decât studiul asupra dreptului pozitiv pentru simplul motiv că

manifestările exterioare ale conştiinţei juridice nu sunt atât de distinct

exprimate ca manifestările exterioare dreptului.

Interesul manifestat pentru studiul sociologic empiric al conştiinţei

juridice (respectiv, pentru cunoaşterea dreptului, culturii juridice etc.) datează

dintr-o epocă relativ recentă, lucrările cele mai vechi consacrate direct acestei

probleme datând din anii ’60. La acestea trebuie adăugate cercetările

întreprinse în cadrul programului internaţional KOL (Knowledge and Opinion

about Law) sub preşedinţia domnului Berl Kutchinsky (Danemarca) şi

patronate de Comitetul de cercetări sociologice ale dreptului al Asociaţiei

Internaţionale de Sociologie.

În ţările occidentale, lucrările privind problematica conştiinţei juridice

sunt mai puţin importante decât cele legate de alte probleme ale realităţii

juridice, totuşi anumite cercetări americane, belgiene, franceze şi canadiene

merită atenţie, în special cele întreprinse de J. Piaget

589

cu privire la

dezvoltarea conştiinţei morale la copil; altele se referă la accesul la drept şi

dobândirea cunoaşterii juridice prin conştiinţă.

Conceptul de conştiinţă juridică în totalitatea sa este, după cum se pare,

insuficient clarificat de către teoreticieni, filozofie şi sociologia dreptului

pentru a putea fi aplicat în cadrul cercetării empirice.

În orice caz, este foarte important de reţinut, şi acesta reprezintă un punct

nodal (esenţial) pentru succesul sau, dimpotrivă, eşecul acţiunilor întreprinse

pentru formarea şi dezvoltarea conştiinţei juridice în masa populaţiei şi chiar,

de ce nu, şi a juriştilor înşişi, şi anume că nu se va putea vorbi şi nu se vor

putea obţine rezultate cât de cât pertinente în ceea ce priveşte formarea unei

conştiinţe juridice, nici chiar a unor elemente incipiente ale acesteia, atâta

vreme cât nu se vor da semnale concrete, explicite, convingătoare şi prompte,

din partea autorităţilor publice, că acţiunile (iniţiativele) participative ale

populaţiei la activităţile politice de guvernare şi, implicit, la activitatea de

legiferare, fie ele cât de sumare iniţial, sunt luate în considerare, cu seriozitate,

nu numai prin proclamaţii găunoase, politicianiste, lăsate fără nicio finalitate,

indiferent că astfel de afirmaţii sunt cuprinse şi în legi, care însă nu sunt

589

A se vedea: J. Piaget, Le jugement moral chez l’enfant, Paris, 1978; idem, Etudes
sociologiques, Geneva, Paris, 1965; idem, Essai de logique opératoire, Paris, 1972.
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dublate de mecanisme care să asigure transpunerea acestora în acţiuni reale,

concrete, producătoare de rezultate tangibile, vizibile, simţite şi apreciate ca

atare de populaţie.

Caracterul axiomatic al acestei premise (al necesităţii luării în considerare,

cu seriozitate, a acţiunilor participative ale populaţiei) stă la originea oricărei

acţiuni îndreptate spre realizarea oricărui contact cu realităţile sociale şi cu atât

mai mult atunci când se urmăreşte crearea şi dezvoltarea unei conştiinţe

juridice de masă care să stimuleze participarea populaţiei la realizarea

obiectivelor prevăzute în programele de guvernare.

Proclamaţiile formale, simulările, superficialităţile manifestate în acest

gen de acţiuni de mare amploare, complexe şi delicate, nu vor face altceva

decât să ducă la eşecuri şi la risipă de resurse energetice şi materiale, rezultatul

neputând fi altul decât îndepărtarea, reticenţa şi chiar aversiunea populaţiei faţă

de asemenea manevre neloiale.

O lecţie administrată de populaţie, în acest sens, este slaba participare la

alegerile parlamentare din luna noiembrie 2008, într-un procent de 30%, care

pune sub semnul întrebării chiar legitimitatea politică a aleşilor, din moment ce

70% din cetăţeni şi-au dovedit indiferenţa faţă de un act politic fundamental

prin care sunt aleşi reprezentanţii populaţiei, pentru îndeplinirea sarcinilor

politice de conducere a ţării.

Iar propunerile aberante, de a se corecta această situaţie prin instituirea

unei obligaţii legale (deci imperative) a prezentării populaţiei la vot, măsură de

factură evident dictatorială, nu sunt departe de amplele organizări de

manifestări aşa-zis populare de adeziune la politica partidului unic

reprezentant, între ghilimelele de rigoare, al întregului popor.

De aceea trebuie să se pornească pe acest drum, indispensabil, al

acţiunilor de formare a conştiinţei juridice a populaţiei, începându-se cu

începutul, adică prin a fi organizate acele mecanisme, solide şi flexibile, pentru

realizarea unor contacte, efective şi eficiente, cu realităţile sociale, care să se

traducă prin atragerea „reală nu fictivă” a populaţiei la actele de guvernare şi,

implicit, direct sau indirect, la activitatea de legiferare, chiar dacă, la început de

drum, în forme mai simple, mai elementare, dar cu tendinţă de amplificare în

perspectivă, pe măsura rafinării, aprofundării şi eficientizării acţiunilor de

formare a conştiinţei juridice populare.

Numai cu respectarea, riguroasă, sinceră şi responsabilă, a acestei premise

prealabile (luarea în considerare, cu seriozitate, a acţiunilor participative ale

populaţiei la actele de guvernare şi, în această privinţă, îşi găsesc locul şi

raportările periodice ale autorităţilor, inclusiv ale guvernului, în legătură cu

realizarea etapizată a obiectivelor din programul de guvernare) se poate spera

şi s-ar justifica acţiunile îndreptate spre formarea şi dezvoltarea conştiinţei

juridice a cetăţenilor consideraţi ca parteneri şi nu ca masă de manevră.

Căile de acţionare pe acest plan (de formare şi dezvoltare a conştiinţei

juridice populare) sunt „socializarea juridică” şi „cultura juridică” a căror

prezentare o vom face în continuare (la pct. B şi C).
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B. Socializarea juridică se poate defini prin mecanismele şi procesele de

formare, la indivizi, a unui sistem de cunoştinţe, reprezentări şi atitudini în

legătură cu dreptul.

Noţiunea de „socializare” a fost creată încă din anul 1836, figurând în

dicţionare şi atribuindu-i-se două sensuri: a) dezvoltarea de relaţii sociale,

formarea de grupuri sociale în cadrul societăţii şi b) punerea sub un regim

comunitar, colectiv.

În ceea ce priveşte expresia de „socializare juridică”, aceasta este de dată

mult mai recentă, fiind creată de cercetători americani din domeniul

psihologiei, care s-au preocupat şi de modelul expresiei de „socializare

politică”.

Noţiunea (expresia) de „socializare juridică” este apropiată de ceea ce

profesorul J. Carbonnier a numit „proces de juridicizare”

590

suferit de indivizi

în cadrul societăţii, proces pe care acesta îl consideră ca fiind, în acelaşi timp,

apropiat, dar şi distinct de procesele prin care individul este socializat şi

moralizat.

Această expresie de „socializare juridică” o regăsim utilizată şi de alţi

autori

591

sub diferite denumiri: „dezvoltare a conştiinţei juridice” sau „formare

a conştiinţei juridice”.

Pentru cercetătorii care s-au preocupat de acest subiect, socializarea

juridică constituie „un aspect particular al proceselor generale de socializare, în

cadrul cărora aceasta se înscrie”.

Concepţia generală despre „socializare” (care nu are un caracter politic, ci

unul sociologic) se distanţează de concepţia durkheiniană originală

592

care

privilegia punctul de vedere al societăţii globale şi mecanismele de

transmisiune a normelor şi valorilor către tinerele generaţii şi adulţilor.

Noua concepţie este una interacţională în sensul că subiectul joacă un rol

activ „în propria sa socializare”, acţionând asupra mediului său înconjurător şi

adaptându-se, la rândul său, la exigenţele acestuia. Interiorizarea normelor,

valorilor, modelelor de comportament transmise presupun din partea

subiectului o abordare personală care-l conduce la construirea propriului său

sistem de reprezentări şi sistemului său de norme, valori şi practici

593

.

Obiectul de cercetare. Deşi fenomenele de socializare privesc în acelaşi

timp procesele de transmitere şi dobândire a unui sistem de norme, valori şi

modele de comportament, cercetările din domeniul socializării juridice privesc

mai puţin fenomenele de transmitere, decât cele referitoare la dobândire

594

.

590

A se vedea J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, 1978.

591

A se vedea: A. Sajó, La socialisation juridique, 1986; Iowana Jakubowska, Caritas and
reciprocity in the legal and moral development of children, în „The Polish Sociology of Law

Newsletter”, 1984.

592

A se vedea E. Durkheim, Education et sociologie, Paris, 1922.

593

A se vedea A. Percheron, La socialison politique, défense et illustration, în „Traité de

science politique” (sub direcţia M. Grawitz, J. Leca), Tome 3, Paris, 1985, p. 165–235.

594

A se vedea: A. Sajó, op. cit. supra; J. L. Tapp, Socialization, The Law and Society:
Reflections, în „Journal of Social Issues”, 1971, 27/2, p. 1 şi urm,: J. L. Tapp, F. J. Levin,

Persuasion to Virtue. A Preliminary Statement, în „Law and society Review” nr. 4/1970, p.

565–582.
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Dreptul este considerat, în cadrul acestor cercetări, ca fiind, în acelaşi

timp, „obiect” şi „context” al fenomenelor de socializare. El (dreptul) cuprinde

normele juridice şi relaţiile pe care acestea le implică, instituţiile şi actorii

sistemului juridic, precum şi valorile şi mecanismele care susţin acţiunea lor.

În fapt, concepţia de „normă juridică” joacă un rol-cheie în determinarea

abordărilor socializării juridice, în accentuarea implicită a anumitor criterii de

juridicitate a normei care orientează ipotezele referitoare la modurile de

socializare. În primele cercetări americane

595

s-a pus accentul pe norma

imperativă şi fenomenele de respectare (compliance) a legii, sau a oricărei

reguli normative („rule” norm) a căror validitate era fondată pe autoritate

(authoritative validity); învăţarea (înţelegerea) modurilor de devianţă şi

supunere este legată de formarea reprezentărilor despre regulă, justiţie,

autoritate şi sancţiune. Sub influenţa sociologiei dreptului

596

cercetările s-au

preocupat şi de fenomenul normelor dispozitive şi de drepturile subiective,

studiindu-se modalităţile de formare a unei conştiinţe a drepturilor şi

dezvoltării capacităţii de a utiliza sistemul juridic pentru a revendica drepturile

şi a regla litigiile

597

; dobândirea unei competenţe juridice de către individul

integrat în noţiunea de socializare juridică.

În prezent, par a se manifesta două tendinţe de sens opus în ceea ce

priveşte criteriile de juridicitate ale normei şi de specificitate a învăţării

socializării juridice: a) concepţia americană a unei „continuităţi juridice” (legal

continuity) care există între toate sistemele şi normele a căror validitate este

fondată pe autoritate, ceea ce conduce la concluzia că avem de-a face cu „un

sistem juridic experimental”, în cadrul căruia se produce o socializare juridică

a oricărui grup care elaborează şi transmite astfel de norme

598

, şi b) concepţia

potrivit căreia socializarea juridică propriu-zisă care implică integrarea în

reflecţia cotidiană a elementelor care caracterizează reflecţia juridică

(categorialitate, normativitate juridică, abstractizare) şi luarea în considerare a

„autorităţii abstracte a dreptului”, această din urmă concepţie caracterizând mai

curând perioada de adolescenţă, deşi formarea anterioară a judecăţii morale are

o „semnificaţie structurală determinantă în ceea ce priveşte adoptarea

conţinuturilor conştiinţei juridice şi o reflecţie normativă”.

O tendinţă mediană

599

– care, adoptând criteriul formal-judiciar al normei

sau instituţiei, pune în evidenţă ataşamentul la sistemul juridic statal, include în

595

A se vedea: J. L. Tapp, F. J. Levin, op. cit. supra, 1970; J. L. Tapp, op. cit. supra, 1971.

596

A se vedea L. M. Friedman, The Idea of Right as a Social and Legal Concept, în „Journal

of Social Issues”, 1971, 27/2, p. 189–198.

597

A se vedea J. L. Tapp, F. J. Levin, Editors, Law, Justice and the individual in Society, în

„Psychological and Legal Issues”, New York, 1977.

598

A se vedea: E. Cohn, S. White, Doing Justice: Under the Rug or on the Table, San

Diego, 1985 (comunitatea studenţească); L. Hamilton, Comparative Rule Systems: Japanese and
American Schools, National Science Foundation, 1984 (şcoli); A. Sajó, op. cit. supra, 1986

(familie sau biserică).

599

A se vedea Ch. Kourilsky, Connaissances et représentations du juridique chez les enfants
et les adolescents: concepts et méthodes d’interprétation dans la recherche sur la socialisation
juridique, în „Droit et société” nr. 4/1986, p. 383–403.
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noţiunea de „socializare juridică” ansamblul învăţăturilor referitoare la obiecte

care aparţin sistemului juridic în toată diversitatea sa, indiferent că subiectul

este sau nu conştient de această apartenenţă, ţinându-se seama de vizibilitatea

socială diferenţială a acestor obiecte. Învăţămintele cotidiene implică, într-

adevăr, nu numai dobândirea de cunoştinţe referitoare la anumite obiecte ale

sistemului juridic (lege, instanţe judecătoreşti, de exemplu), pe diferite canale

de informare ci, de asemenea, şi experienţa concretă despre situaţiile sociale a

căror reglare prin drept nu este evidentă în cazul în care, printr-un fenomen de

internormativitate, norma socială are un conţinut foarte apropiat de cel al

normei juridice

600

.

Un alt autor

601

se referă la teoria petrazyckiene a evoluţiei normei sociale

care concepe norma juridică în termeni de reciprocitate a drepturilor şi

obligaţiilor, contrar normei morale, care nu prescrie decât datorii (obligaţii).

Socializarea juridică implică trecerea de la gândirea morală, imperativă, la

gândirea juridică, imperativ-atributivă.

Abordările teoretice şi metodologice ale fenomenelor de socializare

juridică a copiilor şi adolescenţilor datorează mult acelor idei care au fost

utilizate în cadrul cercetărilor cu privire la socializarea politică, întreprinse de

psihologi

602

.

Din cele patru teorii explicative cu privire la fenomenele de socializare –

modelul de acumulare a informaţiilor culese de subiect în legătură cu

elementele sistemului; modelul de identificare care antrenează subiectul să

asimileze şi să imite comportamentul adulţilor apropiaţi; modelul transferului

rolului de subordonare de la autoritatea familială la autorităţile sistemului şi

modelul de dezvoltare cognitivă – acest din urmă model, elaborat (pornindu-se

de la teoriile lui J. Piaget) de către L. Kohlberg, este cel care a primit cea mai

mare aplicare. Cercetările americane, primele realizate în cadrul câmpului

socializării juridice, au dus la elaborarea unei „teorii cognitive a dezvoltării

conştiinţei juridice”

603

, teorie denumită ulterior „model de dezvoltare

juridică”

604

prin care se disting trei stadii de dezvoltare şi reprezentări ale legii

şi justiţiei înaintea vârstei adulte. În primul stadiu, preconvenţional, sensul legii

şi justiţiei este fondat pe dorinţa de a evita sancţiunea şi respectarea

necondiţionată a autorităţii şi a regulilor edictate de aceasta, concepute ca fiind

destinate să evite comportamentele periculoase. În al doilea stadiu, cel

convenţional, subiecţii sunt motivaţi de voinţa de a vedea domnia „legii şi a

ordinii”, fie prin conformitate personală (căutarea aprobării altuia), fie prin

conformitate socială (menţinerea regulilor şi structurilor societăţii); în acest

600

A se vedea J. Carbonnier, op. cit. supra, 1977.

601

A se vedea I. Jakubowska, op. cit. supra, 1984.

602

A se vedea: J. Gallatin, J. Adelson, Legal Guarantees of Individual Freedom: A Cross-
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A se vedea J. Tapp, L. Kohlberg, Developing Senses of Law and Legal Justice, în

„Journal of Social Issues”, 1971, 27/2, p. 65–91.
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A se vedea J. Tapp. J. Levine, Persuasion to Virtue. A Preliminary Statement, în „Law

and Society Review” nr. 4/1970, vol. 4, p. 565–582.
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stadiu, legile sunt văzute mai mult ca „prescrieri” decât ca „interdicţii”. În al

treilea stadiu, postconvenţional, adolescentul adoptă un punct de vedere al

legiuitorului; regulile şi legile sunt văzute, în acest stadiu, ca făcând obiectul

unui consens social, iar supunerea faţă de dispoziţiile lor este raţională; ea

depinde în special de necontrazicerea principiilor universale ale justiţiei.

Analizarea datelor anchetei întreprinse pe tema atitudinii „convenţionale”

este cel mai frecvent întâlnită în cadrul populaţiilor anchetate, inclusiv

populaţiile adulte.

Teoria kohlbergiană a dezvoltării cognitive şi morale, al cărei model este

mai complex decât cel al dezvoltării juridice, aplicată în cazul primelor

cercetări întreprinse cu privire la socializarea juridică privind atitudinile

referitoare la norma juridică imperativă, a fost ulterior utilizată în cercetările

poloneze în combinaţie cu modelul petrazykien al normei juridice care implică

complementaritatea drepturilor şi obligaţiilor

605

. În acelaşi timp, cercetările

americane au aplicat „modelul dezvoltării juridice” la dezvoltarea conştiinţei

drepturilor

606

. Ea a fost testată şi în Franţa în combinaţie cu teoria cu privire la

modalităţile diferenţiate după sex, metode de raţionament şi sisteme de

valori

607

. În Ungaria, dimpotrivă, a fost utilizat modelul de identificare care îl

antrenează pe subiect să asimileze şi să imite comportamentul celor

apropiaţi

608

(teoria „social learning” a lui A. Bandura), pentru a studia

fenomenele de transmitere a valorilor şi modelelor în opiniile adolescenţilor

(17 ani) şi a rudelor lor referitoare la diversele comportamente sociale reglate

de drept.

Toate celelalte cercetări (cu excepţia celor întreprinse de E. Cohn şi S.

White, realizate, de asemenea, cu privire la o populaţie de tineri adulţi) poartă

asupra populaţiilor de copii şi adolescenţi de diferite categorii de vârstă, sex şi

mediu social, procesul de socializare juridică fiind concluzia comparaţiei între

tipurile de reprezentări, cunoaşteri şi atitudini determinate pentru fiecare

categorie.

Aquis-urile cercetării. Într-un domeniu de creaţie recentă, cooperarea

între discipline cu privire la un obiect comun a permis, mai întâi, evidenţierea

unor anumite ambiguităţi referitoare atât la fenomene de socializare şi la

produsele lor (cunoştinţe, reprezentări, atitudini), cât şi la dreptul însuşi.

A fost, într-adevăr, tentant, în prezenţa unui sistem juridic care are drept

obiect reglarea relaţiilor sociale, să fie adoptat punctul de vedere, predominant

în abordările sociologice şi antropologice, referitor la societatea globală şi să se

pună accentul pe procesele de transmitere a normelor, modelelor de

comportament şi valorilor, vehiculate de norme juridice care apar ca norme
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A se vedea I. Jakubowska, op. cit. supra, 1984.
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A se vedea J. L. Tapp, G. B. Melton, Preparing Children for Decision making
implication of Legal Socialization Research, Londra, 1983, p. 215–233.
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A se vedea Ch. Kourilsky, Connaissances et représentations du Juridique chez les
enfants et les adolescentes: concepts et méthodes d’interpretation dans la recherche sur la
socialisation juridique, în „Droit et Société” nr. 4/1986, p. 383–403.
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sociale instituţionalizate, subiecţilor care le interiorizează până la punctul în

care acestea le ghidează comportamentul fără ştirea lor sau se supun normei

fondate pe autoritate. Or, obiectivul socializării juridice fiind integrarea

socială, supunerea sau nesupunerea faţă de normă trebuie considerate numai

din unghiul de vedere al alternativei conformitate/devianţă.

Aportul psihologilor a permis, dimpotrivă, să se ia în considerare punctul

de vedere al subiectului care, reinterpretând normele şi modelele care-i sunt

transmise, îşi făureşte propriul său sistem de înţelegere a universului care-l

înconjoară şi acţionează asupra sa.

În acest sistem conceptual subiectul abordează situaţiile cu care se

confruntă având în vedere, în special, cele ale diversităţii: diversitatea

normelor, diversitatea grupurilor la care participă, diversitatea valorilor lor. Şi,

ca atare, constrângerile sociale şi opţiunile personale sunt, în aceste condiţii,

mai puţin dezechilibrate şi astfel concepţia predominantă în cercetările

referitoare la socializarea juridică a devenit cea a dezvoltării autonomiei

personale în cadrul prevederilor normative.

Aportul sociologilor dreptului a permis să se ia în considerare diversitatea

juridică şi în special existenţa, în paralel cu normele imperative, constând în

interdicţii sau prevederi de comportament, normelor atributive de drepturi şi

facilităţi de acţionare. Raportul cu autoritatea sau complementaritatea

drepturilor şi obligaţiilor variază în funcţie de sfera relaţiilor şi partenerii vizaţi.

În sfârşit, în legătură cu fenomenele de cunoaştere a regulii (multă vreme

valorizate de jurişti în detrimentul fenomenelor de reprezentare), s-a

recunoscut că acestea au fost mediatizate atât la nivelul transmiterii, cât şi la

cel al receptării informaţiilor sau interpretării experienţelor concrete.

Dar, „descoperirea diversităţii dreptului şi a ambiguităţii acestuia ridică noi

dificultăţi. Contextele sistemului juridic apar a fi relativ clare: izvoare

instituţionale ale legii şi ale altor reguli juridice; constrângeri potenţiale care

însoţesc aplicarea lor; personaje ale autorităţii sau instituţiilor de reglare a

litigiilor. Dar conţinuturile proceselor de socializare şi ale produselor lor sunt mai

dificil de circumscris  din moment ce conţinutul normelor juridice se confundă

cu conţinutul altor norme sociale care guvernează situaţiile de viaţă cotidiene.

Până în prezent, cercetătorii au acceptat, cu privire la socializarea juridică,

implicit să valorizeze anumite criterii de juridicitate a normei care implică

ipoteze referitoare la modurile de învăţare: autoritate şi constrângere/învăţare a

normelor şi raporturilor de autoritate, puse în discuţie; sau justiţiabilitate/învăţare

a conflictului şi revendicării drepturilor; abstractizare şi categorialitate/procese

de cunoaştere; complementaritate a drepturilor şi obligaţiilor/învăţarea recipro -

cităţii, a legalităţii, a consensului.

Aceste preocupări par să orienteze în prezent (după o fază exploratorie,

centrată pe fenomenele de socializare în privinţa juridicului ca atare) cercetarea

aspectelor particulare ale relaţiilor dreptului în diferite sectoare cu viaţa socială

(aşa cum au făcut-o înaintea lor, cercetările cu privire la cunoaştere şi

conştiinţa dreptului) care corespund diferitelor moduri de reglare prin drept.

Cele de mai sus reprezintă doar o schiţare a obiectivelor cercetărilor

ştiinţifice întreprinse în legătură cu fenomenul „socializării juridice”, urmând,
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desigur, a fi cercetate în profunzime şi asimilate de cei care vor avea sarcina

sau se vor implica în această vastă şi complexă activitate de formare şi

dezvoltare a conştiinţei juridice la nivelul de masă al populaţiei chemate să se

implice activ şi voluntar, prin convingere, nu prin constrângere şi nici ca

urmare a unor simulacre de antrenare, la activitatea de conducere politică a

societăţii, formarea şi dezvoltarea conştiinţei juridice fiind indispensabilă, tot

aşa cum este indispensabil şi cadrul juridic în care trebuie să se desfăşoare

această activitate.

C. Cultura juridică poate fi definită în mai multe sensuri, şi anume:

– opinii şi aprecieri cu privire la regulile de drept pozitiv şi ale sistemului

juridic în ansamblul său;

– ansamblu de valori şi principii referitoare la drept în general, precum şi

în legătură cu diferenţierile naţionale şi locale în gândire şi practicile juridice;

– tehnici de interpretare şi instrumente juridice întrebuinţate de operatorii

dreptului, atât la nivel teoretic, cât şi tehnic.

Mai întâi, trebuie făcută o distincţie între expresia „cultură juridică” şi

locuţiuni apropiate de aceasta, cum sunt: „gândirea juridică”, „dogmatica

juridică” şi „doctrina juridică” (care sunt componente ce trebuie totuşi incluse

în sfera largă a „culturii juridice”).

Gândirea juridică este, în general, considerată a reprezenta o ipoteză sau

ansamblu de ipoteze produse (elaborate) de tehnicieni ai dreptului sau de alţi

operatori, cu privire la aşa-zisa „natură a dreptului”, „caracterele sale

structurale” şi „funcţia dreptului”.

Dogmatica juridică priveşte o fază, istoric determinată, a evoluţiei

fenomenului de cultură juridică, mai exact perioada în care câteva culturi

juridice naţionale – în special cea germană – au ales un model de expunere şi

tratare a dreptului pozitiv prin raportare la unele categorii conceptuale cum

sunt „negoţul juridic”, „autonomia de voinţă”, „actul juridic” etc. Trebuie

făcută însă precizarea că această fază, care se exprimă mai ales prin şcoala

istorică şi prin pandestistică, constituie un moment central al consideraţiilor ce

s-au făcut pe tema „culturii juridice”.

Doctrina juridică este o parte constitutivă, dar neexhaustivă, a culturii

juridice, mai exact, partea care răspunde nevoilor de specificare şi interpretare

ale sistemului dogmatic al conceptelor.

Mai trebuie să se distingă toate expresiile sus-menţionate de locuţiunea

„ştiinţă juridică”. Expresiei de „cultură juridică” i se dau, de regulă, două

întrebuinţări: a) o întrebuinţare ideologică, pentru care formulările juriştilor

corespund, sau trebuie să corespundă, unei sistematizări „raţionale” analoage

celei a ştiinţelor naturale şi b) o întrebuinţare restrânsă, proprie limbajului

obişnuit, pentru care „ştiinţa juridică” este sinonimă cu „doctrina juridică”.

În sfârşit, trebuie remarcat faptul că printr-un examen juridic este posibil

să se distingă în interiorul diverselor categorii de operatori ai „culturii juridice”

atât diferenţieri (şi chiar conflicte), cât şi un fond comun de cultură juridică

împărtăşit de toţi operatorii. Această pluralitate se verifică potrivit tipului de

organizare a profesiunilor juridice în cadrul diferitelor sisteme juridice
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naţionale şi constituie un factor de diferenţiere considerabil cu ocazia unei

comparări.

Se poate, de asemenea, opera o distincţie între două semnificaţii ale

expresiei de „cultură juridică”. Prima este modelată pe accepţiunea „cultură”

care caracterizează cercetarea antropologică şi, parţial, politologică. În acest

sens, cultura juridică poate fi considerată ca fiind un element de cutumă a unei

comunităţi supuse unor reguli juridice comune.

Această semnificaţie a locuţiunii este uneori indicată prin expresia

„cultură juridică externă”. Adoptarea acestei perspective a produs o mulţime de

studii cunoscute sub denumirea comună de „Knowledge and Opinion about

Law”. Aceste studii s-au dovedit a prezenta o importanţă remarcabilă pentru

analizarea devianţei „subculturilor infracţionale”, a ecartului dintre regulile

juridice oficiale şi regulile efectiv aplicate. Cu alte cuvinte, utilizarea noţiunii

de „cultură juridică externă” s-a dovedit a fi o premisă indispensabilă pentru

studiile sociologice cu privire la eficacitate şi efectivitate.

A doua accepţiune a locuţiunii este cea de „cultură juridică internă”, prin

această expresie înţelegându-se ansamblul de valori, principii, ideologii (relativ

la drept) şi limbaj propriu profesiunilor juridice, ale operatorilor dreptului.

Tocmai această a doua semnificaţie o vom lua, în special, în considerare.

Trebuie însă făcută precizarea că distincţia între „cultura juridică externă” şi

„cultura juridică internă” nu este deloc asimilabilă cu distincţia făcută de Herbert

Hart, între punctul de vedere „extern” şi punctul de vedere „intern”. Distincţia

făcută de H. Hart are, într-adevăr, o semnificaţie exclusiv metodologică, în raport

cu descoperirea normelor valabile ale sistemului, şi nu cu atitudinile empiric

constatabile care corespund opiniilor publicului şi/sau operatorilor.

La fel stau lucrurile în legătură cu expresia „cultură juridică internă”,

trebuind, şi aici, să fie distinse semnificaţii diferite, şi anume:

a) ansamblul de doctrine şi de sisteme conceptuale elaborate de jurişti

pentru a unifica şi/sau generaliza noţiunile şi prevederile răspândite în texte

normative diferite. De exemplu, utilizând concepte generale cum sunt: acte

juridice, voinţă, principiul majorităţii, reprezentare, pentru a unifica fapte

foarte diferenţiate. În acest caz, cultura juridică coincide cu reprezentările

sistemului conceptual dogmatic;

b) ansamblul de interpretări, date mai ales de operatorii judiciari, în raport

cu aplicarea (considerată corectă) a textelor normative. În acest sens cultura

juridică coincide cu tendinţele jurisprudenţei;

c) ansamblul de modele de raţionament întrebuinţate de către jurişti (din

punct de vedere fie doctrinar, fie jurisprudenţial), adică toate „aceste proceduri

discursive” (care deduc prin raţionament o idee din alta) care vizează să

conducă de la o premisă (juridică) la o concluzie (juridică) şi deci permite

utilizarea de tehnici standardizate pentru a formula şi justifica decizii (juridice)

şi  pentru a suscita o aprobare practică

609

;

609

A se vedea G. Tarello, Attegiamenti culturali sulla fuzione del giurista interprete, în G.

Tarello, „Diritto enunciati, usi”, Bologna, 1974, p. 475–521.
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d) ansamblul limbajelor specializate întrebuinţate de jurişti, cu valori

semantice care nu coincid întotdeauna cu cele ale limbajului ordinar; a se

vedea, de exemplu, expresia „scopul contractului” sau substantivul „recurent”;

e) ansamblul valorilor împărtăşite de cea mai mare parte dintre jurişti. În

general, aceste valori sunt în relaţie cu obiective ale politicii juridice şi sunt

exprimate prin formulări precum: „orice decizie a curţilor superioare este

obligatorie pentru deciziile curţilor inferioare”, „judecătorul nu este supus

decât legii”, „adunarea reprezentativă nu poate schimba decât normele pe care

o normă de la vârful ierarhiei surselor de drept îi permit explicit s-o schimbe”.

După cum se vede, aceste tipuri de prevederi de comportamente adresate

operatorilor sunt variabile în funcţie de diferitele sisteme juridice.

Totuşi, aparţine cercetărilor empirice, sociologiei dreptului, să stabilească

care sunt efectiv respectate de către operatori, ele constituind astfel, de fapt,

valorile împărtăşite în principal de „cultura juridică internă”;

f) prin „cultură juridică internă” se mai poate înţelege – şi aceasta este

accepţiunea întrebuinţată şi studiată de Max Weber – „clasa juriştilor”.

În acest caz, ceea ce este necesar să fie pus în evidenţă (în afară de tipul

de sistem conceptual, tipul de interpretare, tipul limbajului, tipul politicii

juridice împărtăşite de operatori) este existenţa „intereselor particulare” ale

clasei juriştilor în calitate de profesionişti, clasei juriştilor constituiţi în

„corporaţie” şi modul cum aceste interese se manifestă prin operatorii practicii.

După stabilirea acestor înţelesuri ale locuţiunii „cultură juridică internă”

se poate avansa o ipoteză, şi anume că cultura juridică nu este un element pur

descriptiv al sistemelor juridice moderne. Cu alte cuvinte, cultura juridică este

un factor de creaţie a normelor. Iar configurarea, structurarea internă a acesteia

de către jurişti este un element determinant şi cu totul particular în funcţionarea

sistemelor juridice moderne.

Această ipoteză poate fi formulată şi sub forma analizei unor momente ale

istoriei culturii juridice moderne, deşi într-un mod schematic şi sumar.

Potrivit lui Max Weber, dreptul modern trebuie analizat sub aspectul

caracterelor sale de raţionalitate (în sensul de precunoaştere a mecanismelor de

formare a deciziilor normative) şi de previzibilitate (în sensul consecinţelor

deciziilor juridice finale pornindu-se de la principii fixate dinainte, şi înainte de

toate de la produsul şcolilor dreptului).

În conformitate cu această poziţie, clasa juriştilor academici este cea care

produce categoriile conceptuale în cadrul cărora se plasează aproape cu

necesitate deciziile legiuitorilor şi ale judecătorilor statului modern.

Toate acestea se petrec – potrivit lui M. Weber – întrucât dreptul societăţii

industriale şi capitaliste trebuia să aibă o calitate fundamentală, cea a

uniformităţii; iar sarcina de a garanta dreptului modern caracterul său uniform

a fost asumată şi îndeplinită tocmai în cadrul doctrinei juridice academice prin

noua elaborare şi „actualizare” a materialelor risipite şi eterogene oferite de

tradiţia dreptului roman.

Ipoteza formulată de Weber permite recitirea evenimentelor de cultură

juridică ale Europei continentale, clarificându-se unele dintre funcţiunile sale

semnificative.
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Recurgerea la noua elaborare a dreptului roman în cadrul universităţilor

germane şi explorările cronologice diferite ale şcolilor franceze au fost unele

dintre instrumentele principale pentru depăşirea „particularismului juridic” şi

pentru afirmarea sistemelor juridice fondate pe „subiectul unic de drept”, adică

a sistemului juridic codificat. Şi, prin raportare la şi în interiorul acestui tip de

sistem, s-au manifestat funcţiile particulare ale culturii juridice.

Aceste experienţe, cele mai semnificative ale culturii juridice continentale

din secolul XIX, cea franceză şi cea germană, pun în evidenţă atitudini şi stiluri

doctrinare foarte diferite între ele. În Franţa s-a dezvoltat în rândul juriştilor

genul literar al „comentariilor” potrivit căruia documentele legislative sunt cele

care acoperă obiectul considerentelor doctrinare.

Literatura germană, dimpotrivă (mai întâi şcoala istorică şi apoi

pandectistica), a elaborat aşa-zisul „stil dogmatic”, potrivit căruia normele

pozitive sunt integrate în categorii conceptuale elaborate la nivel doctrinal.

În acest caz funcţia acestor elaborări conceptuale pare a fi cea de a dota pe

titularii puterilor normative cu un limbaj şi concepte prin care să fie canalizate

regulile pozitive; şi această funcţiune – trebuie reamintit – a fost explicit

teoretizată de F. K. von Savigny pe baza neîncrederii faţă de puterea absolută a

legiuitorului reprezentativ şi faţă de dreptul codificat.

Cu toate acestea, este posibil să se afirme că o funcţie asemănătoare, de

limitare a puterii discreţionare a titularilor puterilor normative, a fost exercitată

de cultura juridică chiar şi în sistemul juridic francez. Aici, respectul pentru

litera textelor codificate a fost cel care a format baza atitudinilor „exegetice”

ale doctrinei. Metoda exegetică avea o semnificaţie generală de politică

juridică: principiile codului constituiau (trebuia să constituie) o limită de

netrecut a puterii discreţionare a legiuitorului, întrucât codul însuşi reprezenta

un document normativ de rang constituţional (cu atât mai mult într-un regim

constituţional flexibil). În sfârşit, un sistem de drept codificat, complet şi

necontradictoriu, a fost citat şi pus în funcţiune prin doctrină, concepută ca un

ansamblu de principii fundamentale în măsură să limiteze autonomia

legiuitorului.

Tot ceea ce am arătat mai sus nu constituie decât un exemplu, limitat la

evenimentele Europei continentale din secolul XIX. Rezultă de aici că o cultură

juridică şi doctrinele pe care ea le-a formulat nu constituie simple momente de

înregistrare a normelor şi deciziilor create în exteriorul elaborărilor conceptuale

ci, dimpotrivă, concurează la crearea şi realizarea deciziilor şi normelor înseşi.

O analiză sociologică a culturii juridice poate să încheie această prezentare.

Prin „cultură juridică” se desemnează un ansamblu de reprezentări

conceptuale capabile să argumenteze transformarea intereselor şi pretenţiilor

juridice, recunoscute ca atare prin organizare şi sancţionare din punct de vedere

juridic. Se poate, totuşi, adăuga că „cultura juridică internă” pare a fi factorul

creator al producţiei normative întrucât ea construieşte schemele de

raţionament juridic (înţeles ca tehnică de argumentare) care leagă norma

individuală, decizia, de normele ierarhic supraordonate. Cu alte cuvinte,

reproducând parţial schema elaborată de Max Weber, se poate spune că

schemele conceptuale elaborate de cultura juridică reprezintă linia de unire
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dintre titularii de legitimitate derivată (interpreţii finali) şi titularii legitimităţii

originare (legiuitorul). La această schemă se pot adăuga elemente în măsură să

sublinieze funcţiile îndeplinite de cultura juridică în cadrul organizaţiilor

moderne: a) capacitatea de a garanta flexibilitatea şi certitudinea sistemului

juridic; b) capacitatea de a da uniformitate organizării juridice spărgându-se

tendinţele particulariste; c) capacitatea de a da o legitimitate, dincolo de

slăbiciunile sistemelor reprezentative, titularilor puterilor normative. Această

funcţiune („legitimitatea” culturii juridice) se dovedeşte indispensabilă în mod

special în situaţiile şi în fazele istorice în care conceptualizarea doctrinară este

considerată ca o „ştiinţă” căreia i se atribuie statutul epistemologic al ştiinţelor

naturale. În aceste situaţii, cultura juridică operează ca un adevărat izvor de

drept, constituind deci un factor de limitare a puterii discreţionare a

legiuitorului şi a interpretului judiciar. Mai trebuie făcută şi precizarea că o

atare funcţiune a culturii juridice pare a fi astăzi în declin, fiind înlocuită prin

atitudini de tip „instrumentalist”, potrivit cărora formulările doctrinale sunt mai

ales indicaţii care prezintă interes şi pe care sistemul trebuie (sau ar trebui) să

le protejeze.

Cultura juridică mai este considerată ca fiind un concept utilizat atunci

când autorii vor să explice diferenţele naţionale şi locale în gândirea sau

practica juridică, fără să se ştie cu precizie care pot fi factorii explicativi ai

acestora (cultură juridică comparativă). Cea mai mare parte a literaturii de

sociologie juridică defineşte conceptul ca fiind „valori şi atitudini care leagă

sistemul într-un ansamblu şi care determină locul sistemului juridic în cultura

societăţii considerate ca un tot”. Un autor

610

introduce o distincţie între valori

şi atitudini faţă de drept din partea publicului şi profesioniştilor („ansamblul

celor care realizează sarcini juridice specializate”), adică între ceea ce el

numeşte „cultura juridică externă” şi „cultura juridică internă” a profesiunii

juridice. „Cultura”, aici, este distinctă de conceptul de „cultură juridică”, aşa

cum este ea înţeleasă de comparatişti, care pun în evidenţă orientările

subînţelese textelor, interpretărilor şi practicilor de drept în diferitele tradiţii

naţionale sau locale.

O definiţie mai explicită poate fi dată incluzându-se în ea interacţiunea

diferitelor niveluri ale fenomenelor juridice. Acest concept complex de

„cultură juridică” implică – în optica acestui autor – relaţii între patru niveluri

de analiză care prezintă de fapt o interconexiune între elementele următoare:

a) dreptul din cărţi, care reprezintă corpul dreptului material, ca şi acela al

dreptului procedural, considerate ca fiind juridic valabile. Comparatiştii au

sarcina distribuirii sistemelor juridice între diferite familii juridice. Cu toate

acestea, sistemele juridice din cărţi prezintă prost „dreptul în acţiune”, deci

sunt necesare date empirice pentru a explica diferenţele dintre diferitele

„culturi juridice”;

b) implementarea unui sistem juridic necesită o infrastructură instituţională.

Sistemul tribunalelor aparţine acestei infrastructuri, la fel ca şi formaţia juridică

610

A se vedea L. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York,

1975, p. 193–222.
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şi structura profesiunii juridice. Plasate în umbra acestora, instituţiile parajuridice

pot înlocui cadrul formal sau pot ajuta la îmbogăţirea acestuia;

c) aporturile instituţionale. Acestea pot – sau nu – să fie utilizate prin

rezolvarea plângerilor juridice. „Modelele de comportament juridic pertinent”

diferă în mod evident în funcţie de modul în care „problemele potenţial

juridice” sunt reglate. Unele ţări furnizează, mai mult decât altele, remedii

formale de drept al consumului, unele preferă alternativele juridice ca

mecanism selectiv, recurgând la dreptul formal doar în ultimă instanţă;

d) conştiinţa juridică comună, ca şi cea savantă (cea a profesioniştilor).
Rupându-se cu sistemul cauzelor şi efectelor, valorile şi atitudinile marelui

public ar putea fi percepute ca o reacţie la cererile legitime invocate de

profesionişti ca şi marcă de încredere sau neîncredere în privinţa instituţiilor

lor juridice. Conştiinţa juridică a marelui public va fi atunci considerată ca o

reacţie la cererile nespecialiştilor în raport cu ceea ce furnizează instituţiile.

6. Triplul contact al activităţii de legiferare: obiectivele politice din

programele de guvernare; sursele de informaţii şi realităţile sociale constituie

baza pentru elaborarea „deciziilor de elaborare a actelor normative”, pentru că

ele nu oferă decât informaţii generale, variante, opţiuni între care trebuie

operată o selecţie decizându-se care ar fi „modelul acţional optim”.

Mai întâi, sunt necesare câteva consideraţii generale despre „teoria

deciziilor” ce reprezintă, în linii mari, o logică a proceselor decizionale,

inclusiv a „procesului decizional în materie de legiferare”.

Analizând structura unui proces decizional, teoria deciziilor defineşte

principalele sale elemente (obiectivele, alternativele, consecinţele, utilitatea) şi

modelează procesele decizionale în funcţie de informaţiile care există în

privinţa condiţiilor de desfăşurare a acţiunii şi a caracterului mai ales colectiv

(specific activităţii de legiferare) al deciziei.

Teoria deciziei nu se referă la un model sau instrument de rezolvare a

problemelor concrete, ci la un „model-cadru” aplicabil tuturor metodelor la

care trebuie să se recurgă în vederea realizării obiectivelor stabilite prin

programe politice.

Problema conducerii activităţii de legiferare, privită din multiple unghiuri

de vedere, reprezintă una dintre preocupările numeroaselor discipline ştiinţifice

care au apărut şi au căpătat dimensiuni considerabile în zilele noastre. Este

vorba, aşa cum am mai arătat de mai multe ori în cadrul studiului nostru, de:

teoria sistemelor, cibernetica, teoria organizării, informatica, ergonomia,

futurologia şi, bineînţeles, ştiinţa conducerii (management science).

Această din urmă ramură a ştiinţei reuneşte, într-o perspectivă unitară,

diversele metode şi tehnici specifice unor diferite discipline, printre ideile care

permit înglobarea,  într-o perspectivă comună, a tuturor disciplinelor sus-

menţionate, un rol de prim rang jucându-l conceptele de „informaţie” şi

„decizie”, întrucât disciplinele moderne ale conducerii propun, aproape fără

excepţie, „metode de luare a deciziilor eficiente”

611

pentru rezolvarea

611

A se vedea Gh. Boldur, Informaţia şi decizia în procesul conducerii social-economice, în

„Ştiinţa conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 135 şi urm.
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problemelor specifice fiecărei ramuri (discipline) ştiinţifice, iar activitatea de

legiferare (inclusă ca o componentă a „ştiinţei juridice”) nefăcând nici ea

excepţie sau, mai precis, neputându-se lipsi de acest instrument oferit de ştiinţa

conducerii.

În ceea ce priveşte „informaţiile”, rolul lor este bine cunoscut ca fiind

primordial atât pentru pregătirea deciziilor, cât şi, din punct de vedere

cibernetic, pentru „reglarea socială”, al efectelor psihosociologice pe care le

generează, al sondării tendinţelor pe termen scurt, mediu şi lung.

De asemenea, nu este ignorată nici importanţa deciziei pentru teoria şi

practica conducerii proceselor social-economice, politice şi juridice.

Sesizându-se din ce în ce mai mult relaţia organică dintre diferitele

discipline ale managementului, precum şi polarizarea legăturilor dintre ele în

jurul conceptelor de „informaţie” şi „decizie”, nu se putea să nu se genereze şi

să se dezvolte şi o tendinţă de tratare unitară a tuturor problemelor conducerii

(managementului social, inclusiv managementului juridic) într-o „schemă

conceptuală comună”, fundamentată pe teoria sistemelor. Iar în ceea ce

priveşte aspectele informaţionale şi decizionale, integrate în sistem, s-a ajuns la

noţiunea de „sistem informaţional decizional”

612

(prescurtat SID).

Conceptul de „sistem informaţional-decizional” reprezintă (trebuie înţeles

ca) un ansamblu de părţi şi mijloace (oameni şi resurse) cu o organizare

informaţională şi decizională proprie (eventual pe subsisteme componente) şi

acţionând în direcţia realizării unor obiective. În ceea ce priveşte „activitatea

de legiferare”, sistemul informaţional-decizional este constituit din mai multe

componente cu caracter instituţional (Parlamentul şi alte autorităţi având drept

de iniţiativă legislativă, în principal Guvernul, dar şi autorităţi însărcinate, prin

lege, să aplice legile şi care, în îndeplinirea acestei sarcini, au şi o activitate

normativă proprie, subordonată legilor, adică organele administraţiei publice

centrale şi locale, în principal ministerele şi diferitele agenţii subordonate

Guvernului) şi elemente de contact informaţional, adică articulaţiile dintre

elementele instituţionale şi cele informaţionale.

Primul sistem de analiză al sistemului informaţional-decizional din

domeniul legislativ este cel cibernetic, în care se ţine seama de „intrările în

sistem” (informaţii şi resurse) şi de „ieşirile din sistem” (produse şi informaţii).

Mai explicit, prin „intrări în sistemul informaţional-decizional legislativ” se

înţeleg: contactele cu obiectivele din programul de guvernare; informaţiile în

legătură cu resursele necesare disponibile pentru realizarea obiectivelor din

programul de guvernare; informaţii în legătură cu sursele de documentare

legislativă, doctrinară şi jurisprudenţială; informaţii în legătură cu exigenţe şi

tendinţe existente în cadrul societăţii, iar prin „ieşiri din sistemul

informaţional-decizional legislativ” se înţelege constituirea cadrului juridic

adecvat desfăşurării acţiunilor care trebuie îndeplinite pentru realizarea
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A se vedea: Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, Bucureşti,

1969; Gh. Boldur, I. Băncilă, Metode şi mijloace moderne de luare a deciziilor în întreprinderi,
Institutul de Documentare Tehnică, Bucureşti, 1970; I. Stăncioiu, I. Gunea, Perfecţionarea
sistemului informaţional, în „Conducerea ştiinţifică a întreprinderii”, Bucureşti.
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obiectivelor stabilite prin programul de guvernare, cadru juridic care va avea

propriile sale obiective şi exigenţe, desigur concordante cu obiectivele din

programul de guvernare.

Deci la acest prim nivel de analiză sistemul este considerat în ansamblul

său (cutia neagră), neluându-se (deocamdată) în considerare procesele interne

dinăuntrul ansamblului.

Mărimile ieşirilor din sistem sunt comparate cu obiectivele stabilite (în

cazul activităţii de legiferare atât obiectivele din programul de guvernare, în

principal, cât şi obiectivele specifice ale cadrului juridic înăuntrul căruia se

desfăşoară acţiunile de realizare a obiectivelor din programul de  guvernare),

iar în caz de abateri (neconcordanţe) se activează un regulator care generează

mărimea de reglare (măsurile ce trebuie luate, de diferite naturi şi grade de

intensitate) care are rolul să aducă ieşirile la nivelul obiectivelor stabilite.

Abordarea cibernetică a conducerii procesului de legiferare, schematizată

sumar mai sus, se traduce, în termenii practicii, prin intervenţia organelor

specializate (în cazul sistemului legislativ, organele statului însărcinate cu

aplicarea legilor – a cadrului juridic) care acţionează prin pârghii regulatoare

cum ar fi: dotarea cu resurse suplimentare; informaţii-dispoziţii normative şi

altele asemănătoare, inclusiv modificarea (ajustarea) cadrului juridic atunci

când se constată că există deficienţe în această privinţă.

Acest gen de intervenţii poate conduce la rezultate eficiente numai dacă se

cunoaşte foarte bine relaţia dintre intrări şi ieşiri. De foarte multe ori, datorită

capacităţilor multiple şi rapide de prelucrare automată a datelor, se poate asigura

şi elaborarea automată a deciziilor, şi corectarea abaterilor constatate (deciziile

automate), dar sunt şi cazuri, şi nu puţine, în care este necesară o cercetare de

amănunt şi atunci trebuie adoptat un alt nivel de analiză în care, pornindu-se tot

de la ieşirile din sistem, este necesară şi examinarea funcţionalităţii interne a

sistemului informaţional-decizional (adică a interiorului cutiei negre),

mergându-se, de această dată, până la definirea cu precizie a intrărilor necesare.

Acest mod de analiză şi reproiectare a sistemului informaţional-decizional

care s-a dovedit a fi deficient are meritul la explicitarea obiectivelor şi de a

subordona apoi întregul studiu realizării acestora (a obiectivelor detaliate,

explicitate) şi alegerii soluţiilor informaţional-decizionale, putându-se utiliza

toată gama de metode, procedee şi tehnici pe care le oferă diversele discipline

ştiinţifice, managementului (activităţii de conducere a activităţii legislative). În

felul acesta, apare posibilitatea de management juridic într-un proces riguros

ştiinţific, bazat pe o metodologie adecvată, care sintetizează într-o concepţie

unitară cele mai moderne metode de conducere, eliminându-se sau reducându-

se considerabil cazurile de conducere prin inspiraţii de moment sau lipsite pur

şi simplu de orizont (rutiniere).

În linii foarte generale, metodologia de analiză şi proiectare

informaţional-decizională este o activitate complexă, în care sunt angrenaţi

specialişti din mai multe domenii ale managementului: în primul rând, desigur,

juriştii care contribuie (după specializarea lor) la activitatea de legiferare, dar,

de asemenea, şi economişti, ingineri, psihosociologi şi alţi specialişti în

informatică, matematicieni.

334
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



Activitatea pe care o desfăşoară această echipă complexă de analiză

parcurge, de regulă, trei etape distincte:

a) descrierea actuală a sistemului legislativ;

b) proiectarea noului sistem legislativ;

c) implementarea proiectului.

În prezent se cunosc mai multe metodologii de analiză a sistemelor

613

, în

general, care pot fi aplicate selectiv şi adaptate şi în ceea ce priveşte sistemul

legislativ.

O mare atenţie se acordă descrierii sistemului în funcţiune (a stării sale

actuale), întrucât pentru a se putea construi un nou sistem  trebuie, mai întâi, să

se cunoască în detaliu sistemul în funcţiune, modul de organizare (structura

acestuia) şi funcţionalitatea (performanţa) acestuia, de unde şi necesitatea unei

descrieri de amănunt, ceea ce ar antrena forţe considerabile şi timp îndelungat.

În orice caz, această activitate de auditare trebuie realizată cu toată atenţia.

Dar dacă o asemenea verificare s-ar întinde pe o perioadă de timp prea

îndelungat, se poate recurge şi la forme mai simplificate, pentru a fi scurtată

această primă etapă din procesul informaţional-decizional, reducându-se

descrierea stării actuale a sistemului la următoarele operaţii, considerate

614

ca

fiind strict necesare:

– cunoaşterea generală a sistemului;

– definirea subsistemelor componente;

– identificarea precisă a obiectivelor sistemului examinat şi a

subsistemelor componente;

– selectarea subsistemelor care urmează a fi analizate şi reproiectate

(cunoscându-se că, de cele mai multe ori, nici nu este posibil să se abordeze

întregul sistem, ci treptat, pe etape).

Această schemă este concepută pentru analiza sistemelor industriale (a

întreprinderilor), dar este posibil a fi utilizată, cu adaptările de rigoare, şi în

cadrul activităţii de legiferare deoarece şi normele juridice sunt constituite

sistemic, adică un ansamblu de legi care constituie „sistemul juridic al societăţii”

şi se subdivide în subsisteme, sisteme juridice parţiale (ramuri de drept) şi tot aşa

până la subsistemele de cele mai mici dimensiuni (capitole, secţiuni).

Aşadar, identificându-se, din ansamblul global pe care-l reprezintă

„sistemul juridic general” al societăţii, subsistemul sau subsistemele care

priveşte/privesc domeniul (obiectivul) ce se urmăreşte a fi reproiectat, este

mult mai simplu să fie căutate, identificate şi examinate acele informaţii (în

legătură cu reglementarea juridică) care sunt necesare pentru realizarea

obiectivelor din programul de guvernare şi a celor corespunzătoare constituirii

cadrului juridic adecvat, cercetându-se de unde şi pe baza căror prelucrări şi

procese de decizie se pot obţine ele.
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A se vedea: Gh. Boldur, op. cit. supra; C. Martzloff, Les ordinateurs, l’analyse et
l’organisation, Paris, 1966; G. Métayer, Cybernétique et organisation, Paris, 1969; I. Stăncioiu, I.

Gunea, op. cit. supra.
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A se vedea: A. Delville, L’information dans l’entreprise, Paris, 1969; G. Métayer, op. cit.
supra.
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Cercetarea necesarului de informaţii, prelucrări şi procese de decizie se

face pornindu-se, desigur, de la obiectivele sistemului şi mergându-se apoi din

„aval” în „amonte” până la proiectarea sistemului informaţional-decizional în

ansamblul său

615

.

Acest mod de proiectare a sistemului informaţional-decizional

reconstruieşte totul în funcţie de obiective şi pe considerente de raţionalitate,

ceea ce necesită luarea în considerare sub multiple aspecte a proceselor

informaţionale şi a proceselor decizionale, căci ambele activităţi sunt adevărate

procese constructive

616

.

Din punct de vedere informaţional, în afara definirii informaţiei rezultate

ca fiind necesară, trebuie rezolvate probleme privind limbajul în care se

exprimă informaţiile, codificarea acestora, mijloacele fizice de transmitere a

lor (mergându-se de la comunicarea orală sau prin metode tradiţionale de

corespondenţă până la sistemele audiovizuale ultramoderne), probleme privind

prelucrarea şi stocarea informaţiei (în primul rând, cele privind dotarea cu

echipamente electronice de calcul, programarea şi utilizarea lor), aspectele

privind viteza de circulaţie şi costul informaţiilor etc.

În ceea ce priveşte procesele decizionale, analiza şi proiectarea lor vor fi

cu atât mai eficiente cu cât vor reuşi să reducă o parte cât mai mare a acestora

(a analizei şi a proiectării) la operaţii algoritmabile după anumite scheme

logice, mergându-se de la simple comparări şi selecţionări la metode de decizie

complexe, bazate pe cercetări operaţionale sau alte tehnici de tip matematic

(cercetare efectuată pe baza metodei selective care nu înregistrează întreg

ansamblul de informaţii, ci numai o parte din acestea, care sunt selecţionate în

aşa mod încât să fie reprezentative, oglindind trăsăturile esenţiale ale întregului

ansamblu informaţional).

Pentru cei mai puţin familiarizaţi cu expresia de „cercetare operaţională”

redăm în continuare câteva din caracteristicile acestei metode cibernetice de

rezolvare a problemelor de organizare şi conducere a sistemelor, subsistemelor ori

sistemelor parţiale (în cazul nostru sistemul legislativ şi a subsistemelor acestuia,

pe ramuri de drept). Aceste caracteristici, cele esenţiale evident, sunt următoarele:

a) identificarea problemelor de decizie apărute în cursul rezolvării situaţiilor

diverse ce s-au ivit în cursul operaţiunilor de optimizare şi eficientizare a

activităţii şi performanţelor sistemului (în cazul nostru sistemul legislativ);

b) normarea activităţii, a acţiunii ce se întreprinde (elaborarea cadrului

juridic al acţiunii), în sensul maximizării obiectivelor şi a rezultatelor, şi, în

mod corelativ, minimizarea simultană a cheltuielilor de resurse (umane,

materiale, financiare);

c) priveşte acţiunea în cadrul unor sisteme determinate, în special a celor

complexe sau hipercomplexe (cum este şi ansamblul global legal), care sunt

angajate în procese de schimbare rapidă într-o ambianţă ea însăşi

schimbătoare, ori saturată cu elemente aleatorii neprevizibile;
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A se vedea A. Delville, op. cit. supra.

616

A se vedea Gh. Boldur, op. cit. supra, p. 139 şi urm.
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d) are în vedere factorul uman în toate ipostazele sale: pregătirea deciziei,

luarea deciziei, executarea deciziei, controlul executării deciziei, iar pe această

bază – prin folosirea informaţiei obţinute prin control – perfecţionarea tuturor

componentelor acţiunii ce se întreprinde şi a performanţei acestor sisteme

(legislative) în acţiune;

e) în toate demersurile sus-menţionate, cercetarea operaţională foloseşte

ori cuantifică parametrii, indicatorii, dimensiunile sistemului şi acţiunilor, ori

se recurge la tratarea lor cu ajutorul metodologiilor specifice diferitelor

discipline ale managementului;

f) se operează pe baza elaborării şi rectificării continue a unor modele

matematice, logico-matematice, respectiv a unor modele cibernetice pe care le

experimentează şi, pe acest temei, le reformulează

617

.

Din cele de mai sus rezultă că cercetarea operaţională nu este o „anumită

metodă” de soluţionare matematică (şi cu atât mai puţin algoritmică) a unor situaţii

problematice (situaţii de decizie), ci o „metodă de folosire maximală a unor

procedee ştiinţifice corelate”, ceea ce a determinat pe unii autori

618

să definească

„cercetarea operaţională” ca fiind metoda de folosire a tuturor tehnicilor ştiinţifice

cunoscute ca instrumente în vederea rezolvării problemelor specifice.

Dar, întrucât s-au manifestat tendinţe în sensul de a se reduce

problematica socială la modele abstracte matematice, pierzându-se contactul cu

viaţa socială reală, s-a impus o reexaminare a principiilor cercetării

operaţionale în aplicaţiile sale sociale

619

, considerându-se că se pot furniza

soluţii şi proiecte eficiente, prin cercetarea operaţională, doar atunci când

definirea situaţiei prezente şi a proiectului de rezolvare sau transformare se

formulează în termeni cu relevanţă sociologică, politică şi  axiologică (axată pe

valori). Este la fel de valabilă şi reciproca acestei observaţii, în sensul că

definirea social-politică a unei situaţii şi a unui proiect de dezvoltare este cu

atât mai eficientă cu cât ele pot fi abordate şi în termenii societăţii operaţionale,

adică atunci când sunt formulate suficient de exact pentru a permite soluţii

matematice perfect controlabile

620

.

Aceasta înseamnă, desigur, că analiza operaţională nu este o simplă

colaborare a juriştilor cu specialişti din domeniile cercetării operaţionale şi

ştiinţelor sociale, inclusiv ştiinţa conducerii politice a societăţii, ci o „acţiune

comună” desfăşurată de o „echipă de analiză operaţională” (mixed-team) care

pune, cercetează, elaborează şi experimentează, de multe ori pe un model

(simulările electronice), soluţiile elaborate în colectiv

621

.

Fireşte că o atare orientare atât în activitatea de cercetare, cât şi în cea de

conducere (management science) presupune o acţiune de mare anvergură ale

cărei caracteristici (trăsături) generale sunt următoarele:

617

A se vedea P. Apostol, Domeniul ştiinţei conducerii societăţii, în „Ştiinţa conducerii

societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 450–451.

618

A se vedea D. N. Chorafas, La simulation mathématique et ses applications, Paris, 1966.

619

A se vedea P. Apostol, Cibernetică, cunoaştere, acţiune, Bucureşti, p. 497.

620

A se vedea P. Apostol, Domeniul ştiinţei conducerii societăţii, cit. supra, p. 451–452.

621 Ibidem, p. 452.
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a) formarea cercetătorilor din ştiinţele sociale (inclusiv din ştiinţa juridică,

Deci implicit, şi ştiinţa legiferării) în aşa fel încât din cultura lor de specialitate

să facă parte şi pregătirea matematică modernă;

b) pregătirea specialistului în cercetare operaţională, cu aplicaţie în

domeniul ştiinţelor sociale şi a acţiunii sociale (inclusiv acţiunea de legiferare)

în aşa fel încât să aibă şi cunoştinţe politologice şi sociologice (inclusiv

sociologia juridică) temeinice;

c) limbajul specializat al ştiinţelor sociale şi al studiilor pe care se

întemeiază actele de conducere să fie reformulat în sensul unei mai mari

exactităţi, spre a se putea, astfel, să fie asigurat un flux de informaţie optimal

între ştiinţele sociale şi activitatea de conducere (inclusiv managementul

juridic) şi cercetarea operaţională (mai exact, formularea datelor iniţiale şi ale

problemelor sociale în termeni exacţi şi ştiinţific controlabili);

d) dezvoltarea corespunzătoare a cercetării şi formării cadrelor din

domeniul ştiinţelor sociale, al activităţii de management juridic, prin iniţierea

sau finalizarea unor cercetări în vederea elaborării unor proiecte concepute în

termenii analizei operaţionale.

Literatura de specialitate (din domeniul cercetării operaţionale) oferă un

număr mare de lucrări privind o serie de modele care se pot interpreta, în

lumina analizei operaţionale generalizate, astfel încât să permită perfecţionarea

conducerii (inclusiv a managementului juridic).

Pot fi citate, în acest sens: modele operaţionale „cost-beneficiu” sau

modelul de „activare” (activating) etc.

Aceste modele pot fi adaptate (reinterpretate) prin introducerea de valori

corespunzătoare şi transformate, astfel, în modele operaţionale cu utilitate

socială (cum ar putea fi, de exemplu, şi modelele de legiferare).

De exemplu, modelele operaţionale de „conflict structural lateral” pot fi

regândite şi folosite ca modele de optimizare a colaborării între instituţii

interdependente (cum ar fi Ministerul Justiţiei, Consiliul Legislativ, Institutul

de Cercetări Juridice, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public

etc.) în vederea proiectării şi monitorizării sistemului legislativ global şi a

subsistemelor acestuia.

Cu alte cuvinte, modelele de cercetare operaţională trebuie eliberate de

restricţiile impuse prin faptul că au fost concepute pentru alte genuri de

operaţiuni şi adaptate la nevoile activităţilor conceptuale şi practice ale

sistemului legislativ.

Cele de mai sus pot apărea şi chiar sunt obiective foarte vaste, complexe,

dificil de adus la îndeplinire în termene scurte sau chiar medii, însă o asemenea

viziune nouă în domeniu poate demara şi cu obiective mai modeste, mai puţin

sofisticate, fiind suficient a fi respectate principiile generale directoare care

trebuie să stea la baza activităţii de legiferare. Iar juriştii români au capacitatea

şi pregătirea pentru a se implica masiv în astfel de activităţi.

Ca o sugestie orientativă vom expune, în continuare, o „schemă

operaţională” a actului de management juridic, dar şi unele considerente cu

caracter general explicativ.
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Aşadar, scopul acţiunii de legiferare este, de obicei, rezolvarea unei

situaţii problematice sau, după caz, realizarea unui obiectiv din programul de

guvernare, în cursul procesului de realizare a unui proiect de dezvoltare socială

(problemă ce va fi formulată explicit sau, după caz, implicit dacă avem de-a

face cu o finalitate vagă).

Eficienţa actului de management, în general, sau în privinţa activităţii de

legiferare, în special, se verifică în raportul dintre scopul propus şi rezultatele

obţinute prin acţiunile întreprinse în vederea realizării acestuia. Iar

semnificaţia, respectiv, valoarea sa umană va consta în condiţiile pe care actul

de management le creează, prin efectele sale pe termen scurt, mediu şi lung,

pentru sporirea performanţelor sistemului global (inclusiv legislativ) şi

îmbunătăţirea statutului indivizilor în cadrul acestuia.

Pertinenţa şi creşterea eficienţei actului de management juridic se

realizează: pe baza cantităţii şi calităţii informaţiilor utilizate efectiv (inclusiv

capacitatea de receptare şi prelucrare a informaţiilor, fără a mai vorbi şi de

capacitatea şi abilităţile de implementare a informaţiilor dobândite din cele mai

diferite surse de informare în sistemul legislativ); prin stabilirea scopului

(cunoaşterea situaţiei problematice); alegerea mijloacelor (cunoaşterea

metodelor de acţiune şi instrumentelor disponibile la un moment dat);

elaborarea programului (strategiei, planului) de efectuare a operaţiunilor din

care se compune acţiunea respectivă; evaluarea şi acomodarea acestui program

în condiţii de situaţii schimbătoare; îndeplinirea programului.

Schematic actul de management juridic are următorul conţinut: pregătirea

deciziei (de legiferare); adoptarea deciziei; dispoziţia (comanda) de executare;

controlul executării; evaluarea rezultatului (măsura în care acesta corespunde

scopului propus, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung); decizia cu privire

la încetarea acţiunii sau reluarea sa într-o formă sau alta.

Pentru toate momentele prevăzute în schema de mai sus există, în

literatura de specialitate, diverse metodologii şi tehnologii (teoria deciziei;

transmiterea deciziilor, tehnici de control, sisteme de evaluare a rezultatelor

etc.), iar întregul mecanism de management poate fi aproximat prin „modele de

jocuri strategice”.

Apoi, fiecare componentă sau moment al actului de management, în

general (dar putându-se face adaptări şi pentru managementul juridic), poate fi

reprezentat în interdependenţele sale funcţionale cu diverse procedee de

programare sau planuri strategice: organigrame, planuri de fluenţă, metoda

drumului critic, teoria grafurilor etc.

622

Ne vom rezuma, în finalul acestei secţiuni a capitolului II din partea a II-a

a studiului, să facem o subliniere, şi anume că managementul juridic (referitor

la activitatea de legiferare) poate fi subdivizat în trei părţi, mai exact trei laturi:

latura ştiinţifică; latura metodologică şi latura tehnologică. Prima dintre aceste

laturi a făcut obiectul capitolelor I şi II din partea a II-a a studiului nostru, iar

laturile metodologică şi tehnologică vor face obiectul următoarelor capitole,

respectiv capitolele III şi IV din partea a II-a.

622 Ibidem, p. 443.
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Secţiunea 7
PU�EREA I� APLICARE A LEGILOR SI A ALTOR MASURI
CU SAU FARA PUTERE DE LEGE

1. Faza de elaborare a legilor şi a altor acte normative de rang inferior nu

constituie decât prima etapă a procesului amplu, complex şi totodată delicat al

activităţii de legiferare care însă comportă şi alte două faze (etape), la fel de

importante ca şi faza de elaborare, şi anume: faza de aplicare a actelor

normative elaborate şi faza de evaluare atât a rezultatelor obţinute în faza de

elaborare, cât şi în faza de punere în aplicare, faze cărora, din păcate, li  s-a

acordat şi continuă să li se acorde o mai mică atenţie, ceea ce, în mare parte,

explică deficienţele, devierile, superficialităţile şi lacunarităţile care se constată

în această privinţă, ceea ce, nu de puţine ori, afectează serios sau chiar

compromite realizarea obiectivelor urmărite prin programele politice de

guvernare şi, implicit, prin activitatea de creare a „cadrului juridic” de

desfăşurare a activităţilor planificate pentru realizarea acestor obiective.

2. Pentru complinirea acestei lacune, oamenii de ştiinţă, alături de

practicienii dreptului, au făcut eforturi considerabile pentru construirea unei

baze ştiinţifice (teoretice) care să fundamenteze acţiunile îndreptate în direcţia

instituirii unui statut similar celui conferit etapei de elaborare a legilor.

Încă din anii ’60 sociologia juridică a început să se intereseze de „aspectul

operaţional” al activităţii de legiferare, adică de acţiunea normelor juridice în

viaţa socială

623

.

Această schimbare coincide, de altfel, cu o adevărată renaştere a

sociologiei empirice

624

. Iar sociologia empirică ia, şi ea, un nou avânt, în

special în domeniul dreptului civil, tema principală căreia i-au fost consacrate

cele mai multe lucrări constituind-o „efectivitatea dreptului”

625

.

Se constată, de asemenea, o anumită deplasare a interesului ştiinţific spre

problemele puse de punerea în operă şi impactul social al legiferării şi în

ştiinţele politice şi administrative: analizele referitoare la procesele de

legiferare sunt lărgite pentru a îngloba nu numai fazele care duc la adoptarea

formală a deciziilor legislative, ci şi etapele subsecvente

626

.

Aşa cum se subliniază în literatura de specialitate

627

, într-o anumită măsură,

această evoluţie a rezultat din eşecul marilor programe sociale lansate în Statele

623

A se vedea M. Rehbinder, Rechtssoziologie, Berlin, 1977, p. 10.

624

A se vedea în acest sens: P. Trappe, Zur Situation der Rechtssoziologie, Tübingen, 1968;

F. Roehl, Das Dilemma der Rechtstatsachenforschung, Tübingen, 1974.

625

F. Roehl, op. cit. supra, 1974.

626

A se vedea în acest sens: R. E. Germann ş.a., Fédéralisme en action. L’aménagement du
territoire, St.-Saphorin, 1980, p. 10 şi 17; W. Bruder, Empirische Verwaltungsforschung in der
Bundesrepublik Deutschland, Opladen, 1981, p. 22 şi urm.

627

A se vedea L. Mader, L’Evaluation législative, Lausanne, 1985, p. 42.

628

A se vedea: M. Q. Patton, Utilization-focused Evaluation, Beverly Hills, 1978, p. 14 şi urm.;

E. H. Ritter, Theorie und Praxis parlamentarischer Planungsbeteiligung, în „Der Staat”, 1980, p. 415.
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Unite ale Americii în anii ’60 şi, de o manieră mai generală, din deziluzia care a

urmat epocii euforice a dezbaterilor pe tema „planificării politice”

628

.

În sfârşit, la frontiera dintre „drept” şi „ştiinţele economice” s-a născut

preocuparea pentru efectele specific economice ale intervenţiilor de ordin

legislativ şi pentru aplicarea criteriilor de raţionalitate economică sau

financiară activităţilor statale, în general, şi activităţii de legiferare, în

special

629

.

Conştientizarea importanţei acordate pentru ceea ce se petrece în avalul

adoptării legilor marchează în mod evident eforturile depuse în direcţia

dezvoltării unei „ştiinţe a legiferării”. Aproape toţi autorii care se preocupă de

această nouă abordare insistă asupra necesităţii de „a se controla aplicarea şi

efectele legilor”, sugerându-se chiar instituţionalizarea activităţii de observare

a consecinţelor produse de aplicarea legilor 

630

.

S-a mai făcut sublinierea că pentru a se putea adapta reglementările

juridice la condiţiile vieţii sociale reale vor trebui să fie create instrumente de

observare şi control al efectelor acţiunii legislative şi judiciare, aşa cum se face

în cazul cercetărilor criminologice şi sociologice

631

.

Numeroşi alţi autori s-au pronunţat în acelaşi sens, făcând observaţia că

legiuitorul este incapabil să înveţe din propriile sale erori din cauza inexistenţei

„unui sistem de informare adecvat şi a lipsei unui control instituţionalizat al

efectelor legislaţiei”

632

.

Această problematică constituie, în mod incontestabil, un important câmp

al ştiinţei legiferării care, cel puţin în România, nu este suficient sau chiar

deloc explorat, studiul nostru fiind un aport în acest sens.

3. În ceea ce priveşte activitatea propriu-zisă a legilor sunt posibile două

abordări: una materială (luată ca bază normativă care justifică conţinutul

deciziei de legiferare) şi una procedurală (de competenţă, care determină

organul abilitat să emită o decizie de aplicare a legilor).

În practică, în activitatea de aplicare a legilor se combină abordarea

materială cu cea procedurală, diferenţierea între acestea fiind de natură

teoretică, construindu-se modele diferite după cum sunt vizate normele

(regulile) materiale sau cele procedurale.

629

A se vedea: H. D. Assmann ş.a., Oekonomische Analyse des Rechts, Kronberg, 1978; P.

Behrens, Aspekte einer ökonomischen Theorie des Rechts, în „Rechtstheorie”, 1981; W.

Wasserfallen, Die Wirkung der Baubeschlüsse 1964, 1971 und 1972 in der Schweiz, Berna, 1977;

P. Henseler, Kosten-�utzen Analyse in der Gesetzgebung-Funktionsanalyse, Effektivitäs und
Effizienzüberlegungen in der Rechtsetzung, Viena, 1979; K. Reding, Die Effizienz staatlicher
Acktivitäten-Probleme ihrer Messung und Kontrolle, Baden-Baden, 1981.

630

A se vedea P. Noll, Gesetzgebungslehre, 1973, p. 146 [autorul reaminteşte că la începutul

secolului XX, deja B. N. Cardozo, jurist american, propusese crearea unui oficiu (birou) însărcinat

să controleze aplicarea şi efectele legilor].

631

A se vedea H. Schultz, Les délits économiques et la prévention générale, în „Journal des

Tribunaux”, 1967, p. 149 şi urm.

632

A se vedea: R. Bender, Das Selbstregulierungstheorem als die zentrale Methode einer
allgemeinen Gesetzgebungslehre, în „Mélange H. Schelsky”, Berlin, 1978, p. 31–47; O.

Weinberger, Zur Theorie der Gesetzgebung, în „O. Weinberger, J. Mokre, „Rechtsphilosophie und

Gesetzgebung”, Viena, 1976, p. 173–198.
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Prezintă importanţă, din unghiul de vedere urmărit prin studiul nostru,

abordarea materială, la care ne vom referi în continuare.

În primul rând, trebuie făcută sublinierea că noţiunea de „aplicare a

legilor” depinde (în ceea ce priveşte conţinutul ei) de „contextul normativ”: în

sistemele de Common Law nu există vreo opoziţie între „crearea dreptului” şi

„aplicarea dreptului”, aşa cum stau lucrurile în sistemele Statutory Law, cel

puţin în ceea ce priveşte teoriile şi ideologiile juridice care reflectă practica.

Regulile în vigoare în sistemele Statutory Law determină locul

mecanismelor funcţionale ale aplicării legilor.

În sistemele Common Law, „ratio decidendi” nu joacă un rol strict analog

celui care este atribuit regulii generale, astfel cum este aceasta aplicată în

sistemul Statutory Law, aşa încât ne vom referi, în continuare, la Statutory Law

şi la teoriile  şi concepţiile ideologice care sunt legate de acest sistem.

La nivel teoretic, opoziţia între „crearea” şi „aplicarea” dreptului evocă

controversele legate implicit de ideologia aplicării dreptului şi mecanismele şi

structurile statale. Vom prezenta trei modele de astfel de ideologii, raportându-

le la „aplicarea judiciară a dreptului”.

a) Potrivit ideologiei deciziei „determinate” (în sens de decizie neliberă)

de aplicare a dreptului, această decizie este rezultatul operaţiunilor cu caracter

logic sau „mecanic”: este poziţia formalismului juridic. Evaluările

judecătorului nu există, sau nu joacă vreun rol în luarea deciziei, nici în

justificarea sa. Regulile aplicate formează un sistem complet şi consistent şi

sunt suficiente pentru luarea deciziei. Judecătorul nu este decât „gura care

pronunţă cuvintele legii” (Montesquieu); în felul acesta, libertatea celor cărora

le este adresată legea este garantată potrivit principiului separaţiei puterilor: de

exemplu, Şcoala exegetică, Begriffsjurisprudenz, pozitivismul juridic.

b) Ideologia deciziei judiciare libere s-a născut ca o critică radicală a

„ideologiei determinate” şi exprimă tendinţele antiformaliste. Aplicarea

dreptului se bazează pe evaluările judecătorului şi dreptul nu poate să

determine această evaluare.

Judecătorul trebuie să întreprindă, mai mult sau mai puţin liber, o căutare

a surselor deciziei sale dincolo de dreptul pozitiv şi – în versiunile radicale – să

poată decide nu numai „praeter legem”, ci şi „contra legem”. Aplicarea

dreptului ar fi necesarmente o „creaţie judiciară”.

Creativitatea deciziei judiciare este necesară şi prin caracteristicile

textelor de lege şi ale sistemului juridic şi trebuie să fie recunoscută ca o

condiţie de a decide într-un mod just potrivit criteriilor stabilite de judecător

(sau „evaluări judiciare”) pornindu-se de la mai multe surse: de exemplu,

Şcoala cercetării libere (F. Gény), Freirechtsbewegung (O. Bùlow, H. Reichel,

E. Fuchs) sau în Common Law (J. Hutchenson, J. Frank).

c) Ideologia deciziei legale şi raţionale este bazată pe analiza

caracteristicilor raţionamentului judiciar, limbajului juridic şi sistemului de

drept. Or, aceste caracteristici arată tocmai rolul „evaluărilor” în luarea şi

justificarea deciziei judiciare.

Limitele determinării deciziei judiciare demonstrează inacceptabilitatea

unei viziuni mecaniciste proprii ideologiei „deciziei determinate”, iar

342
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



principiul raţionalităţii acestei decizii elimină libertatea necontrolată a

ideologiei deciziei judiciare libere.

Ideologia „deciziei legale şi raţionale” corespunde rezultatelor analizei

raţionamentului juridic şi valorilor acceptate în cultura juridică

contemporană

633

.

Teoria aplicării dreptului în sistemul „Statutory Law” permite formularea

mai multor modele de activitate legate de acest sistem.

Din punct de vedere al structurii şi funcţiei aplicării dreptului, pot fi

identificate trei modele: judiciar, directiv şi administrativ.

a) Modelul judiciar de aplicare a dreptului se formulează în cinci teze:

organul care aplică dreptul nu este legat nici de organizarea, nici de serviciul

celui pe care-l priveşte decizia sa; el nu este interesat personal de decizie

(„nemo judex in causa sua”). Decizia este luată potrivit regulilor independente

de el; organul care aplică legea este competent în activitatea sa şi procesul pe

care-l urmează este determinat prin reguli de procedură. Competenţa organului

nu este determinată de locul său în structura organizării, ci prin caracteristicile

cazurilor decise şi/sau regulile aplicate (competenţă particulară): organul de

aplicare determină consecinţele juridice ale faptelor (care au fost probate).

Această determinare produce efecte „erga omnes”. Câmpul libertăţii

decizionale este diferenţiat dar, în general, nu există decizie arbitrară; decizia

de aplicare a legii este luată în situaţie de controversă sau nedeterminare a

statutului juridic; decizia de aplicare a dreptului este normă individuală cu

excepţia cazurilor prevăzute de lege. Dar ea poate funcţiona şi de o manieră

analoagă cu cea a normelor generale. Din punct de vedere funcţional, decizia

de aplicare a dreptului serveşte la constatarea concordanţei între fapte şi

regulile aplicate şi determinarea consecinţelor juridice ale acestor fapte.

b) Modelul directiv de aplicare a dreptului conţine, şi el, cinci teze:

organul de aplicare a dreptului se află într-o relaţie particulară cu cel căruia îi

este adresată decizia (relaţie de serviciu, cum este cea din interiorul ierarhiei

care există în interiorul magistraturii). El este interesat personal în decizia sa,

care se bazează fie pe regulile în vigoare obligatorii pentru cel căruia îi sunt

adresate, fie pe standarde acceptate de organul de aplicare; organul care aplică

legea este competent şi activitatea sa este determinată de reguli de procedură şi

cutume acceptate. Competenţa organului este definită, în parte, prin

caracteristicile cazului decis şi/sau poziţia organului în cadrul structurii

organizaţiei (competenţa generală); organul determină consecinţele juridice ale

faptelor sau gratificările, „sancţiuni pozitive”, cum sunt primele, onorurile...

(sau lipsa de gratificare), în funcţie de evaluarea comportamentului celui căruia

îi este adresată decizia. Deciziile sunt obligatorii pentru cel căruia îi sunt

adresate şi pentru organele organizaţiei. Câmpul de opţiune al organului este

diferenţiat: de la determinare strictă, până la arbitrariu; decizia de aplicare a

legii este luată fie în situaţia unei directive generale a organizaţiei, fie în

633

A se vedea: A. Arnio, On Legal Reasoning, Turku, 1977; R. Alexy, Theorie der juristichen
Argumentation, Frankfurt am Main, 1978; J. Esser, Vorverständis und Methodenwaht in der
Rechtsfindung, Frankfurt, 1970; J. Peczenik, The Basis of Legal Justification, Lund, 1983 şi alţii.
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situaţia existenţei unei controverse sau nedeterminare a statutului juridic;

decizia de aplicare a legii este o normă individuală, dar există decizii care

vizează grupurile sau pe toţi membrii organizaţiei (instrucţiuni cu caracter

general) formulate în cadrul direcţiei operative a organizaţiei. Din punct de

vedere funcţional, decizia serveşte pentru garantarea activităţii proprii

organizaţiei sub aspectul scopurilor vizate prin regulile în vigoare.

c) Modelul administrativ de aplicare a legii este, de asemenea, formulabil în

cinci teze: organul care aplică dreptul se află într-o relaţie de subordonare în

raport cu subiectul care este interesat, în cadrul deciziei administrative, ca

cetăţean, sau ca organizaţie. Decizia este luată potrivit regulilor în vigoare;

organul care aplică legea este competent în activitatea sa determinată prin legile

de procedură. Directivele şi instrucţiunile de serviciu sunt obligatorii pentru organ,

în cadrul legii, dar nu reglează poziţia juridică a celui pe care-l priveşte decizia;

organul care aplică legea determină consecinţele juridice ale faptelor sau creează

poziţia juridică a celui pe care-l priveşte decizia. Câmpul de opţiune este analog

celui descris în privinţa modelului directiv; decizia de aplicare a legii este luată fie

în situaţia în care există controversă sau nedeterminare, fie ca reacţie la opinia

publică, fie când este nevoie să se determine faptele sau situaţiile juridice; decizia

de aplicare a legii are caracteristici analoge celor din cadrul modelului judiciar.

Fiecare model poate fi prezentat într-un mod diferit potrivit punctului de

vedere care determină problemele prezentate în cadrul modelului şi a modului

în care acestea sunt tratate: 

Modelul decizional prezintă aplicarea legii ca pe un lanţ de decizii parţiale

(decizia cu privire la validitate, cu privire la interpretare, cu privire la probe, cu

privire la alegerea consecinţelor). Deciziile parţiale justifică decizia finală; 

Modelul informal prezintă aplicarea legii ca pe o transformare a

informaţiilor care parvin la organul care aplică legea (input) şi rezultatul

deciziei (output);

Modelul funcţional prezintă acţiunea de aplicare a legii ca pe un element

al structurii complexe a controlului social în contextul societăţii şi al sistemelor

normative care sunt inerente.

Decizia de aplicare a dreptului poate fi tratată şi dintr-un punct de vedere
fie descriptiv, fie evaluativ, fie pozitiv.

Prima metodă prezintă ori o descriere a procesului psihologic al luării

deciziei, ori justificare acestei decizii. Or, psihologia deciziei de aplicare a legii

analizează procesul euristic şi/sau factorii care-l determină, inclusiv

dependenţa sa socială. Această descriere serveşte drept explicaţie pentru luarea

deciziei. De altfel, descrierea justificării deciziei de aplicare a legii prezintă

argumentele care o susţin. Această analiză este tratată astăzi ca temă principală

a cercetărilor care se referă la raţionamentul juridic. Această descriere, care

vizează conţinutul motivării deciziilor formulate în practică, este legată de

conceptul de raţionalitate, care poate presupune abordarea postulativă

(principială) a ideologiei deciziei legale şi raţionale.

A doua metodă, cea evaluativă şi/sau postulativă, constă într-o prezentare a

calităţilor deciziei de aplicare a legii în termenii evaluării sale sau a formulării

postulatelor (principiilor) care determină cum trebuie luată decizia. În cadrul
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acestei metode se formulează directivele de aplicare a legii (de exemplu, directivele

de interpretare sau cu privire la probe) şi se fac evaluări ale deciziilor (de exemplu:

justă, funcţională, justificată în mod adecvat, praeter sau contra legem). Evaluările

şi principiile vizează ori valoarea euristică (care favorizează descoperirea de noi

fapte, teorii etc.), ori justificarea deciziei. Or, ideologia aplicării legii este cea care

determină valorile şi/sau directivele în discuţie. Valorile sunt scopurile şi alte valori

operative în aplicarea legii. Valorile şi  directivele ideologiei de aplicare a legilor

sunt în parte formulate prin legislaţia în vigoare; acesta este, mai ales, cazul

ideologiei „deciziei determinate” şi a deciziei legale şi raţionale.

Totuşi, uneori opoziţia din punct de vedere descriptiv şi evaluativ şi/sau

normativ în discursul juridic nu este clară. Ideologiile de aplicare a legilor sunt

strict legate de concepţiile teoretice ale sistemului de drept, de limbaj şi

raţionamente juridice.

Se vorbeşte, de asemenea, de „politica aplicării legii”, când decizia de

aplicare a legii este tratată ca instrument de realizare a scopurilor alese de

organul care aplică legile. Cazul pragmatic îl reprezintă politica penală care

priveşte determinarea pedepselor potrivit scopurilor prevenţiei individuale sau

generale în contextul precis al stării criminalităţii. Mai puţin evidentă este

politica civilă sau administrativă. Politica nu vizează numai deciziile finale, ci

toate deciziile parţiale care implică evaluări.

În general, deciziile de aplicare a legilor sunt controlate. Controlul este

instituţionalizat într-un mod determinat prin lege şi există diferenţe de la un

sistem juridic la altul.

Controlul vizează concordanţa aplicării legilor cu dispoziţiile legale, ca şi

cu opţiunile evaluative ale organului de aplicare a legilor atunci când, potrivit

legii, evaluările sale nu sunt excluse de la control. Există, de asemenea, un

control neinstituţionalizat: cel al ştiinţei juridice şi cel al opiniei publice.

Importanţa acestora variază în funcţie de contextul funcţional al aplicării

legilor şi de modelul său: judiciar, directiv sau administrativ.

Din punct de vedere funcţional, decizia de aplicare a legii serveşte pentru

îndeplinirea funcţiilor de administrare a Statului faţă de cetăţeni şi organizaţii.

În raport cu modelul decizional (al deciziei de aplicare a legilor), care

este cel mai dezvoltat în cadrul modelului judiciar şi bazat pe analiza teoretică

a justificării deciziilor, trebuie enumerate deciziile parţiale următoare:

Decizia de validitate, care determină normele în vigoare şi aplicabilitatea

lor prin decizie. Această determinare se fondează pe criteriile identificate în

conceptul de validitate şi e exprimată prin regulile de recunoaştere. Evaluările

sunt necesare pentru alegerile acestor reguli şi pentru utilizarea lor.

Decizia de interpretare determină sensurile normelor aplicate când

acestea nu sunt suficient de clare pentru organ (interpretare operativă). Decizia

de interpretare este justificată prin directivele de interpretare şi evaluările

necesare pentru alegerea şi utilizarea lor.

Deciziile cu privire la probă determină existenţa faptelor cauzei în

dimensiunile spaţio-temporale. Această decizie este justificată prin regulile

probei, fie empirice, fie legale şi evaluările necesare pentru alegerea şi

utilizarea lor.
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Decizia alegerii consecinţelor determină consecinţele juridice ale faptelor

cauzei. Ea este justificată prin directivele alegerii consecinţelor şi evaluările

necesare pentru selectarea şi utilizarea lor.

Metadecizia surselor determină argumentele care constituie premisele, ce

sunt obligatorii potrivit legii sau utilizate potrivit standardelor practicii şi/sau

ştiinţei.

Decizia finală de aplicare a legii este formulată, practic, ca o decizie de

alegere a consecinţelor, care este justificată prin toate deciziile parţiale şi a

metadeciziei surselor. Formularea teoretică a justificării sale identifică toate

elementele implicate printr-o concepţie raţională. Practica justificării se

apropie mai mult sau mai puţin de formulările teoretice şi depinde de stilul

motivării deciziilor, normele aplicate şi caracteristicile procedurale ale

deciziilor potrivit modelului judiciar, directiv sau administrativ.

3. Realizarea dreptului, adică transpunerea în viaţa practică a normelor

juridice, îmbracă trei forme (în funcţie de tipul normelor juridice a căror

respectare este cerută, cât şi de acţiunea subiecţilor implicaţi în această

acţiune): realizarea normelor prohibitive; realizarea normelor permisive şi

aplicarea normelor juridice de către organele de stat competente

634

.

De fapt, numai în ultimul caz (aplicarea normelor juridice de către

organele competente ale statului, potrivit unei proceduri prestabilite şi într-o

anumită formă specifică), avem de-a face, cu adevărat, cu o „activitatea de

aplicare propriu-zisă a actelor normative”, celelalte două forme de realizare a

dreptului, referitoare la normele prohibitive şi normele permisive, fiind doar

forme de „realizare a dreptului” nu de „aplicare a dreptului”, aceasta din urmă

având o sferă mai restrânsă decât cea a realizării dreptului.

În consecinţă, în cele ce urmează ne vom ocupa exclusiv doar de „punerea

în aplicare a legilor şi a celorlalte acte normative de grade inferioare”. Iar

această acţiune (de punere în aplicare a normelor juridice) poate fi definită ca o

„succesiune de secvenţe ale acţiunii sociale care are acest obiect” şi constituie

o fază care survine după adoptarea formală a „deciziei de legiferare”

635

. În

literatura de specialitate

636

s-a realizat o admirabilă sinteză a lucrărilor

consacrate acestei secvenţe din activitatea de legiferare, aşa încât vom prelua –

rezumativ – această sinteză, inclusiv bibliografia acolo citată, fiind o sursă

documentară extrem de valoroasă.

Autorii americani care s-au preocupat în mod special de acest fenomen

legislativ (aplicarea sau executarea legilor) folosesc de preferinţă termenul de

„implementare”, iar în limba germană există termenii de „Implementation” şi

„Vollzug” (folosiţi în mod nedistinct). Aceşti din urmă termeni se pare însă că

exprimă mai puţin bine importanţa activităţilor care au loc în acest stadiu al

procesului legislativ, căci ei se referă la acte relativ mecanice. Or, punerea în

practică a actelor normative acoperă un întreg proces de concretizare şi

634

A se vedea I. Craiovan, op. cit. supra, p. 277 şi urm.

635

A se vedea S. Charbonneau, J. G. Padioleau, La mise en oeuvre d’une politique publique
réglementaire. Le défrichement des bois et forêts, în „Revue française de sociologie”, 1980, p. 50.

636

A se vedea L. Mader, L’évaluation législative, Lausanne, 1985.
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transformare a deciziilor de ordin legislativ, proces care, de regulă, se

desfăşoară în mai multe etape şi la mai multe niveluri de acţiune, fiind dificilă o

delimitare precisă a lor. De aceea s-a şi considerat că nu ar fi indispensabilă o

demarcaţie, chiar şi abstractă, fiind mai important să se ţină seama de

particularităţile fiecărui caz şi să se situeze faza punerii în aplicare în ansamblul

unui proces legislativ concret, decât să se opereze tăieturi (decupaje) precise

între diferitele faze; trebuie văzute mai curând raporturile strânse dintre ele

637

.

Studiile referitoare la punerea în aplicare a actelor normative reprezintă o

abordare care s-a născut în cadrul „policy analysis” americane. În această

privinţă trebuie citată, în primul rând, lucrarea de pionierat în materie a

domnilor J. L. Pressmann şi A. B. Wildavsky (intitulată Implementation,

Berkeley, 1973) care, într-un fel, a şi dat numele acestui nou curent.

Schiţe de dezvoltare ale acestui mod de abordare le regăsim şi la alţi

autori

638

.

Aceste studii au pus în evidenţă importanţa activităţilor guvernamentale şi

ale administraţiei locale desfăşurate în avalul deciziilor normative adoptate de

legiuitor.

Dar iniţial studiile întreprinse de americani

639

pe această temă s-au axat,

în principal, pe probleme de impact şi eficienţă, cercetătorii în materie

mulţumindu-se să constate doar carenţele unor programe legislative, în special

în materie de politică socială şi educaţie, fără să ţină seama în suficientă

măsură de punerea acestora în practică.

Abia în momentul în care s-a încercat să se explice cauzele eşecurilor (lipsei

de rezultate) ale acestor programe atenţia cercetătorilor s-a focalizat şi asupra

organizării activităţilor instituţiilor care aveau sarcina să le pună în aplicare.

O altă explicaţie a întârzierii cu care au început să fie întreprinse studii pe

tema punerii în aplicare a actelor normative rezidă şi în faptul că unii autori au

susţinut că între analiza „efectivităţii”, temă deja familiară a sociologiei juridice

empirice, şi „evaluarea punerii în practică a actelor normative” nu există o

diferenţă fundamentală, studiile consacrate punerii în aplicare reprezentând doar

o prelungire sau o rafinare a cercetărilor referitoare la „efectivitate”

640

.

În realitate, studiile referitoare la efectivitate se interesează în esenţă de

comportamentul particularilor (excepţie făcând, în special, numeroasele studii

întreprinse pe tema normelor juridice în materie de circulaţie rutieră). Aceste studii

sunt focalizate mai curând pe dreptul civil şi dreptul penal. Aceasta, spre deosebire

de studiile întreprinse în legătură cu punerea în practică a legilor, care sunt axate pe

legislaţia prin care sunt urmărite finalităţi (obiective), adică dreptul public.

637 Ibidem, p. 59 (autorul insistă asupra faptului că nu trebuie făcută o ruptură între fazele

care precedă validarea unei politici şi cele intrinseci ale punerii în aplicare).

638

A se vedea în mod special: P. Knoepfel, Oeffentliches Recht und Vollzugsforschung,

Berne, 1979; H. Wollmann, Implementationsforschung. Eine Chance für Kritische
Verwaltungsforschung, 1980, p. 9–48.

639

A se vedea: M. Q. Patton, Utilization-focused Evaluation, Beverly Hills, 1978, p. 149 şi urm.

640

A se vedea, de exemplu, H. Rottlethner, Rechtsformen. Ein symphnischer �achklang, în

JRSRT, vol. 8, 1982, p. 144.
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Unii autori chiar fac sublinierea că dreptul privat se distinge de dreptul

public, în special prin „absenţa finalităţilor (obiectivelor) precise care trebuie

atinse”, dreptul public implicând, de regulă, intervenţia autorităţilor executive

sau administrative

641

.

O altă diferenţiere majoră între aceste două tipuri de evaluare (analiza

efectivităţii şi evaluarea punerii în practică a actelor normative) rezidă şi în

modul de abordare a problematicii legate de prăpastia care se constată că există

între conţinutul reglementărilor şi realitatea socială vizată, între obiectivele

urmărite de legiuitor şi rezultatele obţinute, care, într-o optică (cea a analizei

efectivităţii), se datorează nerespectării normelor juridice de către particulari

(neefectivitate), iar în cealaltă optică (cea a punerii în aplicare), se datorează

carenţelor din activitatea organelor însărcinate cu punerea în aplicare a

legilor

642

.

Studiile întreprinse în legătură cu activităţile desfăşurate de organele

însărcinate cu punerea în practică a legilor, care vizează decelarea cauzelor

pentru care există un hiatus între decizia de ordin legislativ (reglementările

juridice) şi realitatea socială concretă, între obiectivele urmărite şi realizările

efective, între modelele cibernetice şi modurile concrete – cu multe carenţe –

de acţionare a organelor având sarcina de aplicare „in concreto” a actelor

normative au pus în evidenţă o realitate ignorată în mare măsură şi anume că

activităţile organelor însărcinate cu punerea în aplicare nu sunt determinate

exclusiv pe cale normativă (prin normativarea acestora: hotărâri, ordine,

instrucţiuni, norme metodologice etc.), ci depind de un anumit număr de alţi

factori care trebuie luaţi în considerare, ceea ce pune „de plano” problema

diferenţierii faţă de o abordare dogmatică marcată de „principiul legalităţii”

care ar trebui revizuit în sensul unei flexibilizări.

Dar care sunt aceşti factori, aceste variabile independente care

influenţează procesul de concretizare, de transformare a deciziilor de ordin

legislativ în realităţi concrete?

În starea actuală în care se află cadrul conceptual al acestui curent din

cercetarea ştiinţifică pe această temă se poate spune doar că s-au jalonat trei

repere: a) determinarea naturii problemei aplicării în practică a reglementărilor

juridice; b) identificarea caracteristicilor pe care trebuie să le prezinte

instrumentele de reglare (de intervenţie a statului pentru rezolvarea

problemelor de adaptare a reglementărilor juridice la realităţile cărora le sunt

aplicate); c) stabilirea sistemelor de actori care participă la procesul de aplicare

în concret a legilor şi a particularităţilor acestora

643

.

641

A se vedea P. Moor, Le droit administratif et la distinction entre droit public et droit
privé, în „Mélanges H. Zwahlen”, Lausanne, 1977, p. 158 şi urm.

642

A se vedea R. Mayntz, Vollzugsprobleme der Umweltpolitik, Stuttgart, 1978, p. 8.

643

A se vedea: Renate Mayntz, Die Implementation politischer Programme. Teoretische
Ueberlegungen zu einem neuen Forchungsgebiet, în „Die Verwaltung”, 1977, p. 159;

Soziologisches Wissen und politisches Programme, Königstein/Ts, 1980, p. 1 şi urm.; P. Knoepel,

op. cit., p. 49; J.-D. Delley ş.a., Le droit en action. Etude de mise en oeuvre de la loi Furgler, St.

Saphorin, 1982, p. 16; idem, La mise en oeuvre des politiques publiques, în U. Klöti, 1984; W.

Bruder, Umsetzung und Vollzug von Verwaltungsprogrammen, în „Die Verwaltung”, 1983.
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a) Determinarea naturii problemei constituie o chestiune de normativitate

atunci când anumiţi actori sociali percep o „tensiune” între situaţia existentă şi

cea dorită (exprimată prin obiectivul urmărit prin elaborarea legii), percepţie

care se iveşte în momentul aplicării şi pe care aceştia (actorii sociali) o atribuie

legiuitorului şi ar trebui să fie eliminată. Această definiţie a „problemei

normative” (ivită cu ocazia aplicării) pune în evidenţă elemente multiple şi

interdependente de care organele însărcinate cu punerea în practică a

reglementărilor legale trebuie să ţină seama (atunci când se analizează

problema şi modul ei de rezolvare)

644

.

Percepţia şi articularea unei „probleme normative” este în funcţie de

„actorii sociali aflaţi în joc”, valorile la care aceştia aderă şi interesele pe care

ei le apără. Numărul actorilor şi ponderea lor politică (care variază în special în

raport cu gradul lor de organizare) face,  astfel, parte din configurarea

problemei. Dar a analiza şi a defini „problema normativă” nu înseamnă numai

să-ţi însuşeşti pur şi simplu punctele de vedere ale actorilor sociali ci,

dimpotrivă, trebuie făcute şi eforturi de izolare (de a se face abstracţie) de

percepţiile prea marcate de interese particulare

645

.

De asemenea, aşa cum se remarcă în literatura de specialitate

646

, analiza

„problemei normative” întâmpină şi dificultăţi diferite, potrivit „domeniului

concret” în care se face aplicarea legii. Într-adevăr, vizibilitatea, întinderea şi

complexitatea domeniului pot fi mai mult sau mai puţin mari. Anumite sfere

ale realităţii se pretează mai bine analizei, în timp ce altele scapă aproape

complet acesteia. Cunoaşterea realităţilor care se situează între cauză şi efect,

în interiorul unui câmp social determinat, adică capacitatea de înţelegere a unei

„probleme normative”, variază considerabil de la un domeniu la altul; or,

tocmai această capacitate de percepere este cea care, până la urmă, determină

într-o largă măsură maniabilitatea problemei respective, pentru a se putea

concepe o soluţie şi a o aplica.

Dar nu orice „problemă socială” devine şi o „problemă normativă”

647

.

Adesea, anumiţi actori privaţi devin ei înşişi răspunzători finali pentru

soluţionarea unei probleme şi ei sunt aceia care vor căuta modalităţi de

soluţionare care nu necesită intervenţia autorităţilor şi nici a legiuitorului.

Aşadar, o „problemă normativă” există doar atunci când această

răspundere incumbă legiuitorului, independent de faptul că legiuitorul decide

să intervină sau să se abţină.

b) Instrumentele de reglare. Intervenţia statului pentru rezolvarea

„problemelor normative” poate îmbrăca forme foarte diverse, legiuitorul

dispunând de un evantai de opţiuni foarte larg în ceea ce priveşte modurile de

acţiune. Se pot distinge, de exemplu: reglementări punctuale sau globale;

644

A se vedea: W. Buhnert, W. Klitzsch, Dimensionen der Problemstruktur, Köln, 1978; F.

W. Scharpf, Politikverflechtung. Theorie und Praxis der Kooperativen Föderalismus in der
Bundesrepublik, Kronberg, 1976, p. 25 şi urm.

645

A se vedea L. Mader, L’évaluation législative. Pour une analyse empirique des effets de
la législation, Lausanne, 1985, p. 67.

646

A se vedea W. Bruder, op. cit., p. 202 şi urm.

647

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 67.
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profilactice sau terapeutice; destinate să elimine cauzele problemei sau doar ale

simptomelor (efectelor)

648

. Intervenţia de ordin legislativ poate, de asemenea, să

fie caracterizată ca fiind „de deschidere” sau „de închidere” (astfel, o legislaţie

poate fi calificată ca fiind „de deschidere” când, de exemplu, cu ajutorul unor

„noţiuni juridice nedeterminate”, se acordă o putere de apreciere foarte largă

organelor care o pun în aplicare

649

şi, dimpotrivă,  o lege care nu lasă nicio

latitudine de judecată celor care o aplică ar fi considerată ca fiind „închisă”).

Alţi autori utilizează o altă tipologie în cadrul lucrărilor de ştiinţă politică,

ei distingând între reglementări de tip distributiv, redistributiv şi

instituţional

650

.

Într-o perspectivă, în esenţă, empirică, în care se pune accentul pe natura

instrumentului de acţiune statală

651

, se propun cinci tipuri de mijloace de

reglare: instrumente de tip regulamentar (injoncţiuni, interdicţii, regimuri de

autorizare, contingentări, standarde, supraveghere-monitorizare etc.); incitări

de natură financiară, pozitive sau negative, sau transferuri financiare

(subvenţii, taxe alocaţii etc.); punerea la dispoziţie de bunuri sau furnizare de

servicii prin instituţii oficiale deja existente sau care urmează a fi create; norme

de procedură care determină cercurile de actori care pot participa la luarea

anumitor decizii, ca şi alte modalităţi de decizie; convingerea şi informarea.

Desigur că în practică nu există o asemenea separare rigidă între tipuri de

instrumente, de exemplu incitaţiile financiare sunt aproape întotdeauna însoţite

de mijloace regulamentare, autorităţile care sunt însărcinate să furnizeze bunuri

sau să presteze servicii duc adesea, simultan, şi o politică de convingere sau

informare (uneori, statul a recurs şi la incitaţii financiare pentru a favoriza

crearea de organisme care să furnizeze servicii, sau acordă ajutoare financiare

actorilor care au dreptul legal de a participa la luarea unor decizii, pentru ca

aceştia să aibă resursele necesare pentru a-şi putea exercita acest drept).

Aşadar, avem, adesea, de-a face cu o combinaţie de mai multe tipuri de

instrumente de intervenţie.

Fără îndoială că tipologia sus-menţionată prezintă şi insuficienţe, ea fiind

pur descriptivă, nu răspunde unui criteriu unic de distincţie clar definit ci,

dimpotrivă, amestecă criteriile juridice cu criterii nejuridice. Ea nu este nici

exhaustivă, nereferindu-se, de exemplu, la influenţa pe care statul o poate

exercita comportându-se el însuşi ca un agent economic: adjudecatar de lucrări,

angajator, cumpărător de bunuri, utilizator de servicii etc.

652

De asemenea, nu

este suficient luat în considerare rolul întreprinderilor publice ca instrument al

politicilor publice

653

.

648

A se vedea Renate Mayntz, op. cit. (1977), p. 60.

649

A se vedea A. B. Ringeling, Administrative Discretion. A  Study of Policy Administration
by Officials as Illustrated by the so-called „Spijtoptanenblelejid”, în „Netherlands Journal of

Sociology”, 1980, p. 121 şi urm.

650

A se vedea T. J. Lowi, American Business, Public Policy, Case. Studies and Political
Theory, în „World Politics”, 1964, p. 667 şi urm.

651

A se vedea Renate Mayntz, op. cit. (1977), p. 60; idem, op. cit. (1980), p. 57.

652

A se vedea J. Anderson, Public Policy-Making, New York, 1979, p. 139 şi urm.

653

A se vedea E. Poltier, L’entreprise publique comme instrument des politiques de l’Etat, în
„Wuk”, 1984, p. 175 şi urm.
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Cu toate deficienţele sale, tipologia propusă şi categoriile reţinute s-au

dovedit a fi utile în practică pentru analizarea problemelor generate de punerea

în aplicare a actelor normative.

c) Sistemul de actori nu este neapărat acelaşi înainte de adoptarea legilor

şi după acest moment (acela al aplicării legii) deoarece legea poate face să

intervină actori noi pe care-i creează special în acest scop. În modul acesta,

într-un anumit fel, jocul actorilor existenţi până la adoptarea noii reglementări

este perturbat în momentul ivirii şi definirii „problemei normative”

654

.

Deci, o evaluare a activităţii de punere în aplicare a legilor înseamnă, printre

altele, să se ţină seama şi de actorii care intervin în acest stadiu al procesului

legislativ, precum şi de raporturile pe care ei le întreţin între ei, de resursele de

care dispun şi de atitudinile sau strategiile de acţiune pe care ei le adoptă

655

.

Reţeaua actorilor este formată în general dintr-o multitudine de organe

statale (politice, administrative, judiciare) sau parastatale, întreprinderi,

organizaţii private implicate (partide politice, grupuri de interese etc.), opinia

publică sau persoane fizice pur şi simplu, implicate fiecare în moduri specifice.

Unii autori fac o distincţie între „sistemul actorilor instituţionalizaţi”,

însărcinaţi cu punerea în aplicare a deciziilor legislative (exprimate în legi şi

alte reglementări), care alcătuiesc „structura oficială de punere în aplicare” şi

„câmpul punerii în aplicare”, din care fac parte destinatarii, adică grupul-ţintă

sau alţi actori vizaţi

656

.

Structura de punere în aplicare fiind formată din organizaţii, studiile

(analizele) consacrate punerii în aplicare a legilor se pot sprijini pe „teoria

organizaţiilor”

657

.

Raporturile dintre diferiţii actori sunt de natură foarte diversă: ierarhică

(verticală) sau orizontală; formală sau informală; armonioasă sau conflictuală etc.

Relaţiile ierarhice, formale, dintre organele statale (organele de aplicare şi

organele de control) şi relaţiile dintre autorităţi şi persoanele particulare au o

importanţă capitală, analizarea lor trimiţând inevitabil la structura de stat,

eşecul unei politici publice nedatorându-se neapărat complexităţii punerii în

aplicare a legilor la nivel local, ci putându-şi găsi o explicaţie în contradicţiile

inerente politicii publice.

Ponderea actorilor antrenaţi sau vizaţi de punerea în aplicare a legilor,

influenţa (ascendentul) lor asupra procesului de concretizare, de transpunere în

practică a acestora, variază în funcţie de resursele lor. Numărul şi calificarea

persoanelor, motivaţia, mijloacele tehnice şi auxiliare ca şi cele financiare etc.

determină, în mare măsură, capacitatea instituţiilor executive şi administrative

de a pune în aplicare o politică publică sau o reglementare oarecare.

La fel stau lucrurile şi cu actorii neinstituţionalizaţi. O întreprindere care

asigură locuri de muncă şi are obligaţii fiscale importante (deci asigură venituri

654

A se vedea S. Charbonneau, J. G. Padioleau, op. cit., p. 51.

655

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 69.

656

A se vedea Renate Mayntz, op. cit. (1980), p. 7.

657

În acest sens, de exemplu, a se vedea R. S. Montjoy, L. J. O’Toole, Toward a Theory of
Policy Implementation. An Organizational Perspective, în „Public Administration Review”, 1979,

p. 465 şi urm.
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semnificative la bugetul de stat) dispune de atuuri considerabile în faţa unei

autorităţi însărcinate cu punerea în aplicare şi asigurarea respectării normelor

legale referitoare la poluare, de exemplu

658

(ea putând, după caz, să ţină în şah

pe cei însărcinaţi cu aplicarea legii). Dimpotrivă, unei simple persoane

particulare, care nu dispune de resurse, îi va fi extrem de dificil să împiedice

sau să influenţeze semnificativ acţiunea organelor de punere în aplicare a

legii

659

.

Atitudinea şi strategiile actorilor sociali implicaţi în punerea în practică a

legilor constituie un factor important al efectivităţii legii, consensul

destinatarilor, dar şi al organelor de aplicare fiind un element pertinent în

această ecuaţie. Actorii, atât cei statali, cât şi cei privaţi pot adopta atitudini

pozitive, indiferente sau negative în raport cu o lege, mai ales în raport cu ceea

ce ei percep ca fiind obiectivele (scopurile) legii. Aceste atitudini marchează

incontestabil punerea în practică a unei legislaţii

660

. Ele influenţează, de

asemenea (desigur, împreună cu alte elemente), opţiunile diferiţilor actori cu

privire la o strategie de acţiune în relaţiile pe care le stabilesc între ei. Sunt

puse în evidenţă, de unii autori

661

, trei tipuri de strategii care, mergând de la

aplicarea uniformă la neaplicarea dispoziţiilor legii, acoperă tot câmpul de

acţiuni posibile. Ei disting: strategiile universaliste, particulariste şi de

retragere.

De regulă, diverşii actori caută să evite conflictele care ar risca să

compromită stabilitatea sau menţinerea raporturilor de încredere (antrenând un

plus de eforturi şi necesitatea mobilizării tuturor resurselor disponibile). Aşa

încât, mai curând decât a se cere respectarea strictă a dispoziţiilor legale şi a se

recurge cu intransigenţă la sancţiuni, autorităţile însărcinate cu punerea în

aplicare a actelor normative preferă adesea să-şi sprijine acţiunea pe informare,

convingere şi negociere, astfel încât raporturile informale şi de cooperare să se

substituie raporturilor formale de subordonare

662

.

În literatura de specialitate

663

se atrage atenţia că pentru a fi înţelese

aceste atitudini şi strategii, care se manifestă în stadiul punerii în aplicare a

reglementărilor legale, trebuie să fie luat în considerare „ansamblul raporturilor

social-juridice” dintre actorii implicaţi: cei care existau cu ocazia fazelor

prealabile aplicării noilor reglementări, pe de o parte, şi cei care există, după

caz, în alte domenii, pe alte planuri, pe de altă parte, cu alte cuvinte, strategiile

sectoriale trebuie plasate într-un context mai global, bineînţeles când relaţiile

dintre actori nu sunt sporadice sau efemere ori unidimensionale, ci durabile,

regulate şi complexe.

658

A se vedea E. Bohne, Informales Verwaltungshandlen im Gesetzesvollzug, în JRSRT,

1980, p. 47 şi urm.

659

A se vedea L. Mader, op. cit., p. 70.

660

A se vedea J. D. Delley, op. cit. (1982), p. 134 şi urm., p. 186 şi urm. şi p. 288 şi urm.

661

A se vedea S. Charbonneau, J. G. Padioleau, op. cit., p. 53 şi urm.

662

A se vedea în acest sens: F. Schnabel, Politik ohne Politiker, în „Wollmann”, 1980; E.

Bohne, op. cit., p. 20 şi urm.; G. Winter, Literaturbericht zum Thema, în JRSRT, vol. 8, 1982, p. 9

şi urm.
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A se vedea L. Mader, op. cit., p. 71.
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Cele expuse – în mod rezumativ – mai înainte în legătură cu faza punerii

în aplicare a legilor şi, în general, a tuturor reglementărilor pun în evidenţă, în

mod pertinent, complexitatea acestei activităţi, pe de o parte, dar şi necesitatea

punerii la punct a unui mecanism de conducere (management) care să asigure

coordonarea fazei de legiferare cu cea de punere în aplicare a legilor, acţiune

care să fie sprijinită de o activitate ştiinţifică, o metodologie şi o tehnologie

adecvate, pe de altă parte.

Un aspect particular al activităţii de punere în aplicare a legilor se referă

la „activitatea jurisdicţională”, care constituie şi ea un mod de aplicare a legilor

care se realizează cu ocazia soluţionării aspectelor generatoare de raporturi

conflictuale, cu caracter jurisdicţional (deosebite de alte tipuri de raporturi

conflictuale care se rezolvă în alte moduri, fără intervenţia organelor statale

jurisdicţionale).

Funcţia jurisdicţională de aplicare a legilor şi altor tipuri de reglementări

este diferită de funcţia administrativă de aplicare a actelor normative; în actele

administrative apare ca element esenţial actul de voinţă de comandă, prin care

se urmăreşte realizarea unei norme juridice dinainte recunoscute ca aplicabilă,

pe când actul de jurisdicţie constată pur şi simplu aplicări ale dreptului pozitiv,

la anume fapte sociale concrete. Asemenea simple aplicări ale dreptului pozitiv

la cazuri concrete nu obligă ca dreptul aplicat să şi „realizeze” dreptul pozitiv,

această operaţiune aparţinând doar actului specific de execuţie. Este adevărat

însă că organele judiciare fac şi acte de execuţie, în sensul că după ce au

hotărât care este regula de drept pozitiv care se aplică unei anumite situaţii

date, ele dau o hotărâre pe care, în materie civilă, o învestesc cu formula

executorie (în materie penală se emite mandatul de executare, act ce se trimite

organelor de poliţie în vederea punerii în executare a hotărârii). Dar această

operaţie este posterioară şi complet deosebită de operaţia de aplicare a legii.

Actul de jurisdicţie, în înţelesul cel mai larg, este un act cu caracter

intelectual prin care se consacră, de stat (organele specializate de stat), care

sunt regulile de drept pozitiv care se aplică unui caz individual; el analizează

cazul dat, identificând toate relaţiile juridice din care se compune, în lumina

normelor generale ale dreptului pozitiv

664

.

Actul de jurisdicţie aparţine exclusiv instanţelor judecătoreşti. Se face însă

sublinierea

665

că un act de jurisdicţie este cuprins şi în orice act administrativ,

în sensul că administratorul (organul administrativ) va trebui mai întâi să

judece singur dacă are competenţa de a îndeplini un act, înainte de a-i aprecia

oportunitatea şi a-l îndeplini. De asemenea, parlamentul, guvernul, un ministru

vor trebui, mai înainte de a proceda la îndeplinirea unui act, să judece

constituţionalitatea şi legalitatea lui. Dar pentru toate celelalte organe, altele

decât instanţele judecătoreşti, actul de jurisdicţie nu este vizibil, ci se degajează

numai printr-o analiză.

664

A se vedea M. Djuvara, Teoria generală a dreptului. Drept raţional, izvoare şi drept
pozitiv, Editura All Beck, Bucureşti, 1995 (reeditare), p. 330.

665 Ibidem, p. 330–331.
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Această diferenţiere dintre aspectul jurisdicţional al actelor administrative

şi cel realizat de instanţele de judecată şi, mai ales, dintre modul în care legea a

fost concepută şi formulată de legiuitor şi modul în care judecătorii aplică

legea este de mare importanţă.  Într-adevăr, atât organele administrative care

au sarcina să aplice legea, cât şi instanţele de judecată au în vedere, necontenit,

adaptarea unei legi la nevoile practice. Îndeletnicindu-se  direct cu cazuri

concrete, judecătorii sunt mult mai aproape de punerea în practică a legilor, de

nevoile zilnice concrete, decât legiuitorul. Dar, în acelaşi timp, ei sunt în

măsură să constate şi lacunele de ordin legislativ, neconcordanţele,

suprapunerile. De asemenea,  descoperă şi carenţele organelor administrative

în activitatea de aplicare a legilor, putându-se merge până la descoperirea

cauzelor şi a vinovaţilor (aceasta dacă activitatea instanţelor judecătoreşti s-ar

încadra într-o dimensiune mai cuprinzătoare de control şi coordonare a tuturor

activităţilor: legislativă şi de aplicare a actelor normative).

Foarte importantă este activitatea de contencios administrativ, ocazie cu

care organele administrative sau jurisdicţionale, după caz, sunt obişnuite cu

rigoarea juridică a acţiunii pe care o întreprind în aplicarea legilor, punându-se

stavilă tendinţelor de mlădiere a aplicării legilor pentru ca acestea să satisfacă

nevoile şi oportunităţile politice diverse care depăşesc adesea cadrul legalităţii.

Nici activitatea de legiferare, nici jurisdicţia nu constituie însă dreptul

pozitiv care este un produs de punere în aplicare a conceptelor juridice.

În sens larg, jurisprudenţa nu cuprinde ceea ce s-a recunoscut ca fiind o

normă juridică, ci ceea ce s-a aplicat, adică ceea ce s-a executat pe baza acelei

recunoaşteri

666

.

Interpretarea, în orice caz, este operaţiunea prin care se stabileşte o

legătură logică între dreptul conceput şi punerea sa în practică, încercându-se

să se deducă aceasta din urmă din cel dintâi (din drept).

Ideea că judecătorul poate să interpreteze legile este o idee care nu a fost

admisă iniţial, principiul primitiv fiind acela că nu poate interpreta legea decât

cel care a făcut-o (adică organul legiuitor): „ejus est interpretari legem cujus

est condere”. Astăzi, dimpotrivă, se consideră că judecătorul este, în mod

normal, acela care nu numai că poate, dar chiar trebuie să interpreteze legea.

Dar el poate face acest lucru numai în cazurile ce-i sunt supuse spre

soluţionare, nu şi pe cale regulamentară.

Este vorba de „interpretarea judecătorească” (spre deosebire de

„interpretarea legislativă” şi de „interpretarea doctrinară”).

Interpretarea legilor, operaţie realizată de judecători, prezintă o foarte

mare importanţă pentru că, prin această acţiune care se include, şi ea, în sfera

acţiunii jurisdicţionale globale, legea este adecvată, mlădiată, flexibilizată,

adică aptă să fie aplicabilă în mod optim cazurilor individuale.

Din punct de vedere istoric, concepţia despre modul de aplicare a legii la

cazurile concrete a evoluat în timp. Astfel, iniţial s-a considerat că judecătorul

nu are decât sarcina de a aplica legea, fără nicio interpretare: „optima lex, quae

minimum judici, optimus judex qui minimum sibi” (cea mai bună lege este

666 Ibidem, p. 333.
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aceea care lasă cât mai puţin la aprecierea judecătorului şi cel mai bun

judecător este acela care, în hotărârea pe care o dă, se întemeiază în aşa fel pe

lege, încât arbitrarul său să fie cât mai redus).

În această concepţie, care a fost concepţia lui Napoleon Bonaparte şi a

juriştilor care au interpretat Codul Napoleon, judecătorul apare ca un simplu

mecanism de aplicare a legii, fără nicio altă preocupare decât aceea de a fi cât

mai aproape de textul legii. Această orientare este reprezentată în Franţa de

şcoala exegezei care socotea că textele îmbrăţişează toate aspectele (situaţiile)

şi, ca atare, trebuie să fie aplicate de judecător în mod mecanic, la fiecare speţă.

Azi lucrurile s-au schimbat mult în această privinţă, constatându-se şi

punându-se în evidenţă, cu pregnanţă, că orice normă, legală sau cutumiară, are

un caracter general, că ea nu poate, în mod obiectiv, să prevadă toate

circumstanţele, împrejurările extrem de variate şi de complexe ale situaţiilor

concrete ce se ivesc în viaţa reală, fiind, aşadar, nevoie ca aceste norme să fie

supuse unei operaţii de flexibilizare, mlădiere, pentru a căpăta plasticitatea

necesară individualizărilor. Or, acest lucru poate fi realizat pe cale de

interpretare, operaţiunea interpretării constituind mijlocul de realizare a legii, a

cutumei.

Operaţiunea de individualizare, aşa cum se subliniază în literatura

juridică

667

, prin care experienţa trecută, rezumată în normele generale, se leagă

de cazurile noi care se prezintă, lasă întotdeauna un câmp de apreciere celui

care interpretează, câmp care uneori poate fi foarte vast.

Un text de lege nu ar avea niciun înţeles dacă este scos din mediul social

în care a fost inspirat şi ignorat scopul urmărit de legiuitor. Fiecare dispoziţie

de lege este un rezumat, o concentrare a unei sume enorme de împrejurări de

fapt. Dacă se face abstracţie de acest context, legea n-ar mai avea niciun

înţeles. Ca atare, a se susţine că textele legale în sine cuprind un sens clar, pe

care nu avem decât să-l dezvoltăm prin deducţie logică strictă (extrapolare sau

intrapolare) ar fi o greşeală ştiinţifică.

În realitate, atunci când judecătorul aplică textele de lege, are în vedere

(sau ar trebui să aibă în vedere) împrejurările de fapt care au condus pe

legiuitor atunci când a procedat la elaborarea legii, respectiv împrejurări pe

care trebuie să le cunoască. Dar coincidenţa dintre cele două gândiri (a

legiuitorului atunci când a procedat la elaborarea legii şi a judecătorului, în

momentul în care face aplicarea legii respective), mai ales atunci când există o

mare distanţă (interval) de timp între momentul elaborării legii şi momentul

aplicării sale în practică, este, dacă nu o imposibilitate, cel puţin un teren al

dificultăţilor ce se întâlnesc frecvent în activitatea de aplicare a legii, care

trebuie totuşi depăşite.

Deci judecătorul trebuie, în primul rând, să determine sensul legii, pentru

a vedea ce a vrut legiuitorul atunci când a elaborat legea (ceea ce nu înseamnă,

nicidecum, că interpretarea trebuie neapărat să se ţină de textul legii, chiar dacă

acesta ar fi greşit).

667 Ibidem, p. 334.
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Dar a stabili ceea ce a vrut legiuitorul înseamnă mai mult decât să se ţină

seamă de voinţa şi intenţia legiuitorului, acesta constituind numai un element

în operaţiunea de interpretare, care „trebuie să fie dominată de ideea înlănţuirii

logice a faptelor şi a aprecierilor juridice”. Interpretarea trebuie, cu alte

cuvinte, să fie o operaţiune raţională, înainte de toate

668

.

Atunci când textul de lege este neclar, intenţia legiuitorului trebuie

decelată, punându-se în legătură cu întreaga economie a legii, în felul acesta

putându-se lumina interpretarea „In civile nihil, nisi tota lege prospecta”. Cu

alte cuvinte, orice interpretare trebuie să fie în conformitate cu cadrul în care

este pusă dispoziţia legală respectivă.

Dar, pe de altă parte, acolo unde legea nu distinge, nici judecătorul nu este

îndreptăţit să o facă: „ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”.

Aşadar, fiecare text de lege trebuie socotit ca făcând parte dintr-un

ansamblu sistemic şi logic şi, ca atare, în caz de antinomie de texte, din aceeaşi

lege sau din legi diferite, dar având un caracter conjunct, interpretarea trebuie

să se refere la înţelesul ei armonic (sistemic) şi raţional (logic). Iar pentru

aceasta interpretul (judecătorul) va recurge la tot arsenalul metodologic şi

tehnologic pe care ştiinţa contemporană i-l pune la dispoziţie.

Am făcut mai sus menţiunea că şi organele administrative însărcinate cu

aplicarea legilor realizează, într-un mod specific, un fel de activitate de

judecată. Această observaţie trebuie completată şi cu aceea că, îndeplinind o

activitate (oarecum similară) de judecată, organele administrative, în mod

inerent, vor realiza şi o interpretare a legilor ce trebuie să le aplice, care, de

data aceasta, nu este cu nimic sau prea puţin deosebită de activitatea de

interpretare a judecătorilor.

Despre activitatea de management jurisdicţional ne vom ocupa în partea a

III-a a studiului nostru.

4. Punerea în aplicare a legilor şi a altor măsuri nu este o activitate care se

desfăşoară la întâmplare ci, dimpotrivă, implică o foarte riguroasă organizare,

ceea ce presupune elaborarea unui plan detaliat până la fişa postului fiecărei

categorii de participanţi la acţiunile întreprinse în vederea realizării obiectivelor

stabilite prin planul de guvernare. Şi, în acest punct, urmează a se realiza

joncţiunea dintre politic şi juridic, întrucât realizarea programului politic de

guvernare urmează a avea loc într-un cadru juridic adecvat, propice îndeplinirii,

în condiţii optime, a obiectivelor stabilite prin acest program şi prin care să fie

clar definite condiţiile responsabilităţii politice şi juridice a tuturor celor

antrenaţi în aceste acţiuni, de la ministru şi până la lucrătorii de pe şantiere.

Întrucât în orice program de guvernare axul principal îl constituie

realizarea unor obiective economice, care reprezintă sursa esenţială de

susţinere a politicilor publice, acesta va fi punctul concret în care se va realiza

joncţiunea dintre programul politic de guvernare şi cadrul juridic al acestuia şi

tot pe această bază se va fundamenta şi sistemul de responsabilităţi politice şi

juridice.

668 Ibidem, p. 335.
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Această corelare care trebuie să existe între politic şi juridic, care

constituie elementul primordial în teoria managementului juridic şi

jurisdicţional, necesită o analiză care să pună în evidenţă natura relaţiilor

reciproce dintre drept şi economie (care, aşa cum am arătat, reprezintă axul

principal al oricărui program politic de guvernare căruia îi sunt alocate şi

resursele financiare corespunzătoare prin bugetele de stat).

Într-adevăr, dacă există anterioritatea problemei economice asupra

dreptului, în sensul că dreptul trebuie să servească realitatea din care economia

nu reprezintă decât un aspect, deşi esenţial, pe de altă parte, ar fi eronat să se

considere dreptul doar ca un „servitor al economiei”: regula juridică exprimă

anumite exigenţe normative cărora chiar şi economia trebuie să li se supună.

La modul cel mai general, o politică economică eficace trebuie să fie „legal

organizată” în aşa fel încât utilizarea sa în vederea folosirii depline a resurselor,

stabilitatea preţurilor sau creşterea accelerată a produsului naţional să fie cât mai

puţin jenat (împiedicat) de constrângerile pe care le impune ordinea juridică. Un

prea mare interval de timp între decizia guvernamentală şi votul din Parlament,

controalele tutelare excesive, principiile rigide de realizare a echilibrului

bugetar, o proastă repartizare a competenţelor pot constitui tot atâtea obstacole

decisive în calea eficacităţii unei politici bugetare sau monetare.

Puterile publice trebuie, în consecinţă, să dispună de formule din ce în ce

mai complexe pentru elaborarea, aprobarea şi punerea în practică a coordonării

la care ne-am referit mai sus. Or, aceasta pune din plin problema formelor

juridice ale planificării diverselor politici economice ale Statului (structurală,

conjuncturală şi a resurselor) care trebuie nu numai să servească pasiv

mecanismele „economiei de piaţă”, ci să traducă, concomitent, voinţa colectivă

de a orienta, în mod deliberat, dezvoltarea social-economică.

Regula de drept a fost concepută, iniţial, pentru a asigura cadrul şi

funcţionalitatea economiei de piaţă (regimul juridic prin care sunt definite

libertăţile economice şi organizarea exercitării lor). Apoi, regula de drept a fost

concepută pentru a asigura posibilităţile de corectare a deficienţelor regulilor

de eficacitate degajate de ştiinţa economică, ea devenind, astfel, susceptibilă să

conducă spre o eficacitate mai completă.

În aceste condiţii, s-a pus problema de a se şti cum poate fi realizată, cu

costuri cât mai reduse posibil, o alocare optimală a resurselor, dacă ar fi mai bine să

se recurgă la jocul liber al pieţei sau la instituţii juridice, ori o combinare a acestora.

În realitate, s-a considerat că este necesar să se depăşească acest nivel

concepţional, opinându-se că eficacitatea nu este decât o valoare printre altele:

dreptul trebuie, aşadar, să încerce să promoveze norme diferite care, uneori,

pot chiar să intre în conflict cu eficacitatea. Şi atunci colectivitatea trebuie să

decidă în mod conştient în ce măsură ea este gata să sacrifice o anumită

eficacitate (în forma sa abstractizată, fără legătură, ruptă de realitate) în

favoarea valorilor exprimate de drept. Este vorba de valori cum sunt „calitatea”

sau „valorile relaţionale”, cum sunt „echitatea” ori „solidaritatea”, care sunt

străine de raporturile stricte de piaţă, dar sunt totuşi proprii societăţii umane.

Ca atare, s-a ajuns la concluzia ca prin intermediul regulilor de drept să se

exprime o pluralitate de valori – sociale, politice, etice, religioase... – şi, în
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final, o „ordine care este esenţială pentru realizarea unei compatibilităţi între

activităţile sau interesele prezente

669

. Cu alte cuvinte (într-o altă formulare)

ordinea juridică este chemată să pună în operă un „sistem de valori” care nu

înglobează numai „eficacitatea economică”

670

.

Ordinea juridică nu este doar un instrument pus în serviciul unui „sistem

extern de valori”, ci are şi o finalitate internă, valori care-i sunt proprii ca

instrumente de limitare reciprocă a intereselor în prezenţă. Dacă constrângerile

şi exigenţele acestei finalităţi interne nu sunt respectate, este îndoielnic că

ordinea juridică va putea funcţiona valabil doar ca instrument de punere în

operă a unui sistem de valori. Deci este vorba, într-un fel, de exigenţe de

„coerenţă a însăşi ordinii juridice”. Ca şi economia, regimul juridic trebuie

considerat într-o optică de interdependenţă generală.

Regula de drept, ca şi regula economică, urmăreşte un scop care trebuie

atins, în corelaţie cu scopul urmărit prin regula economică, fără însă să se

limiteze doar la acest din urmă scop.

De multă vreme, puterile publice sunt chemate să traseze cadrul juridic în

interiorul căruia se poate desfăşura, în mod licit, activitatea economică, iar

câmpul activităţii economice a fost conceput, iniţial, ca aparţinând domeniului

dreptului privat, ceea ce înseamnă că reglementarea sa juridică aparţine dreptului

privat, Statul neintervenind decât pentru a-şi exercita misiunea sa de „ordine

publică”, fără vreo preocupare de ordin organizaţional privind economia.

Dar, în această privinţă, a avut loc, în timp, o evoluţie majoră impusă de

imperfecţiunile şi derivele autoreglării economiei de piaţă, devenind necesară

intervenţia Statului în vederea asigurării unui echilibru între interesele publice

şi cele private. Dirijismul economic joacă un rol crescând în societatea

modernă contemporană, care se manifestă atât la nivelul indivizilor şi

întreprinderilor (aspectele microeconomice), cât şi la cel al vieţii economice în

ansamblu (aspectul macroeconomic), justificarea acestui intervenţionism

rezidând în rafinarea progresivă a „instrumentelor de politică economică”

671

.

De la revoluţia provocată de J. M. Keynes, economiştii au început să se

preocupe de analiza ştiinţifică a politicilor bugetare, de politica fiscală, de

politica creditului, de politica veniturilor. Ei au adus precizări în special în

legătură cu condiţiile de utilizare a acestor instrumente pentru realizarea

obiectivelor generale ale Statului: utilizarea deplină şi economică a resurselor,

stabilitatea preţurilor, procentul de creştere economică şi a produsului naţional.

Iar ansamblul acestor instrumente s-a tradus, evident, şi în dispoziţii juridice

adecvate care implică colaborarea juriştilor.

Manifestarea cea mai clară a acestui curent este „planificarea economiei”

care se substituie mecanismelor spontane de piaţă, procedându-se la

„organizarea deliberată a vieţii economice”, ea trebuind, în mod obligatoriu, să

însoţească programele politice guvernamentale, punct unde are loc şi contactul

cu cadrul juridic înlăuntrul căruia se vor realiza, în concret, aceste programe.

669

A se vedea H. de Page, Traité élémentaire de droit belge, vol. I, nr. 1.

670

A se vedea M. Weber, Law in Economics and Society, Clarion Book, 1967.

671

A se vedea E. A. Kirschen ş.a., La politique économique, Bruxelles, 1966.
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O atare planificare implică dispunerea de mijloace juridice adecvate şi

acordarea acestor reguli de drept, a unui rol esenţial în ceea ce priveşte

elaborarea şi punerea în practică a acestui plan care, fără a fi considerat ca fiind

legea supremă economică a Statului (ca în societatea socialistă), reprezintă,

totuşi, un mijloc capabil să facă să devină activă o „planificare doar indicativă”,

având capacitatea să contribuie la dezvoltarea economică a societăţii, prin

intermediul unor tehnici care sunt de domeniul dreptului contractual pur sau al

unei „economii concertate” (cooperare între Stat şi întreprinderi, în cadrul căreia

tehnica contractuală a cunoscut dezvoltări remarcabile, cum ar fi, de exemplu,

parteneriatul public privat). De altfel, contractul a devenit un mod privilegiat de

punere în operă a planului şi, la modul mai general, a politicii economice şi

sociale a guvernului. Sunt cunoscute de multă vreme şi au căpătat forme tot mai

perfecţionate societăţile zise de „economie mixtă” şi utilizarea tehnicii

contractuale pentru executarea planului (care este doar indicativ, nu

obligatoriu). Puterile publice atribuie întreprinderilor care se angajează să-şi

aducă concursul activ la realizarea planului (de exemplu, prin investiţiile pe care

le fac) facilităţi de natură financiară şi fiscală. În acest fel, prin intermediul unor

„cvasicontracte”, Statul acordă conducătorului unei întreprinderi asigurarea

generală că în toate stadiile operaţiunilor pe care le va întreprinde

(corespunzătoare directivelor de plan) el va putea să recurgă la ajutoarele

prevăzute de lege, pentru a putea face faţă nevoilor de finanţare

672

.

Procedeul contractual s-a introdus şi în alte domenii cum sunt: acordarea de

privilegii fiscale în schimbul unor angajamente luate de întreprinderi (de

exemplu, „societăţile convenţionate” în materie de dezvoltare regională,

dezvoltarea industriei sau comerţului ori agriculturii şi adaptarea acestora la

cerinţele Uniunii Europene); renunţarea la măsurile de blocare a preţurilor

anumitor articole, contra angajamentului din partea unor importante întreprinderi

industriale de a încheia „contracte de stabilitate” sau „contracte pentru instituirea

de programe în materie de preţuri”. Această evoluţie ascendentă a tehnicilor

contractuale se plasează în sensul unui curent de democraţie economică ce se

caracterizează tocmai prin caracterul esenţial al „consimţământului”.

În acest context trebuie plasată întreaga problematică a organizării şi

conducerii acţiunilor ce trebuie întreprinse pentru a fi conferită fazei de

aplicare a legilor aceeaşi rigurozitate ca şi pentru faza de elaborare a legilor,

ceea ce implică monitorizarea permanentă şi minuţioasă a fiecărei secvenţe a

procesului de aplicare a legilor, inclusiv controale periodice sau inopinate-

tematice, şi luarea unor măsuri operative sau pe termene diferite apte să

corecteze pe parcurs orice devianţe (abateri) de la programul de guvernare.

Revenim, aşadar, la necesitatea asigurării condiţiilor de articulare între

activităţile de stabilire a obiectivelor politice din planul de guvernare şi a

urmăririi sistematice a realizării acestor obiective, inclusiv prin mijloace de

drept, lucru care va deveni posibil prin instituirea unei proceduri legale de

stabilire a obiectivelor politice din planul de guvernare şi de urmărire

672

A se vedea M. Vasseur, Un nouvel essor du concept contractuel: les aspects juridique de
l’économie concertée et contractuelle, în „Revue trimestrielle de droit civil”, 1964, p. 36.
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sistematică a realizării acestor obiective conform unui plan precis, defalcat pe

termene determinate ale unor faze de executare, însoţite şi de un plan de

distribuire a resurselor materiale, financiare şi umane perfect suprapus peste

planul de obiective, cu aceeaşi defalcare pe etape. Prin aceeaşi reglementare,

mai trebuie instituite şi mecanismele de raportare periodică a situaţiilor de

înfăptuire concretă (controlabilă) a obiectivelor cu explicaţii detaliate pentru

situaţiile de abateri, cauze şi responsabilităţi, inclusiv măsurile luate.

Toate aceste rapoarte trebuie date publicităţii, fiind astfel supuse

dezbaterilor publice şi creându-se un climat favorabil de participare a

populaţiei la actul de guvernare.

Orice nerealizare a obiectivelor (care trebuie să fie precis determinate prin

planul de guvernare) va fi, astfel, uşor de identificat sub raport cauzal:

stabilirea de către guvern a unor obiective populiste cu scop pur electoral,

străine de realităţi şi posibilităţi; stabilirea unui plan necorelat cu resurse

potenţial disponibile; necorectarea promptă a planului în funcţie de

intervenirea unor circumstanţe imprevizibile; incompetenţa unor cadre plasate

în funcţii-cheie din sistemele de acţiuni întreprinse pentru realizarea

obiectivelor; corupţia etc.

În afara acestor măsuri pe plan operaţional, este indispensabil pe planul

general al ansamblului sistemic al legislaţiei un examen al funcţionalităţii

sistemului, menţinerii capacităţii sale de adaptare flexibilă la schimbările

majore care intervin, în timp, în economie şi societate. Dar despre această

acţiune ne vom ocupa pe larg în secţiunea următoare a studiului nostru

consacrată evaluării activităţilor de legiferare şi de aplicare a legilor.

Secţiunea 8
EVALUAREA ACTIVITATILOR DE ELABORARE SI DE
APLICARE A LEGILOR

1. Motivele şi funcţiile evaluării activităţii de legiferare şi a activităţii de
punere în aplicare a legilor. Atât pe plan politic, cât şi pe plan ştiinţific, în

general, există, în prezent, un interes incontestabil pentru analizarea efectelor

pe care le produce activitatea de legiferare în societate.

Raţiunile avansate pentru justificarea acestui interes sunt diverse, fiind, de

aceea, dificil a fi expuse de o manieră sistematică şi exhaustivă, rolul unor astfel

de evaluări depinzând, între altele, de contextul politic general. În Germania, de

exemplu, la sfârşitul anilor ’60, evaluarea legislativă era considerată, înainte de

toate, ca un instrument de planificare politică, de raţionalizare

673

. Apoi, tot în

Germania, câţiva ani mai târziu, în timpul recesiunii, evaluarea legislativă a

673

A se vedea: R. E. Floden, S. S. Weiner, Rationality to Ritual - The Multiple roles of
Evaluation in Governmental Processes, în „Policy Sciences”, 1978, p. 9–18; G. M. Hellstern, H.

Wollmann, The Contribution of Evaluation to Administration, în R. Levin ş.a., „Evaluation

Research and Practice”, Beverly Hills, 1981, p. 68–91.
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apărut ca fiind un mijloc care permitea folosirea mai eficace a finanţelor

publice, iar şi mai târziu, accentul a fost pus pe controlul şi legitimitatea

activităţilor legislative şi administrative, în general

674

.

În ceea ce priveşte rolurile evaluării legislative, şi acestea variază în

funcţie de perspectivele şi interesele actorilor sociali interesaţi (implicaţi),

punctele de vedere ale evaluatorilor putând să nu coincidă cu cele ale

autorităţilor din domeniul legiferării, cele ale autorităţilor chemate să facă

aplicarea legilor sau ale cetăţenilor

675

.

Referitor la problematica generală a funcţiilor evaluării legislative, în

cadrul proceselor de decizie politică, contribuţii esenţiale au adus C. H.

Weiss

676

, D. W. Brown şi D. W. Crowley

677

.

În literatura juridică

678

se face referire, în principal, la trei asemenea

funcţiuni, şi anume: raţionalizarea, controlul şi legitimitatea activităţii de

legiferare, pe care le vom reda – în mod rezumativ – în continuare.

A) Raţionalizarea activităţii de legiferare. Aplicarea conceptului de

„raţionalizare” în cazul deciziilor legislative este, în această materie, un demers

care are drept scop şi funcţiune îmbunătăţirea fundamentelor ştiinţifice ale

deciziilor legislative raportate la problemele pe care le are de rezolvat

legiuitorul în cadrul procesului de legiferare.

Potrivit unor autori

679

, se disting două tipuri de raţionalitate: o raţionalitate

care se raportează la valori şi o alta în legătură cu scopuri, în practică acestea

confundându-se cel mai adesea.

Alţi autori

680

disting cinci tipuri de raţionalitate: tehnică, economică,

socială, juridică şi politică, activitatea administrativă fiind impregnată cu toate

aceste tipuri de raţionalitate, atât la nivel funcţional, cât şi la nivel substanţial.

Luându-se ca model acţiunea unui om raţional, aceasta este descrisă în

modul următor: aflat în faţa unei probleme pe care o are de rezolvat, acesta are

în vedere, mai întâi, finalităţile pe care le urmăreşte şi valorile la care aderă;

apoi stabileşte o ordine de priorităţi; determină alternativele de acţionare pe

care le ia în considerare şi apreciază consecinţele eventuale pe care acestea le-

ar putea produce; toate acestea permiţându-i, în final, să compare diferitele

posibilităţi pe care le are şi să aleagă pe cea care i se pare a fi cea mai adecvată

în raport cu obiectivele urmărite. Acest model este o alternativă la modelul

tradiţional în materie

681

.

674

A se vedea G. M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1981, p. 69.

675

A se vedea: M. Rein, Comprehensive Program Evaluation, în R. Levin ş.a., op. cit.
supra, 1981, p. 134 şi urm.; R. E. Floden, S. S. Weiner, op. cit. supra, 1978.

676

A se vedea C. H. Weiss, Using Social Research, în „Public Policy-Making”, Lexington,

1977.

677

A se vedea D. W. Brown, D. W. Crowley, The Social Impact of Law, în „Law&Policy”,

1979, p. 253–284.

678

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 98 şi urm.

679

A se vedea M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, vol. 1, Köln, 1956, p. 13.

680

A se vedea P. Diersing, R. Hartwig, Rationality and the Problem of Administrative
Theory, în „Public Administration” nr. 56/1978, p. 159 şi urm.

681

A se vedea G. Gustafsson, J. J. Richardson, Concepts of Rationality and the Policy
Process, în „Policy Sciences”, 1980, p. 419 şi urm.
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Criteriile de raţionalitate sus-menţionate sunt adesea aplicate deciziilor

colective, în general, şi deciziilor legislative în special, modelul individului

raţional conducând la o imagine a legiuitorului raţional, personificarea puterii

legislative prin noţiunea de „legiuitor” invitând evident la o asemenea

transpoziţie a acestui model. De altfel, imaginea legiuitorului raţional este un

postulat fundamental al „dogmaticii juridice”, un principiu subînţeles,

necontestat, al raţionamentului juridic

682

.

Pe plan doctrinar, într-adevăr, acest principiu nu este pus la îndoială, în

pofida faptului că – aşa cum se remarcă în literatura de specialitate

683

– nicio

persoană, şi cu atât mai puţin cei care participă la activitatea de legiferare, nu-

şi face iluzii cu privire la ştiinţificitatea sau obiectivitatea care ar guverna

procedurile de elaborare a legilor.

De aceea, pentru alţi autori

684

, raţionalitatea deciziilor legislative nu

constituie un principiu, ci doar un ideal de atins, pentru că aplicarea modelului

acţiunii individuale în cazul activităţii de legiferare este problematică,

ajungându-se aproape inevitabil la crearea unei impresii mai curând de

iraţionalitate

685

; intenţiile legiuitorului, în rare cazuri clare şi coerente, iar

cunoştinţele sale cu privire la posibilităţile de a acţiona şi la adecvarea acestora

la scopurile urmărite au cel mai adesea un caracter fragmentar sau parţial, de

unde şi rezerva exprimată în legătură cu analogia dintre deciziile individului şi

deciziile colective, analogie care are limite

686

.

De aici şi adaptarea sau dezvoltarea conceptului tradiţional al

„raţionalităţii” în cadrul unor teorii ale „raţionalităţii limitate”, „raţionalităţii a

posteriori” sau „multiraţionalităţii” care sunt mai bine adaptate naturii

deciziilor sau acţiunilor colective

687

.

Astfel de teorii pun în evidenţă faptul că deciziile colective nu reprezintă

pur şi simplu o juxtapunere sau un amalgam al unor raţionalităţi diferite, ci

rezultatul unei interacţiuni între acestea

688

, arătând însă, pe de altă parte, şi

incertitudinea unor astfel de decizii pe planul finalităţilor (scopurile, ordinea

priorităţilor şi mijloacele), adesea scopurile fiind descoperite şi definite

realmente prin intermediul acţiunii, numai experienţa permiţând să se răspundă

în mod clar şi precis cu privire la problema adecvării între scopuri şi

mijloace

689

.

În aceste condiţii, s-a pus problema în legătură cu modul în care totuşi

poate fi concepută raţionalizarea deciziilor legislative. Răspunsul dat a pus

accentul pe faptul că nu poate fi vorba de a se reduce sau elimina „pluralitatea

682

A se vedea J. Lenoble, Fr. Ost, Essai sur la dérive mythologique de la rationalité
juridique, Bruxelles, 1980, p. 78.

683 Ibidem, 1980, p. 156.

684

A se vedea P. Noll, Gesetzgebungslehre, Reinbeck, 1973, p. 63.

685

A se vedea M. Crozier, E. Friedberg, L’acteur et le système, Paris, 1977, p. 268.

686

A se vedea H. Hill, Einfürhrung in die Gesetzgebungslehre, Heidelberg, 1982, p. 65.

687

A se vedea L. Sfez, Critique de la décision, Paris, 1976, p. 181 şi urm.

688 Ibidem, p. 260.

689

A se vedea M. Crozer, E. Friedberg, op. cit. supra, p. 273.
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de raţionalităţi”, multiplicitatea obiectivelor şi a divergenţelor de interese

inerente oricărui proces de decizie politică.

Ideea raţionalizării activităţii de legiferare (şi a legislaţiei înseşi) se

fundamentează pe „capacitatea de învăţare a sistemului politic” global şi în

special a subsistemului administrativ

690

. Or, această capacitate de învăţare

depinde, între altele, de cantitatea şi calitatea informaţiilor pe care le primeşte

sistemul şi posibilităţile de a le prelucra. Aceste cerinţe, în special primul

aspect care este şi cel mai important, sunt satisfăcute datorită aportului valoros

al operaţiunii de „evaluare legislativă”; specificitatea informaţiilor pe care le

furnizează evaluarea legislativă constă în faptul că, pe de o parte, acestea

privesc consecinţele reale ale intervenţiilor de ordin legislativ şi, pe de altă

parte, ea (evaluarea legislativă) se bazează pe recurgerea la metode ştiinţifice

de investigare (cercetare). Legiuitorul poate acţiona în mod raţional numai în

măsura în care cunoaşte bine condiţiile şi consecinţele acţiunilor sale. Dar,

chiar şi în aceste condiţii, la limită, acest ideal pare a fi irealizabil întrucât

incertitudinea nu este exclusă prin recurgerea la ştiinţă, dat fiind faptul că

legiuitorul poate, uneori, să fie constrâns, politic desigur, să acţioneze foarte

rapid, chiar înainte de a cunoaşte care este adevărata problemă pe care o are de

rezolvat şi, în plus, când rezolvarea problemei ar implica timp şi costuri

ridicate pentru care nu sunt, imediat, resurse disponibile

691

(este cazul

programelor de guvernare populiste cu obiective pentru care nu există

suficiente resurse disponibile şi, în consecinţă, realizarea acestora este cel puţin

îndoielnică). De aici şi impresia foarte răspândită cu privire la inaptitudinea

legiuitorului de a-şi putea corecta activitatea din cauza insuficienţei

informaţiilor cu privire la rezultate

692

.

Pentru a se face faţă complexităţii tot mai crescute a problemelor,

organele politico-administrative ar trebui să se poată sprijini pe modele mai

explicite şi nuanţate de comportament al actorilor sociali, precum şi cu privire

la posibilităţile de intervenţie pe cale legislativă, motiv pentru care recurgerea

la cunoştinţele ştiinţifice ale experţilor în diferite domenii este considerată tot

mai mult ca fiind indispensabilă, în cadrul procesului de legiferare, ştiinţa

devenind, astfel, un garant al raţionalităţii deciziilor ce se iau pe parcursul

acestui proces

693

.

Deci, în prezent, în acest curent (tendinţă) de scientizare pe plan global

trebuie integrată şi operaţiunea de „evaluare legislativă” (verwissenschaftlichung),

690

A se vedea: K. Baumann, Ein Modell der Rechtsetzung und das Rechtsetzungsverfahren
im Bunde, Zürich, 1979, p. 141–143; M. Crozier, E. Friedberg, op. cit. supra, p. 281, 338–347.

691

A se vedea: E. Morin, Pour sortir du vingtième siècle, Paris, 1981, p. 75; J. Carbonnier,

Sociologie juridique, Paris, 1978, p. 412.

692

A se vedea: G. H. Hellstern, H. Wollmann, Wirksamere Gesetzesevaluierung - wo
könnten praktikable Kontrollverfahren und Wirkungsanalysen bei Parlament und Rechnungshof
ansetzen?, în „Zeitschrift für Parlamentsfragen”, 1980, p. 550; A. Allot, The Limits Law, Londra,

1980, p. 38.

693

A se vedea Al. Ruch, Sachkunde und Entscheidungskompetenz in der Rechtsetzung, în K.

Eichenberger ş.a. „Grungfragen der Rechtsetzung”, Basel, 1982, p. 207.
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iar pe un plan şi mai general, şi cea a politicii. Este o nouă formă de „ajutor

ştiinţific” dat deciziei

694

.

Trebuie subliniat şi faptul că şi studiile întreprinse în legătură cu

„evaluarea legislativă” şi cu „punerea în aplicare a legilor” s-au dezvoltat mai

ales în cadrul unui curent de „policy science” şi că însăşi ştiinţa legislaţiei

(legiferării) în ansamblul ei este, uneori, considerată ca fiind o „politică

legislativă ştiinţifică”

695

.

Deşi, în mare măsură, se ignoră încă rolul experţilor ştiinţifici în cadrul

procesului de legiferare, mai ales în faza de pregătire a proiectelor de legi,

lipsind o vedere de ansamblu, această situaţie nu împiedică nicidecum reflecţia

generală cu privire la amenajarea raporturilor posibile şi de dorit între oamenii

politici şi oamenii de ştiinţă şi, de altfel, s-au şi propus diferite modele în

această privinţă. Astfel, unii autori

696

au distins (imaginat), în lucrările lor, trei

astfel de modele, şi anume: a) modelul RAND – prin referire la această

instituţie americană bine cunoscută – ce preconizează o cooperare durabilă

între executiv sau administraţie şi experţi, păstrându-se confidenţialitatea în

legătură cu aceste contacte şi rezultatele obţinute, ceea ce exclude discuţiile şi

controlul chiar şi pe plan ştiinţific;

b) modelul potrivit căruia experţii ştiinţifici se adresează, în primul rând,

Parlamentului sau, şi mai bine, publicului în general, vizându-se, prin aceasta,

o difuzare cât mai larg posibilă şi declanşarea unor dezbateri ştiinţifice pe

temele respective; c) modelul „contraexpertizei” care are drept scop apărarea

grupurilor sociale minoritare sau marginale ale căror nevoi riscă să fie neglijate

în deciziile politice şi, implicit, legislative.

Dar tipologia cea mai cunoscută şi cea mai comentată, în această privinţă,

este cea propusă de J. Habermas

697

, autor care distinge, şi el, trei modele

caracterizate, în esenţă, prin concepţia pe care o au responsabilii politici şi

experţii ştiinţifici despre rolurile lor. Este vorba de: modelul decizionist;

modelul tehnocratic şi modelul pragmatic.

Modelul decizionist s-ar caracteriza prin aceea că sferele ştiinţifice şi

politice sunt clar separate: ştiinţa şi politica aparţin unor „ordini distincte”;

expertul furnizează informaţii sau cunoştinţe obiective, iar decizia, opţiunea

între valori, aparţine politicului.

Modelul tehnocratic se caracterizează prin aceea că distincţia între

activităţile cognitive şi cele normative, caracteristice „modelului decizionist”,

se estompează, deciziile nemaifiind rezultatul opţiunii politice, ci rezultând

694

A se vedea G. M. Hellstern, H. Wollmann, Wirkungsanalysen – Eine neue Variante
wissenschaftlicher Politikberatung, în „Transfer 4 (Planung in öffentlicher Hand)”, 1977.

695

A se vedea: B. Krems, Grundfragen der Gesetzgebunglehre, Berlin, 1979, p. 41 şi urm.;

R. E. German, Ausserparlamentarische Kommissionen – Die Milizverwaltung des Bundes, Berna,

1981.

696

A se vedea B. Badura, Prolegomena zu einer Soziologie der augewandten
Sozialforschung, în B. Badura ş.a., „Angewandte Sozialforchung”, Frankfurt, 1976, p. 21 şi urm.

697

A se vedea: J. Habermas, Technikund Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt, 1968; în

acelaşi sens, R. E. German, A. Frutiger, Les experts et la politique, în „Revue suisse de

sociologie”, 1978, p. 99 şi urm.
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direct din analiza ştiinţifică şi constrângerile obiective pe care analiza

ştiinţifică le pune în evidenţă.

Modelul pragmatic este cel al dialogului deschis, public, adică

democratic, între responsabilii politici şi experţii ştiinţifici, politica şi ştiinţa

aflându-se în interacţiune, fiind, aşadar, imposibilă trasarea vreunei linii de

demarcaţie între ele.

Fiecare dintre cele trei modele sus-menţionate reflectă, într-o oarecare

măsură, realitatea raporturilor complexe între cele două sfere ale vieţii sociale.

Dar, se pot pune şi unele întrebări cu privire la care dintre sfere este dominantă

în practică, la un moment dat, şi într-o situaţie dată: are, oare, ştiinţa o funcţie

pur servantă în materie de legiferare sau, dimpotrivă, este în curs să uzurpe

puterea legislativă? Ştiinţa hrăneşte realmente procesul de decizie legislativă

(democratic) sau, dimpotrivă, este adesea incapabilă să producă soluţii

pertinente pentru problemele ce-i sunt supuse de autorităţile politice sau

administrative?

În loc de răspunsuri categorice la aceste întrebări care, de altfel, ar putea fi

şi imposibile sau prea dificile, s-a considerat că în orice caz nu trebuie să ne

pronunţăm în favoarea unuia sau altuia dintre modelele propuse, adică să

facem judecăţi de valoare, ci trebuie, mai curând, să se respingă de plano ideea

negativistă şi dăunătoare că în realitate nu ar exista şi nu pot exista raporturi de

colaborare între sferele politicului şi ştiinţificului şi să se considere că ar fi de

dorit, dacă nu chiar necesar, de a se manifesta iniţiative şi să se aducă

contribuţii, atât dintr-o parte, cât şi din cealaltă (responsabilii politici şi

oamenii de ştiinţă) pentru astfel de acţiuni de cooperare şi dezvoltarea lor

permanentă până la constituirea de raporturi durabile şi eficiente

698

.

Aşa cum se subliniază în literatura de specialitate

699

, a se recunoaşte

necesitatea unei analize ştiinţifice a rezultatelor (consecinţelor) deciziilor

legislative ar însemna că s-a conştientizat faptul că „mecanismele de

retroacţiune” (feed-back) tradiţionale – politice, administrative, jurisdicţionale,

fiscale etc. – au devenit insuficiente, nemaisatisfăcând nevoile de informaţii ale

„sistemului legislativ”. Aceste mecanisme – la care ne vom referi mai pe larg,

mai jos – procură, desigur, informaţii valoroase cu privire la acţiunea pe care o

exercită legile în viaţa socială, dar aceste informaţii au un caracter punctual,

sunt indirecte şi, în consecinţă, deficiente, legiuitorul fiind expus riscului

„învăţării patologice”. Evaluarea legislativă contribuie la reducerea acestui risc

şi constituie un remediu care nu este numai legislativ, observarea sistematică

(şi sistemică) a efectelor produse de sistemul legislativ în ansamblul său

conducând, în cele din urmă, la elaborarea de legi mai durabile, evitându-se

modificările frecvente, semn de instabilitate legislativă, fenomen foarte

698

A se vedea: U. Gshwind, Politique et recherche. Fossés et ponts, Diessenhofen, 1982; în

acelaşi sens contribuţiile aduse de R. Mayntz, H. Hausheer şi K. Weber la al 5-lea Congres al

Societăţii Elveţiene de Sociologie din 1980, publicate în „Revue suisse de sociologie”, vol. 6,

1980.

699

A se vedea D. Senghas, Informations und Rückkoppelungsprozesse bei Entscheidungen in
Regierung und Verwaltung, în R. Kurzrock, „Systemtheorie”, Berlin, 1972, p. 95.
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dăunător. Fiind o sursă de informare şi de cunoştinţe complementare, evaluarea

legislativă contribuie substanţial la îmbunătăţirea raţionalităţii legislaţiei

700

.

B) Controlul activităţii de legiferare. Informaţiile specifice oferite de

evaluarea legislativă pot fi luate în considerare şi dintr-un alt unghi de vedere,

cel al monitorizării şi al controlului.

Din această perspectivă, accentul nu mai este pus pe sistemul legislativ şi

procedeele sale de elaborare, ci pe diferiţi actori sau instituţii care iau parte la

procesul de elaborare şi de aplicare a legilor şi pe relaţiile pe care aceştia le

întreţin între ei.

Funcţia de monitorizare şi control ar putea fi calificată ca fiind „instituţională”

mai curând decât „sistemică” (cum este cea de raţionalizare a procesului de

legiferare).

Activitatea de legiferare este supusă – aşa cum se remarcă de unii autori –

unei serii de controale de naturi şi importanţe variate

701

.

Unele mecanisme de control sunt pur interne (autocontroale ale

legiuitorului), altele au caracter extern (controlul extern al tribunalelor,

administraţiei, ştiinţei, organizaţiilor profesionale şi grupurilor de interese şi

opiniei publice).

Gradul lor de formalizare este inegal; cu alte cuvinte, controalele urmează

reguli procedurale mai mult sau mai puţin explicite şi precise (Derlien –

1976, p. 26).

Criteriile de control sunt şi ele diverse; trebuie distinse fundamental cele

care privesc „regularitatea” deciziilor legislative (puncte de vedere juridice şi

în special de natură financiară) de cele care se raportează mai mult la

„oportunitatea” şi rezultatele lor (Angemar – 1978, p. 3; Aderhold – 1973, 

p. 61 şi urm.).

Între altele, mecanismele de control variază de la un sistem politic la altul,

aşa încât o analiză aprofundată ar trebui să ţină seama de particularităţile

proprii unei ordini statale determinate.

Luarea în considerare a tuturor acestor elemente ar implica un studiu prea

amplu faţă de cele ce ne-am propus prin lucrarea noastră. De aceea, în cele ce

urmează, ne vom axa, în principal, pe o caracterizare rezumativă a controlului şi

poziţiei în care acesta trebuie situat în cadrul acţiunii de evaluare legislativă şi,

700

A se vedea: W. Hugger, Legislative Effektivitätssteigerung – Von den Grenzen der
Gesetzesevaluierbarkeit zum Gesetz auf Zeit, în „Politische Vierteljahresschrift”, 1979, p.

202–220; G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980, p. 547–568; P. Noll, op. cit. supra,

1973, p. 161; G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980, p. 69; R. Dieckmann,

Schwierigkeiten mit Erfolgskontrolle in der öffentlichen Verwaltung, în „Die öffentliche

Verwaltung”, 1980, p. 737–744.

701

A se vedea, de exemplu: W. Hugger, op. cit. supra, 1979, p. 2005 (care prezintă un tablou

în care sunt rezumate diferitele tipuri de control al activităţii de legiferare şi al sistemului legislativ

propriu-zis); K. Eichenberger, Die Kontrolle in der Rechtsstaatlichen Demokratie der Gegenwart,
în K. Eichenberger „Der Staat der Gegenwart (Ausgewählte Schriften)”, Basel, 1980, p. 127 şi

urm.; D. Aderhold, Kybernetische Regierungstechnik in der Demokratie – Planung und
Erfolgskontrolle, München, 1973, p. 60 şi urm., şi mulţi alţii.
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în acest scop, distingem totuşi patru tipuri de controale: politice, administrative,

financiare şi jurisdicţionale.

Controalele politice. Activităţile de legiferare sunt numeroase, iar

activităţile de aplicare a legilor provoacă efecte cu diferite grade de gravitate şi

acest lucru nu scapă publicului, mai ales cel vizat în mod specific de diferitele

reglementări, şi opiniei publice în general. Ca atare, aceste acţiuni şi efectele

lor provoacă reacţii care se manifestă prin: mass-media, manifestaţii şi acţiuni

directe (plângeri, acţiuni în justiţie, intervenţii parlamentare, iniţiative

populare, exprimarea voturilor în perioadele de alegeri)

702

.

Toate aceste reacţii-acţiuni se ivesc, într-un fel sau altul, pe plan politic şi

dau impulsuri procesului de legiferare.

Dar aceste forme de control politic prezintă şi slăbiciuni incontestabile,

fiind nu numai lipsite de specificitate, ci şi foarte selective

703

. De asemenea,

reacţiile politice sunt, în general, prea nedeterminate şi au un caracter

pronunţat impresionist (emoţional) pentru a permite o cunoaştere exactă a

problemei (sau problemelor) de rezolvat. Ele sunt, aşadar, controale prea puţin

precise, capabile, mai ales, să descopere şi să exprime existenţa problemelor,

dar nu şi de a le analiza.

Pe de altă parte, mecanismele de acest tip au tendinţa să funcţioneze mai

bine atunci când interesele grupurilor organizate şi cu o anumită pondere

politică sunt în joc, în timp ce efectele care sunt în detrimentul publicului

neorganizat sau a grupurilor marginalizate nu produc acelaşi ecou. Deci, în

acest sens, acest gen de controale operează de o manieră unilaterală

704

.

Printre controalele politice trebuie menţionată, în mod special,

„supravegherea parlamentară” exercitată asupra activităţilor de guvernare şi de

administrare.

Pentru a permite Parlamentului să-şi îndeplinească această sarcină, în unele

legislaţii se prevede explicit că guvernul trebuie să prezinte cu regularitate

rapoarte în care să arate măsurile pe care le-a luat în realizarea obiectivelor

prevăzute în programul de guvernare şi cu ce rezultate. În Statele Unite ale

Americii, acest lucru este o practică deja bine stabilită, spre deosebire de

Europa, unde încă este puţin practicată, printre puţinele ţări în care, totuşi, este

asigurat un astfel de control fiind şi Elveţia, unde sunt prevăzute mecanisme de

acest tip, cum sunt, în mod special, dispoziţiile prin care se impune guvernului o

obligaţie specifică de prezentare a modului de funcţionare şi efectele unei legi

(aceasta în afară de obligaţia generală a executivului de a prezenta rapoarte

anuale de gestiune)

705

, o situaţie asemănătoare existând şi în Austria

706

.

702

În legătură cu mecanismele politice de control, a se vedea K. U. Meyn, Kontrolle als
Verfassungsprinzip, Baden-Baden, 1982.

703

A se vedea H.-U. Derlien, Die Erfologskontrolle staatlicher Planung. Eine empirische
Untersuchung über Organisation, Methode und Politik der Programmevaluation, Baden-Baden,

1976, p. 27.

704

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 106.

705

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 119.

706

A se vedea: T. Oehlinger, Methodik der Gesetzgebung. Legistiche Richtlinien in Theorie
un Praxis, Viena, 1982, p. 12; G. M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980, p. 557.
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Controalele administrative. Organele administrative şi executive

însărcinate cu punerea în aplicare a legilor şi a celorlalte reglementări, care

prin însăşi funcţia lor sunt cele mai îndrituite (apte) să cunoască problemele

care se ridică cu ocazia punerii în practică a reglementărilor legale şi efectele

pe care acestea le produc, reprezintă o verigă deosebit de importantă a „reţelei

de control”, lor fiindu-le supus sistemul legislativ. Iar în măsura în care aceste

organe au, şi ele, o participare preponderentă în elaborarea de texte legale

(emise în executarea legilor), pot să-şi pună în valoare, direct, observaţiile lor,

nefiind uimitor faptul că tocmai unor impulsuri venite de la acest nivel se

datorează şi numeroasele modificări legislative

707

.

În prezent, administraţia dar, de asemenea, şi numeroase comisii

(administrative sau consultative) şi grupuri de muncă constituite „ad hoc”,

compuse din reprezentanţi ai administraţiei şi experţi externi, sunt însărcinate

cu verificarea atentă a efectelor produse de legislaţie asupra realităţilor sociale,

rapoartele acestora putând fi foarte bine considerate ca fiind operaţiuni de

evaluare legislativă. Această situaţie îmbucurătoare însă nu trebuie să

mascheze slăbiciunile controalelor administrative întrucât, datorită rolului pe

care-l are în cadrul procesului de legiferare, administraţia este în acelaşi timp şi

judecător, şi parte: ea este considerată că a contribuit la luarea deciziilor de

legiferare (prin mijloacele sale specifice) dar, în acelaşi timp, ea pretinde să

controleze adecvarea acestor decizii legislative, raportate la realităţile sociale;

or, este inevitabil, în aceste condiţii, ca percepţia sa în ceea ce priveşte

problemele de aplicare şi efectele produse de legislaţie să se resimtă. Apoi, în

al doilea rând, prin chiar misiunea ce-i revine, este firesc ca administraţia să se

preocupe mai mult de „practicabilitatea legislaţiei” decât de „efectele produse

de aceasta”

708

. În al treilea rând, controalele administrative sunt adesea foarte

fragmentate, datorită repartizării responsabilităţii, diviziunii muncii în

interiorul administraţiilor, ceea ce face ca acestea să fie lipsite de o perspectivă

globală

709

.

Ceea ce trebuie reţinut însă, ca fiind pozitiv, este faptul că în unele ţări,

cum este, de exemplu, Elveţia, prin lege este impusă autorităţilor locale (în

exemplu dat – autorităţilor cantonale) obligaţia de a prezenta autorităţilor

ierarhic superioare (autorităţilor federale) rapoarte periodice cu privire la

executarea obiectivelor ce le revine din programul de guvernare, asemenea

rapoarte având drept scop ţinerea la curent a autorităţilor superioare în privinţa

executării obiectivelor şi problemelor ridicate de aplicarea în concret a

reglementărilor, facilitându-se astfel controlul şi luarea măsurilor – operative –

de corectare a deficienţelor. Trebuie semnalată, în această privinţă, şi

înfiinţarea unei „cartoteci a deficienţelor” creată de Oficiul Federal al Justiţiei

elveţian, pe baza căreia se realizează, pe de o parte, ameliorarea fluxurilor de

707

A se vedea: J. M. Grossen, L’organisation des travaux préliminaires de législation, în

„Revue de droit suisse”, 1974, I, p. 347–376; W. Buser, Die Organisation der Rechtsetzung, în

„Revue de droit suisse”, 1974, I, p. 377–456.

708

A se vedea H. U. Derlien, Theoretische und methodische Probleme der Beurtteilung
organizatorischer Effiziens der öffenlichen Verwaltung, în „Die Verwaltung”, 1974, p. 26.

709

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 107.
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informaţii dinspre cei care aplică legile şi cei care supraveghează aplicarea în

concret a legilor, iar, pe de altă parte, coordonarea sau centralizarea

informaţiilor

710

. Mai multe amănunte în această privinţă le vom expune atunci

când vom prezenta latura instituţională a activităţii de evaluare legislativă.

Controalele financiare reprezintă o formă specială de control care priveşte,

în esenţă, justificarea formală a cheltuielilor statale; ele şi-au lărgit considerabil

câmpul de interes întrucât se preocupă, din ce în ce mai mult, de examinarea

rezultatelor acţiunilor administrative, în special din unghiul de vedere al

eficienţei lor. Exemplificatoare, în acest sens, este activitatea desfăşurată de

General Accounting Office, un organ auxiliar al Congresului american, care

verifică rezultatele practice obţinute ca urmare a legislaţiei (reglementărilor) care

implică vărsarea (acordarea) unor prestaţii financiare persoanelor particulare sau

colectivităţilor publice (subvenţii, indemnizaţii, alocaţii etc.), cu ocazia unor

controale financiare; exemple de acest fel le oferă şi Germania federală

711

.

Totuşi, controlul financiar rămâne un control parţial pentru că, pe de o

parte, în multe ţări, o atare evoluţie este abia schiţată, iar, pe de altă parte, ea

(acest tip de evoluţie) nu priveşte, practic, legislaţiile bazate pe întrebuinţarea

de instrumente de reglare altele decât cele de incitare financiară pozitivă

712

.

Controlul jurisdicţional are, de asemenea, o întindere relativ strânsă,

scopul principal urmărit prin acest tip de control fiind protejarea intereselor

persoanelor particulare contra oricăror atingeri nejustificate din partea puterilor

publice sau ale persoanelor terţe.

Aceste controale (jurisdicţionale) sunt puse în mişcare – în principiu – de

cei care se tem sau chiar suferă efectiv atingeri ale drepturilor lor, scăpând însă

acestui tip de control efectele negative ale reglementărilor asupra societăţii în

general sau asupra unor categorii de cetăţeni

713

.

Preocuparea majoră a judecătorilor este aceea de a efectua controlul

conformităţii legislaţiei sau a actelor de aplicare a legilor cu dispoziţiile legale

de rang superior, nu şi oportunitatea acţiunii de legiferare şi administrative. Cu

alte cuvinte, nu sunt supuse controalelor jurisdicţionale efectele normelor

legale asupra realităţii sociale, nici măcar să le pună în evidenţă.

Desigur, aplicarea dreptului în general şi în special a unor principii

juridice cum sunt proporţionalitatea sau egalitatea îi obligă pe judecători să ţină

seama de ele, dar această luare în considerare nu este, adesea, decât punctuală,

adică limitată la cazurile de speţă. Dar nu poate fi ignorată nici tendinţa

anumitor jurisdicţii care dau dovadă de o voinţă de a ţine seama, în măsura

posibilului, de studii sociologice întreprinse în legătură cu problemele pe care

ele le au de rezolvat

714

.

710

A se vedea R. Hotz, Weiterentwicklung der schweizerischen gesetzestetechnischen
Richtlinien, în H. Kindermann „Entwicklungsstand legisticher Richtlinien des deutschen

Sprachraums”, 1982, p. 173 şi urm.

711

A se vedea G. M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980, p. 563.

712

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 108.

713 Ibidem, p. 108.

714

A se vedea F. Jost, Soziologische Festellungen in der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, Berlin, 1979.
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Concluzia la care totuşi s-a ajuns, în literatura de specialitate

715

, este aceea

că exigenţele sau constrângerile procedurale nu permit, în prezent, în mod

practic, ca instanţele de judecată să depăşească, în această privinţă, un nivel de

apreciere impresionistă (emoţională) a efectelor legislaţiei asupra vieţii sociale.

Ca atare, deşi ar fi fals să se spună că formele tradiţionale de control nu se

interesează de problema efectelor legislaţiei asupra vieţii sociale, este totuşi la

fel de incontestabil că fenomenul legiferării nu este controlat decât sumar sau

parţial, din cele de mai sus rezultând principalele deficienţe sau slăbiciuni ale

mecanismelor de control existente care împiedică luarea în considerare a

ansamblului efectelor pertinente ale legislaţiei asupra societăţii. Or, tocmai o

atare luare în considerare – de ansamblu – apare a fi, în condiţiile societăţii

moderne contemporane, indispensabilă.

Nevoia unei noi forme de control, în ceea ce priveşte efectele legislaţiei

asupra societăţii, decurge şi din transformarea însăşi a naturii legiferării,

legislaţia clasică comportând norme mai mult descriptive ale unor stări de fapt

şi definirea consecinţelor juridice în caz de încălcări ale prevederilor legale, în

timp ce legiuitorul contemporan se preocupă în principal de obiective

(scopuri), lăsându-se pe seama administraţiei alegerea căilor şi mijloacelor

pentru a se ajunge la realizarea lor.

Nu mai puţin adevărat este însă că o recurgere exagerată la noţiuni

juridice nedeterminate, cu caracter general, care devin tot mai frecvente în

legislaţia contemporană, în această nouă orientare tendenţială, duce la

acordarea, implicită, a unei puteri de apreciere relativ importante din partea

organelor însărcinate cu aplicarea acestor noi tipuri de reglementări, în doctrină

vorbindu-se, de altfel, despre o utilizare crescută a „programelor finalizate”

(Zweckprogramme) sau „programe condiţionale” (konditionalprogramme)

716

.

Raţiunile care ar justifica o atare evoluţie în activitatea de legiferare au

fost subliniate în literatura de specialitate

717

, în rezumat (în esenţă) acestea

fiind următoarele:

– în cazul programelor condiţionale ar fi judicios să se aleagă o soluţie

care să confere o marjă mai extinsă de apreciere pentru organele de punere în

practică a legilor pentru a li se permite acestora să-şi adapteze mijloacele în

funcţie de efectele vizate (urmărite); aceasta datorită incertitudinii cu privire la

consecinţele, eventuale, ale unor astfel de programe. Or, această posibilitate

este oferită tocmai de alegerea unor „programe finalizate”;

– alegerea unui program finalizat poate rezulta, uneori, dintr-un consens

politic care este mai uşor de realizat (obţinut), în special atunci când finalităţile

rămân relativ nedistincte, adică scopurile fixate nu au încă un caracter operaţional;

– programele finalizate, care lasă executivului şi administraţiei grija de a

reglementa detaliile, liberează parlamentele, care în societatea modernă

contemporană sunt supraîncărcate cu o importantă parte din activitatea de legiferare.

715

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 109.

716

A se vedea N. Luhmann, Rechtssoziologie, Reinbeck, 1972, p. 88 şi 227 şi urm.

717

A se vedea R. Steinberg, Evaluation als neue Form der Kontrolle final programwierten
Verwaltungsahandelns, în „Der Staat”, 1976, p. 190–192.
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Dar, deşi descărcate de o sarcină devenită fastidioasă, organele legislative

nu pot face totuşi abstracţie de efectele eventuale ale aplicării „programelor

finalizate”, căci aceste efecte constituie chiar criteriul principal al deciziei

legislative, iar organele însărcinate cu aplicarea legilor trebuie, la rândul lor, să

facă din aceasta (efectele aplicării programelor finalizate) criteriul decisiv al

acţiunii lor

718

.

Pentru a-şi putea îndeplini sarcinile ce le revin, în această nouă viziune,

aceste organe trebuie să cunoască foarte bine efectele (consecinţele) reale ale

deciziilor deja luate, dar să anticipeze şi consecinţele deciziilor care abia

urmează a fi luate şi, în consecinţă, să dispună de un instrument de analiză sau

de control adecvat.

În ceea ce priveşte Parlamentul, acest organ suprem legislativ ar trebui să

poarte răspunderea (politică) pentru impactul pe care îl are legislaţia în viaţa

socială, în special pentru efectele pe care le-a urmărit prin legiferare, iar pentru

aceasta ar trebui să se intereseze mai mult de acest aspect al activităţii sale,

evaluarea legislativă fiind un mijloc indispensabil care-i permite să-şi

supravegheze mai bine propria activitate (de legiferare), dar şi de modul cum

legile sunt puse în aplicare, în condiţiile în care organele administrative se

bucură de o libertate de decizie şi de acţiune considerabil lărgită

719

.

Metodele tradiţionale de control au fost inspirate din neîncredere

720

, fiind

vorba, în esenţă, de a se menţine, pe calea acestor tipuri de controale, în

echilibru diferitele organe ale statului şi de a se împiedica excesele şi abuzurile

de putere pe care aceste organe le-ar putea comite împotriva persoanelor

particulare.

Dar evaluarea legislativă, în schimb, este impregnată cu un alt spirit: ea

este fondată, în principal (sau în special) pe o „revendicare generală de

eficacitate şi eficienţă”, pe de o parte, şi o grijă (preocupare) de „transparenţă”,

pe de altă parte (transparenţă neapărat făcută între „intenţiile normative

declarate şi efectele avute în vedere” şi „rezultatele reale ale intervenţiei

legislative”), comparaţie care implică o luare în considerare a dimensiunilor,

atât simbolice, cât şi concrete, ale acţiunii normelor legale asupra vieţii sociale.

C) Legitimitatea activităţii de legiferare. Intervenţiile puterilor publice în

viaţa societăţii, în general, au nevoie de o legitimare, deci, inclusiv, şi cu atât

mai mult, şi deciziile în domeniul legiferării. Cu alte cuvinte, luarea deciziilor

de legiferare trebuie să suscite şi să aibă adeziunea voluntară a destinatarilor

legislaţiei.

În literatura de specialitate

721

se disting trei fundamente sau trei forme

(tipuri) de legitimitate: tradiţia, carisma şi legalitatea, care de fapt, în realitate,

se întrepătrund.

718

A se vedea: T. Waelde, Juristiche Folgenorientierung, Königstein/Ts., 1979; H.

Rottleuthner, Zur Methode einer flogenorientierten Rechtsanwendung, în „Archiv für Rechts und

Sozialphilosophie”, supliment nr. 13/1980, p. 97 şi urm.

719

A se vedea G. Zimmer, Funktion–Kompetenz–Legitimation, Berlin, 1979, p. 92 şi urm.

720

A se vedea J. Raynaud, La Cour des Comptes, Paris, 1960, p. 6.

721

A se vedea M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, vol. 1, Köln, 1956, p. 157 şi urm.
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Legitimitatea legală raţională este, fără nicio îndoială, cea care predomină

în societatea modernă contemporană, de unde şi rolul determinant al

„principiului legalităţii”

722

, legea permiţând, prin definiţie, o exprimare

democratică a voinţei, respectarea procedurii legale dând Statului o autoritate

de necontestat

723

.

Simultan, dezbaterea democratică, care se desfăşoară în cadrul procedurii

legale, constituie o garanţie a respectării unei anumite raţionalităţi a deciziilor

legislative. Potrivit acestei concepţii, legea asigură nu numai participarea

cetăţenilor la luarea deciziilor legislative, ci garantează, în plus, că aceştia vor

fi trataţi în mod egal

724

.

Forma de legiferare are, şi ea, un caracter legitimant

725

.

Dar, pentru ca principiul legalităţii să poată fi considerat ca un indice al

legitimităţii, trebuie ca autorităţile competente, care poartă răspunderea pentru

deciziile legislative luate, să facă parte dintr-un sistem al puterii care, şi ea,

trebuie să fie legitimă în ansamblul ei

726

.

Cu toate acestea, în prezent, se observă

727

o slăbire a principiului

legalităţii pure, luând o mare dezvoltare normele infralegale (ordonanţe,

directive interne etc.), recurgerea tot mai des la „delegările legislative” şi

„noţiunile juridice nedeterminate”. Această emergenţă a noilor forme ale

acţiunilor statale calificate, uneori, „soft law” (prin referire la practici analoage

din dreptul internaţional public) demonstrează în mod evident că principiul

rigid al legalităţii cedează din ce în ce mai mult teren, pierzându-şi locul său

preeminent.

Considerându-se că această evoluţie este ireversibilă şi ineluctabilă, o

parte a doctrinei a şi încercat să se adapteze la această tendinţă fiind vorba,

înainte de toate, a se recunoaşte rolul preponderent al guvernului şi

administraţiei de a participa activ la procesul de elaborare a legilor

728

.

La rândul său, şi jurisprudenţa nu mai poate ignora această tendinţă

năvalnică, având impresia că duce o luptă de ariergardă prin afirmarea şi

menţinerea principiului legalităţii.

La aceste două tendinţe contradictorii: slăbirea principiului legalităţii,

datorită, în special, „delegărilor legislative” şi „noţiunilor nedeterminate”, pe

de o parte, şi lupta dusă pentru menţinerea şi întărirea principiului legalităţii, pe

de altă parte, se adaugă şi o anumită relativizare a legalităţii, sub presiunea

unor principii constituţionale, în special principiul proporţionalităţii

729

.

722

A se vedea M. Durupty, Management et principe de légalité, în „Revue française de

l’administration publique”, 1980, p. 557.

723

A se vedea J. Chevallier, Danièle Loschak, La science administrative, Paris, 1978, p. 337

724

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 111.

725

A se vedea N. Luhmann, Legitimation durch Verfasen, Neuwicd, 1969.

726

A se vedea J. Habermas, Legitimations probleme im Spätkapitalismus, Frankfurt, 1977, p.

131 şi urm.

727

A se vedea M. Durupty, op. cit. supra, p. 563.

728

A se vedea: K. Eichenberger, op. cit. supra, 1982; G. Mueller, Inhalt und Formen der
Rechtsetzung als Problem der demokratischen Kompetenzordnung, Basel, 1979; K. Meir,

Kooperation von Legislative und Executive bei der Rechtsetzung im Bunde, Basel, 1979.

729

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 112.
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În aceste condiţii s-a exprimat nevoia găsirii altor surse de legitimitate a

activităţii de legiferare.

Legitimitatea normativă a actelor statale care ar rezulta din respectarea

procedurilor legale de legiferare este evident că a început să se atenueze şi

aceasta din două motive: pe de o parte, aceste proceduri au devenit insuficiente

ca urmare a însăşi insuficienţei normelor juridice, pentru a monopoliza politica,

iar, pe de altă parte, alături sau chiar în locul legilor, apar şi se dezvoltă şi alte

moduri de acţiune statală; deciziile politice îmbracă din ce în ce mai mult

forme infra sau cvasilegale, având caractere diferite de cele ale normelor

juridice, care se manifestă atât în ceea ce priveşte apariţia lor, cât şi prin modul

de adoptare.

Va trebui, aşadar, să se accepte evidenţa că legea nu mai este singura care

garantează o participare democratică la procesul de legiferare. Aceste două

postulate: respectarea procedurilor legale de legiferare şi monopolul garantării

(prin lege) a participării la procesul de legiferare, care au constituit, până în

prezent, fundamentele implicite ale forţei lor legitimante, sunt repuse în

discuţie, în special prin conştientizarea influenţei exercitate de grupurile de

interese.

Conjugarea acestor circumstanţe (expuse mai sus) a condus, în timp, la

eroziunea fundamentului tradiţional al legitimităţii, născându-se astfel nevoia

unei „legitimităţi complementare” (dacă nu chiar de „substituire”).

În acest context, două tendinţe par a exista în legătură cu acest subiect:

una care urmăreşte fundamentarea legitimităţii deciziilor legislative şi de

aplicare a legilor pe „rezultat” (succes, eficacitate etc.) şi cealaltă care caută să

legitimeze acţiunile statale de legiferare şi de aplicare a legilor prin recurgerea

la ştiinţă.

Evaluarea legislativă, fiind bazată pe o analiză a efectelor legiferării,

întrebuinţându-se, în acest scop, metode ştiinţifice, participă la ambele moduri

de legitimare

730

.

Dacă se admite „concepţia instrumentalistă”, larg răspândită în zilele

noastre, potrivit căreia adoptarea legilor se explică şi justifică în esenţă, prin

urmărirea unui scop determinat de un interes public, atunci realizarea acestui

scop (obiectiv) devine, în mod necesar, o sursă de legitimitate a acestui tip de

intervenţia statală (legiferarea).

Devenit furnizor de prestaţii publice şi, în aceeaşi măsură, protector al

bunurilor tuturor cetăţenilor, Statul – considerat tot mai mult ca un ansamblu

de servicii publice – nu mai poate rămâne străin de principiile de gestionare

(administrare), aşa încât principiului „guvernării prin lege” i se substituie

progresiv principiul „eficienţei manageriale”

731

; gestionarea raţională a

resurselor publice şi realizarea obiectivelor predeterminate prin programele de

guvernare, prin alegere şi folosirea unor mijloace adecvate, suplinind, parţial,

vidul creat prin declinul legitimităţii clasice, endogene

732

.

730 Ibidem, p. 113.

731

A se vedea M. Durupty, op. cit. supra, p. 557.

732

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 113.
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Criteriile de eficienţă şi eficacitate au căpătat, în timp şi progresiv, o mare

importanţă în legitimarea acţiunilor de legiferare (intervenţiile legislative ale

Statului). Aceste noi criterii au fost „recuperate” prin intermediul „principiului

proporţionalităţii”, nefiind surprinzător faptul că acest principiu a devenit

dominant

733

.

Buna primire făcută acestor sarcini, considerabil sporite, ale Statului-

providenţă modern a contat la fel de mult în cadrul acestui proces de

transformare ca şi participarea sporită, conştientă, a cetăţenilor la luarea

deciziilor legislative, în probleme care-i privesc, direct sau indirect

734

.

Neefectivitatea, deficienţele punerii în practică (executare), ineficacitatea,

folosirea neeconomică a resurselor materiale şi financiare ale societăţii, efectele

perverse ale legilor etc. sunt (în această perspectivă) fenomene susceptibile să

readucă în discuţie legitimitatea tradiţională a activităţii de legiferare. Or,

evaluarea legislativă este tocmai instrumentul (metoda) prin care se pot

descoperi şi pune în evidenţă astfel de fenomene care pot compromite sursa de

„legitimare complementară” (la care ne-am referit mai înainte). Aceasta, însă,

cu condiţia ca evaluarea legislativă să nu se limiteze doar la o analiză pur

descriptivă şi la o explicaţie pur teoretică, ci să fie de un real ajutor la luarea

deciziilor de legiferare, adică să pună în valoare rezultatele practice obţinute în

activitatea de legiferare. Cu alte cuvinte – aşa cum se remarcă în literatura de

specialitate

735

– evaluarea legislativă trebuie să fie un „instrument ambivalent”.

Evaluarea legislativă poate juca un rol legitimant în condiţiile în care ea se

referă la criterii evident neutre şi obiective şi, de asemenea, se bazează pe

întrebuinţarea metodelor ştiinţifice. Recurgerea la ştiinţă în cadrul procesului

de legiferare poate îndeplini funcţia de legitimare sau, în orice caz, este

motivată de voinţa de a creşte credibilitatea (şi, implicit, legitimitatea)

deciziilor de legiferare

736

. Bucurându-se de prezumţia de obiectivitate şi

imparţialitate care caracterizează orice demers ştiinţific, deciziile de legiferare

se vor bucura şi de legitimitate, fiind mai uşor acceptate de cetăţeni.

2. Diferitele tipuri de evaluare legislativă şi a altor măsuri. În literatura

de specialitate

737

se face o prezentare sistematică a diferitelor tipuri de evaluare

la care se poate recurge şi în cazul procesului de legiferare, prezentare pe care

o vom prelua şi noi în cele ce urmează. Este vorba de: A) evaluări prospective

şi retrospective; B) evaluări legislative şi de programe şi C) evaluări provizorii

şi finale.

733

A se vedea R. Wiethoelter, Theoretische Ansätze. Entwicklund des Rechtsbegriffs, în

„Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie” (JRSRT), 1982, vol. 8, p. 41.

734

Cu privire la antinomiile dintre organizarea democrată a Statului considerat ca furnizor de

prestaţii publice şi necesitatea şi posibilităţile de a se conjuga principiul democratic cu exigenţele

de eficacitate, a se vedea K. Eichenberger, Leistungstaat un Demokratie, în K. Eichenberger „Der

Staat der Gegenwart”, Basel, 1980, p. 56 şi urm.

735

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 114.

736

A se vedea C. H. Weiss, Using Social Research, în „Public Policy Making”, Lexington,

1977, p. 1 şi urm., p. 165 şi urm.

737

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 46 şi urm.
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A) Evaluări prospective şi retrospective, Conducerea politică, economică

şi socială a societăţii moderne nu poate face abstracţie de dimensiunea

temporală a proceselor economico-sociale, tehnologice şi, implicit, juridice.

Cunoaşterea se interesează, deopotrivă, de trecut, de starea actuală, dar şi de

viitorul, potenţialul şi devenirea societăţii, acest cadru fiind extrem de mobil.

Este, aşadar, necesar a fi îndeplinite acţiuni de evaluare atât a stării actuale a

sistemului de legiferare dar, în egală măsură, şi mai ales, şi evaluări ale

viitorilor posibili, folosindu-se, pentru aceasta, instrumente ştiinţifice

specializate pentru explorarea ştiinţifică a viitorului, pentru a se putea ţine

pasul – şi în ceea ce priveşte cadrul juridic – cu tendinţele evolutive ale

societăţii. Aceasta întrucât acceleraţia epocii contemporane (ritmul foarte rapid

de dezvoltare) măreşte exponenţial probabilitatea producerii mutaţiilor,

micşorează distanţa dintre aceste mutaţii care se produc pe diferite planuri ale

vieţii.

Nimeni nu mai pune azi la îndoială că mutaţiile economico-sociale au loc

în temeiul unor pregătiri mai mult sau mai puţin îndelungate şi că aceste

tendinţe şi perspective viitoare trebuie analizate cu toată atenţia şi nu ca

rezultat al unor repetări de stări deja trăite, ca unitate sau rutină, ci ca rezultat

al invenţiei sociale sub diversele sale aspecte, inclusiv sub aspectul juridic,

putându-se chiar vorbi de o „inginerie juridică”, activitate ce se desfăşoară în

legătură cu sistemul juridic al societăţii, aspect asupra căruia ne vom apleca  cu

o mai mare atenţie, făcând chiar obiectul unui capitol special al studiului

nostru.

În ceea ce priveşte tipul de evaluare juridică prospectiv şi retrospectiv,

trebuie făcută sublinierea că, la modul foarte general, evaluarea poate avea loc

în două momente diferite ale acestui proces: înainte şi după adoptarea legilor;

în primul caz este necesar să se ţină seama de problemele posibile pe care le-ar

ridica aplicarea legii, adică de efectele sale virtuale (având de-a face cu o

evaluare prospectivă), iar în cel de-al doilea caz va trebui să fie descoperite

efectele reale (impactul real) al legilor în viaţa economico-socială (având   de-a

face cu o evaluare retrospectivă). În ambele cazuri este pus în evidenţă

contactul (chiar o interdependenţă) dintre acţiunile politice de conducere

socială, inclusiv la nivelul organismelor administrative, şi acţiunile juridice

prin care se constituie şi se adaptează continuu cadrul juridic al societăţii.

Din punct de vedere al ştiinţei legiferării, între aceste două tipuri de

evaluare (prospectivă şi retrospectivă) există raporturi foarte strânse, finalităţile

lor fiind foarte apropiate

738

.

a) Evaluarea prospectivă în materie legislativă se bazează pe tehnici cum

sunt: simularea, jocul şi testul practic.

Simulaţia presupune construirea unui model care reproduce elementele

esenţiale ale unei situaţii reale, model care este utilizat pentru a se face nişte

experienţe cu ajutorul unui ordinator, pentru a fi trase nişte concluzii. Dar este

738

A se vedea H.-U. Derlien, Die Erfolgskontrolle staatlicher Planung. Eine empirische
Untersuchung über Organisation, Methode unde Politik der Programmevaluation, Baden-Baden,

1976, p. 18.
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evident că adecvările între model şi situaţiile reale prezintă dificultăţi atât

teoretice, cât şi practice, întrucât anumite reducţiuni sunt inevitabile şi atunci

se pune problema (căreia nu i se poate da un răspuns precis) până unde se

poate merge pentru ca modelul să nu-şi piardă orice pertinenţă în raport cu

complexitatea situaţiilor analizate.

Jocul are acelaşi fundament ca metoda simulaţiei numai că, în acest caz,

sunt introduşi jucătorii în locul ordinatorului

739

.

În esenţă, jocul sau mai precis „teoria jocurilor” este o teorie matematică a

situaţiilor conflictuale (situaţii în care acţionează două sau mai multe părţi care

îşi propun scopuri contrare, aşa încât rezultatul oricărei măsuri luate de una

dintre părţi depinde de modul de acţiune pe care îl adoptă partea adversă).

Scopul teoriei jocurilor este elaborarea celor mai raţionale moduri de acţiune

pentru fiecare dintre părţile adverse, în cursul situaţiilor conflictuale. Pentru ca

analiza pe cale matematică a situaţiei să fie posibilă se construieşte un model

simplificat şi formal al situaţiei, numit „joc”, iar realizarea unui „joc” se

numeşte „partidă”, în timp ce părţile ale căror interese se ciocnesc se numesc

„jucători”, rezultatul jocului numindu-se „câştig”.

Un element important al „jocului” îl constituie „regulile jocului”, adică

sistemul de condiţii care reglementează variantele de acţiune posibile ale părţilor,

informaţia fiecărei părţi despre comportamentul celorlalte, succesiunea

alternanţei mutărilor şi rezultatul la care conduce orice succesiune dată de mutări.

Mutările din care se compune un joc pot fi „certe” (atunci când sunt alese

în mod conştient din toate mutările posibile într-o situaţie dată) şi

„întâmplătoare” (când sunt alese la întâmplare).

O altă noţiune de bază în teoria jocului este „strategia jucătorului”, adică

ansamblul de reguli care definesc în mod unic mutările certe în funcţie de

situaţia ivită în cursul jocului şi pe care jucătorul şi-o elaborează pentru a

obţine un rezultat favorabil.

Teoria jocurilor este un capitol important al matematicii, cu însemnate

aplicări în problemele practice de cercetare operaţională, economică, militară

şi, iată, juridică

740

.

În domeniul juridic, recurgerea la tehnica „jocului” permite implicarea

actorilor sociali în activitatea de legiferare, deci este mai dinamică decât

tehnica „simulării”. În literatura juridică

741

se consideră însă că pentru

pregătirea deciziilor legislative „simularea” pare să prezinte un mai mare

interes, avantajul său principal constituindu-l posibilitatea de a se studia, în

cadrul modelului, sisteme foarte complexe şi interdependente pe care numai

ordinatorul este capabil să le stăpânească. Se mai face şi sublinierea că

„simularea” este utilă pentru analiza comparativă a alternativelor de acţiune

posibile care se oferă legiuitorului

742

, dar, în acelaşi timp, se atrage şi atenţia

739

Pentru distincţia dintre „joc” şi „simulaţie” a se vedea M. P. Jaccard, Computersimulation
in der Gesetzesplanung, Zürich, 1978, p. 8 şi urm.

740

A se vedea Academia Română, „Dicţionar enciclopedic român”, vol. II, D–J, 1964, p. 927.

741

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 47, nr. 1.3.1.

742

A se vedea M. P. Jaccard, op. cit. supra, p. 133.
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asupra limitelor acestei practici puse de utilizarea acestei tehnici, limite

datorate atât timpului şi resurselor financiare necesare, cât şi insuficienţei

datelor empirice şi dificultăţilor de cuantificare a acestor date empirice

743

.

Testul practic se fundamentează pe o ficţiune: autorităţile procedează (în

mod fictiv) ca şi cum proiectul de lege ar fi deja în vigoare şi îl aplică, cu titlu

ipotetic, unor cazuri concrete cu care ele sunt sau ar putea fi confruntate în

momentul de faţă; această metodă permite să fie testată practicabilitatea unei

legi într-un context cât mai apropiat posibil de situaţia viitoare de aplicare, însă

fără ca destinatarii să intervină (această componentă reactivă rămânând în faza

de ipoteză). În felul acesta se evită inconvenientele legate de construirea unor

modele abstracte (ca în cazul simulaţiei), dar rămâne totuşi riscul axării prea

accentuate pe probleme deja cunoscute, neglijându-se cele încă necunoscute

744

.

În activitatea de explorare ştiinţifică a viitorului s-a ajuns, în prezent, la

niveluri de înaltă performanţă, fiind deja elaborate bazele sale ontologice,

gnoseologice, axiologice, precum şi cele metodologice. De asemenea, din

punct de vedere instituţional, la nivel guvernamental, au fost constituite

organisme oficiale sau grupe de studiu însărcinate cu explorarea „viitorului

probabil” pe termene mai mult sau mai puţin lungi, în funcţie de obiective,

necesităţi şi priorităţi, care sunt confruntate cu „viitorul dorit” (în conformitate

cu nevoile şi dorinţele indivizilor, dar şi ale societăţii în general), precum şi cu

„viitorul posibil” (în raport cu mijloacele şi disponibilităţile existente)

745

.

În unele ţări, cum sunt Statele Unite ale Americii, s-au constituit

organisme specializate, la scară mare: Rand Corporation, Institutul Hudson din

New York, grupul de la Universitatea Harvard, Stanford Research Institute,

dezvoltându-se şi activităţi de tip „service” pentru studii prospective, la care

pot recurge întreprinderi economice, organizaţii administrative, sociale,

politice.

Marile companii îşi programează activitatea în funcţie de rezultatul

consultării unor asemenea „service”-uri.

Ministerele îşi creează propriile lor „birouri de prospectivă”.

Preşedintele Statelor Unite este ajutat în activitatea sa de un „comitet de

prospectare” care funcţionează pe lângă Casa Albă.

Motivele care explică această orientare în activitatea managerială în general

şi, implicit, în activitatea de management juridic şi jurisdicţional sunt complexe

şi trebuie în mod imperativ să stea în prim-planul atenţiei organismelor statale,

printre care şi organismul fundamental consacrat legiferării.

Trecerea de la „previziunea utilă” la „previziunea necesară” este un

răspuns la situaţii problematice neîntâlnite în trecut, pe care trebuie să le

rezolve factorii de conducere politico-socială, inclusiv pe plan legislativ şi

jurisdicţional. Pe primul loc (al acestor situaţii problematice) se situează fără

743

A se vedea: M. P. Jaccard, op. cit. supra, p. 20 şi urm; Fr. Lachmayer, L. Resinger,

Logistiche Analyse der Struktur von Gesetzen, Viena, 1976, p. 86.

744

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 47.

745

A se vedea P. Piganiol, Futurologie et prospective, în „Revue internationale des sciences

sociales” nr. 4/1969, vol. XXI.

MANAGEMENTUL JURIDIC
377



îndoială „ritmul tot mai accelerat al schimbărilor economice, sociale, politice şi

juridice”, ceea ce duce la reducerea considerabilă a distanţei dintre apariţia

problemei şi timpul ei de rezolvare, şi cere o judecare rapidă a tuturor

consecinţelor posibile, această constatare fiind valabilă atât pentru activitatea

de legiferare, cât şi pentru cea jurisdicţională.

Modificările, diversele forme de acceleraţie, creează situaţii noi care se

schimbă cu rapiditate, astfel încât mijloacele tradiţionale de conducere socială

(în care se includ, inerent, legiferarea şi rezolvarea juridică a stărilor

conflictuale) devin insuficiente sau ineficiente. Stăpânirea acţiunii politico-

sociale, respectiv conducerea ei, inclusiv în ceea ce priveşte latura sa juridică

(adică: pregătirea şi elaborarea deciziilor, aplicarea şi controlul aplicării

acestora şi modului de realizare a obiectivelor) în condiţiile actuale se

identifică cu dominarea acceleraţiei. Or, un asemenea deziderat poate fi

satisfăcut numai dacă se cunoaşte din vreme drumul care trebuie parcurs pentru

a se ajunge la realizarea obiectivelor propuse a fi realizate.

Filozoful Gaston Berger remarcă, pe bună dreptate, că acceleraţia epocii

noastre este dublată de mobilitate, situaţiile sociale îşi pierd stabilitatea,

nevoile se modifică, structurile se schimbă, instituţiile se uzează în raport cu

noile cerinţe

746

.

Mobilitatea şi acceleraţia declanşează factori de presiune care, dacă nu

sunt preîntâmpinaţi, pot frâna dezvoltarea.

Un alt factor important de care trebuie să se ţină seama în această ecuaţie

este „puterea acţiunii sociale” care creşte mereu ca urmare a progreselor

obţinute în ştiinţă şi tehnologie, în epoca noastră oamenii putându-şi modifica

propria lor condiţie de existenţă, ceea ce creează noi probleme în legătură cu

urmările posibile. În trecut puterea omului era mică, iar schimbările pe care

aceasta le putea produce în natură şi societate erau de aceleaşi dimensiuni,

adică superficiale. Într-un asemenea stadiu – aşa cum remarcă Gaston Berger –

greşelile săvârşite de oameni erau corectate spontan prin mecanisme

compensatoare ale naturii şi societăţii. În secolul nostru însă, asistăm la

schimbări calitative, puterea omului crescând atât de mult încât ea poate

provoca modificări profunde, de mare amploare, uneori chiar ireversibile, cum

sunt: exploziile atomice, poluarea oceanelor, încălzirea atmosferei, mutaţiile

genetice şi altele. În consecinţă, deciziile de conducere, indiferent de natura lor

(politice, economice, sociale, juridice), nu mai pot fi luate în mod spontan şi în

dependenţă de efecte scontate imediat, pe termen scurt. Conducerea spontană,

empirică, în cadrul căreia deciziile sunt luate sub presiunea evenimentelor şi a

nevoilor imediate, este de domeniul trecutului, ea obţinând rezultate contrare

celor aşteptate, mai ales în perspectiva consecinţelor îndepărtate, consecinţe

care pot fi grave şi chiar ireparabile.

Sunt, aşadar, imperativ necesare cunoaşterea şi aprecierea (evaluarea)

anticipată a consecinţelor îndepărtate, pe termen lung, ale deciziilor luate,

inclusiv pe planul legiferării. Devansarea evenimentelor, a fenomenelor aflate

746

A se vedea G. Berger, Phénoménologie du temps et prospective, Paris, 1964.
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încă în fază tendenţială, explorarea alternativelor, decelarea tendinţelor de

evoluţie oferă factorilor de conducere din toate domeniile de activitate

(inclusiv şi mai ales al domeniului juridic) distanţa şi răgazul necesare

reflecţiilor în vederea elaborării deciziilor în raport cu nevoile umanităţii. În

măsura în care sunt descifrate potenţialele efecte îndepărtate ale faptelor

noastre, inclusiv ale legilor, avem prilejul să judecăm şi alternativele posibile

de evoluţie, chiar să le şi dirijăm în anumite direcţii; alegând o variantă care

pare a fi cea mai potrivită, mişcarea spre viitor poate fi „controlată”, aceasta,

fireşte, în limite care vor oscila în funcţie de priceperea, aptitudinea,

capacitatea factorilor de conducere de a folosi cu maximă eficienţă condiţiile

existente.

Cel ce stăpâneşte mai multă informaţie selectată calitativ este mai

avantajat în această activitate de conducere şi adaptare rapidă la modificările

economice şi sociale rapide ale lumii contemporane. Şi, în mod inerent, această

mişcare de adaptare continuă priveşte şi cadrul juridic (legislativ) al societăţii.

Iar acest avantaj creşte şi mai mult dacă se obţin cât mai multe şi fiabile

informaţii despre evoluţiile viitoare ale diverselor procese economice, sociale,

juridice. Aşa se şi explică interesul şi importanţa tot mai mare care se acordă

pentru constituirea unor „bănci de informaţie despre viitor”. Şi, într-adevăr, în

lumea întreagă se intensifică activităţile de strângere, compactare, sistematizare

şi analizare a informaţiilor despre schimbările de orice natură care au loc în

societate şi la nivel global: economice, sociale, ştiinţifice, tehnice, juridice etc.

şi despre posibilităţile (perspectivele) de schimbare în raporturile sociale,

politice, juridice din diversele zone ale lumii.

Aşadar, chiar sub ochii noştri, treptat, dar inevitabil, explorarea viitorului

devine o ramură independentă de activitatea socială cu urmări spectaculoase

pentru procesele de conducere în general şi, implicit, pentru managementul

juridic şi jurisdicţional.

Explorarea viitorului ca dimensiune internă a practicii vizează succesul

acţiunii ce se întreprinde inclusiv în domeniul dreptului.

În practica contemporană în procesele de conducere se utilizează, în mod

curent, „previziunea simplă” care, prin intermediul diverselor metode şi

tehnici, studiază evoluţia posibilă în viitor.

Dezvoltarea instrumentelor matematice a permis efectuarea şi a unor

„studii de conjunctură” prin care se încearcă să se stabilească modul concret în

care va avea loc întâlnirea diverselor evenimente la o dată viitoare

predeterminată. Studiile de conjunctură utilizează atât metodele previziunii

simple, pe termene scurte sau medii, cât şi adevărate „operaţiuni de

pronosticare” care analizează cantitativ stările viitoare, indicând parametrii şi

datele când se vor produce anumite evenimente.

În concluzie, depăşind dialectic mijloacele tradiţionale de explorare a

viitorului, prospectarea include elemente preţioase epistemiologice şi

metodologice, oferind o viziune nouă asupra viitorului.

Ideea că viitorul este original şi nesimetric cu prezentul este foarte

valoroasă pentru evaluarea prospectivă, pentru că obligă la gândirea într-o
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nouă manieră a modului în care trebuie pregătite şi elaborate deciziile (inclusiv

cele de ordin legislativ).

Luarea unei decizii, indiferent de natura şi obiectul acesteia, constituie o

„pătrundere în viitor”. Însă sunt diferite modalităţi de pătrundere în viitor,

filozoful Gaston Berger având meritul de a analiza două astfel de modalităţi

opuse de a lua decizii în procesul conducerii: retrospectiva şi prospectiva

747

.

Modalitatea retrospectivei interpretează viitorul ca fiind o prelungire (fără

mutaţii) a prezentului şi trecutului. Într-o asemenea viziune, decizia va fi luată

prin analogii şi extrapolări, în baza unor reguli rutiniere, conservatoare. Deci

viitorul este conceput „în funcţie de trecut”, neglijându-se activităţile de

cercetare şi creaţie, dar cantonându-se în rutină şi lipsă de responsabilitate.

Într-un cuvânt, în optica lui Gaston Berger, atitudinea retrospectivă are ca

bază filozofică concepţia metafizică într-o lume stabilă, fără mutaţii, concepţie

respinsă de realităţile şi particularităţile epocii contemporane.

Modalitatea retrospectivă, dimpotrivă, are în vedere şi ţine seama de

mobilitatea şi ritmurile extrem de accelerate proprii lumii contemporane care

creează continuu situaţii noi, originale, în raport cu care „experienţa” (în sens

conservat) şi rutina devin insuficiente, sterile.

De aceea, prospectiva este metoda indicată şi eficientă pentru conducerea

proceselor de conducere în societatea contemporană, aceasta întrucât metoda

ţine seama de mutaţiile care intervin în societate, de discontinuităţile dintre

„prezentul social” şi „viitorii sociali posibili” pe care le integrează în procesele

decizionale.

Este perfect adevărat că viitorul poate fi corect apreciat numai în măsura

în care sunt cunoscuţi şi parametrii stărilor prezente (motiv pentru care nu

trebuie subestimate evaluările retrospective), dar această poziţie realistă

ascunde şi un potenţial pericol, acela de a se neglija corelaţiile care se

stabilesc, în timp, între diferitele stări succesive ale sistemului (în cazul nostru

sistemul juridic), ignorându-se posibilităţile de „evidenţiere a tendinţelor” şi a

eventualelor mutaţii sociale.

În literatura de specialitate

748

se face sublinierea că „timpul social este

neomogen”, ceea ce obligă factorii de decizie să analizeze dialectica raporturilor

dintre termenul scurt şi termenul lung al acţiunii umane. Întrucât viitorul este

eterogen în raport cu prezentul, „termenul lung nu este în întregime previzibil

prin termenul scurt”. Mai mult, înlănţuirea acţiunilor pe termen scurt cuprinde

posibilitatea îndepărtării de realizarea scopului propus pe termen lung.

Explicaţia acestui fenomen se găseşte în caracterul complex, neliniar,

probabilistic al mişcării sociale. De aceea, pentru a se evita o evoluţie nedorită

pe termen lung este necesar controlul acţiunilor pe termen scurt, eliminându-se

acele acţiuni care pot fi generatoare de erori pe termen lung.

Obiectul prospectării îl constituie procesele care rezultă din acţiuni

colective care au un caracter obiectiv, scăpând, într-o oarecare măsură,

747 Ibidem.

748

A se vedea J. Fourastié, Idées majeurs, Paris, 1966, p. 185 şi 190.
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oscilaţiilor subiectivităţii, lăsându-se astfel societăţii o şansă de a le preveni şi

în acest fel să existe şi să se poată exercita un anumit control.

Prospectarea vizează termenul lung al activităţilor sociale, inclusiv al

activităţii de legiferare. Şi, fiind o explorare a viitorului îndepărtat (devenită

obligatorie în zilele noastre), prospectarea se interesează de situaţii sociale

(inclusiv juridice) şi de evoluţia lor tendenţială (nu evenimenţială).

Dar cercetarea viitorului pe termen lung nu micşorează valoarea

previziunii pe termen scurt, numai că această din urmă evaluare este

insuficientă şi inadecvată evoluţiei societăţii ca sistem, iar în domeniul

dreptului, a evoluţiei ca sistem juridic (legislativ).

Prospectarea neagă dialectic previziunea pe termen scurt şi prin aceasta

obţine un grad mai mare de certitudine, un paradox explicabil printr-un gen de

„relaţie de incertitudine” aplicată la societate (şi la subsistemul juridic al

acesteia), respectiv activitatea de prospectare urmăreşte tendinţele de evoluţie

cu un grad suficient de probabilitate, renunţându-se la orice încercare de

localizare exactă în spaţiu şi în timp a unor evenimente viitoare. De pe astfel de

poziţii probabiliste se deschid perspective; comportamentele tendenţiale pot fi

explorate fără a dezvălui toţi factorii stărilor viitoare ale sistemului, dar se pot

afla astfel, în schimb, factorii preponderenţi. În condiţiile dinamicii epocii

contemporane, în care cauzele nasc efectele lor cu o viteză crescândă, urmărirea

numai a rezultatelor imediate ale hotărârilor şi acţiunilor întreprinse măreşte

foarte mult riscul în activităţile decizionale. De aceea, sesizarea şi judecarea

efectelor îndepărtate, pe termen lung, ale deciziilor luate în orice domeniu de

activitate ajută la prevenirea unor coliziuni neaşteptate şi a unor transformări

negative care cu greu ar mai putea fi corectate, dacă nu chiar imposibil.

În concepţia dialectică, modernă, despre explorarea viitorului (evaluarea

prospectivă), aceasta constituie o investigare complexă a modificărilor care se

produc în toate sferele vieţii sociale (care au un impact major şi asupra cadrului

juridic al societăţii), precum şi a corelaţiei lor, pentru a se pune în evidenţă

tendinţele evoluţiei viitoare, pe termen lung, a sistemelor şi subsistemelor

societăţii globale.

Aşa cum se subliniază în literatura de specialitate

749

, cea mai adecvată

caracterizare a prospectivei sociale (şi implicit a prospectivei juridice) ar fi

aceea de „investigare, explorare sau cercetare”.

Un alt autor

750

consideră că expresia de „cunoaştere a viitorului” cuprinde o

contradicţie în termeni întrucât viitorul nu este un domeniu obiectiv care se oferă

pasiv cunoaşterii ci, dimpotrivă, el se formează prin propriile noastre decizii,

situaţie profund contradictorie, care solicită la maximum virtuţile dialectice ale

gândirii creatoare. Prin urmare, din punct de vedere gnoseologic, viitorul nu se

descoperă, ci este format. Iar în această particularitate a evoluţiei sociale găsim

un motiv pentru a întrebuinţa cu rezerve termenul de „futurologie”, de ştiinţă a

viitorului.

749

A se vedea S. Tamaş, Prospectarea în procesul conducerii, în „Ştiinţa conducerii

societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 269.

750

A se vedea B. de Jouvenel, L’art de la conjecture, Paris, 1964.
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Activitatea de prospectare poate fi asemuită, în linii foarte generale, cu

fenomenul de „baleiaj din electronică”, raza electronică formând imaginea,

explorând treptat şi global ecranul fluorescent. Tot aşa şi prospectiva „baleiază

câmpul social” (în legislaţie, sistemul juridic), acoperindu-l treptat şi periodic,

astfel încât face posibilă conturarea tendinţelor de evoluţie a diferitelor

domenii (inclusiv a domeniului juridic) şi descoperirea (dezvăluirea)

raporturilor reciproce posibile. Imaginile obţinute sunt multiple şi

schimbătoare (acesta fiind, de altfel, şi scopul explorării). Prospectarea este

dependentă de caracterul stocastic

751

al viitorului, urmărindu-se dezvăluirea

multiplicităţii variantelor de evoluţie pe baza posibilităţilor probabile cuprinse

într-o situaţie dată.

Aşadar, aşa cum se subliniază în literatura de specialitate

752

, prospectarea

nu reprezintă o ghicire a viitorului, ci o parcurgere a variantelor posibile de

evoluţie. Iar reuşita investigaţiilor întreprinse este condiţionată de nivelul atins

de teoria şi metodologia specifice acestor operaţii, ţinându-se seama de câteva

probleme, după cum urmează:

Prospectarea nu elaborează construcţii teoretice despre viitorii posibili,
ci se referă la sisteme concrete. Este vorba de „analiza de sistem” aplicată

societăţii globale şi subsistemelor sale componente, inclusiv sistemului juridic.

Asemenea analize ar da un impuls puternic explorării ansamblului vieţii sociale

şi, la nivelul subsistemului juridic, activităţii de legiferare şi aplicare a legilor.

Prospectarea urmăreşte înlăturarea unilateralităţii, a rigidităţii, a

extrapolării situaţiilor prezente, independent de starea de evoluţie posibilă a

sistemului dat (de exemplu, sistemul juridic).

De regulă, extrapolarea, independentă şi parcelară, a unei linii de

dezvoltare poate conduce la saturarea unui domeniu de activitate,

incompatibilităţi flagrante între diversele nevoi sociale.

Prospectarea este tocmai o investigare menită să înlăture asemenea

disfuncţionalităţi, fiind întemeiată pe înţelegerea totală (globală) a sistemului,

ce se realizează prin intermediul unor metode care permit operarea cu

ansamblul sistemic, prin corelarea complexă a diverselor subsisteme, a

diferitelor linii de evoluţie. Prospectarea astfel înţeleasă, adică să fie capabilă,

să aibă capacitatea, de a cuprinde totalitatea proceselor, va avea posibilităţi

sporite de sesizare a modificărilor calitative intervenite în sistem şi a

restructurărilor potenţiale ale sistemului.

Prospectarea are nevoie de o metodologie adecvată dezvăluirii
mutaţiilor, a tendinţelor pe termen lung. Se dispune în prezent de un număr

suficient de mare de metode şi tehnici pentru a se putea realiza o evaluare

prospectivă de calitate, unii autori

753

referindu-se, de exemplu, la aproximativ

douăzeci de tehnici principale cu aproape o sută de variante.

751

Termen francez, în româneşte stocastic însemnând o aplicare a calculului probabilităţilor

la rezultatele obţinute prin statistică.
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A se vedea S. Tamaş, op. cit. supra, p. 269 şi urm.

753

A se vedea E. Jantsch, Technological forecasting in perspective, Paris, 1967.
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Dar aceste metode şi tehnici trebuie integrate într-o metodologie

sistematică

754

.

La dispoziţia noastră, încă din anii ’70, sunt următoarele tehnici de

explorare a viitorului pe termen lung: extrapolarea experienţei istorice;

utilizarea metodelor analitice; folosirea experţilor.

Extrapolarea este potrivită mai mult pentru cercetarea viitorului pe

termene limitate, pe termene scurte, dar şi în aceste cazuri ea trebuie combinată

cu alte metode şi practici. Principala deficienţă (neajuns) a acestei metode

constă în prelungirea trecutului şi prezentului în viitor, ceea ce poate duce la

erori de apreciere (evaluări lipsite de perspectivă). Corectarea acestui neajuns

şi perfecţionarea metodei au fost aduse prin „studiul curbelor” care a permis

găsirea unor posibilităţi, limitate desigur, de sesizare a „gradului de saturaţie”

în dezvoltarea unui proces şi inevitabilitatea unei schimbări calitative.

În esenţă, studiul curbelor are drept obiect reprezentarea relaţiilor dintre

două mărimi, realizarea unui grafic care să pună în evidenţă relaţia dintre

eforturi unitare şi deformaţii sau dintre eforturi unitare şi deformaţii

specifice

755

(acest studiu matematic cu aplicaţii în diferite domenii este

adaptabil şi în materia prospectivei juridice).

Metodele analitice prezintă unele avantaje în raport cu extrapolarea,

întrucât se recurge la explorarea componentelor sistemului şi a corelaţiilor

posibile în starea unui sistem la un anumit sau anumite momente, ceea ce

permite sesizarea posibilităţilor de înnoire, de mutaţie în viitor.

Sondarea opiniei experţilor prezintă un interes deosebit, fiind o metodă

aptă să intuiască punctele de revoluţie tehnică, ştiinţifică, socială, de a sesiza

consecinţele îndepărtate ale deciziilor, în care scop se folosesc şedinţele de

asalt cerebral, jocurile operaţionale sau tehnicile de culegere a opiniilor.

În prezent, această metodă este privită cu mai mult spirit critic,

acordându-se mai multă atenţie proceselor de creaţie.

Prospectarea pune un accent tot mai puternic pe latura activă a gândirii
constructive. La elaborarea „imaginilor viitorilor posibili” participă structuri

logice şi moduri de cunoaştere neformalizate, cum sunt: intuiţia, bunul-simţ,

imaginaţia, mecanismele de invenţie, care toate la un loc au fost denumite, de

unii autori, „cunoaştere tacită”

756

. Aceste componente „ascunse” se manifestă

mult mai liber decât cele structurate logic şi sunt folosite fără a fi incluse într-o

teorie coerentă. Prin mişcarea lor în afara regulilor stricte de gândire sancţionate

de logica tradiţională, aceste instrumente de cunoaştere sunt deosebit de

valoroase pentru reuşita acţiunilor de prospectare (evaluările prospective)

întrucât permit realizarea funcţiilor de explorare şi constructoare ale gândirii,

contribuind la sesizarea noului, a mutaţiilor, a modificărilor calitative posibile

757

.

754

A se vedea P. Apostol, Reflexii pe marginea Conferinţei internaţionale de cercetare a
viitorului, Kyoto, 1970, Bucureşti, 1970.

755

A se vedea Academia Română, Dicţionar enciclopedic român, vol. I, A–C, Bucureşti,

1962, p. 863.

756

A se vedea M. Polany, Tacit Knowing. Its bearing on some problems of philosophy, în

„Review of Modern Physics”, XXXIV, 1962, p. 606–616.

757

A se vedea S. Tamaş, op. cit. supra, p. 272, pct. 3.
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Gândirea logică tradiţională, care a adus şi continuă să aducă numeroase

servicii cunoaşterii, este totuşi, în mare măsură, liniară, conformistă, rigidă şi,

deci, mai puţin stimulatoare pentru descoperirea noului.

Prospectarea se întemeiază pe latura creatoare a gândirii, apelând cu

prioritate la modelele de gândire neliniară, având o capacitate de mişcare în

concordanţă cu mobilitatea şi ritmurile accelerate caracteristice epocii

contemporane. O asemenea desfăşurare amplă a activităţii de prospectare are

mult mai multe şanse de reuşită când sunt folosite „modele de gândire

probabilistică” decât procedee tradiţionale, mecaniciste.

Distingându-se forme diverse de manifestare a imaginaţiei (logică, critică,

creatoare) se insistă asupra „imaginaţiei creatoare”, care este capabilă să

deschidă căi noi de reflecţie asupra viitorului

758

.

Într-o asemenea ambianţă, însuşi criteriul eficienţei se transformă din

„criteriul eficienţei imediate” (folosit cu precădere de unii autori), în „criteriul

eficienţei în perspectivă”; aceasta, întrucât sunt situaţii când, în anumite limite,

este nevoie să se ofere posibilitatea ca să se emită şi să se aplice idei care nu au

o eficienţă imediată sau care, la prima vedere, par chiar că nu pot să fie

verificate, când trebuie să se accepte că şi astfel de situaţii au latura lor de

utilitate, dar în perspectivă.

Prospectarea trebuie să recurgă iarăşi în anumite limite, la modelare şi
simulare, deoarece această metodă permite „modificarea scării timpului”,

uşurându-se, pe această cale, analiza variantelor, şi oferindu-se factorilor de

decizie elemente sigure (suplimentare) pentru procesul alegerii (opţiunii).

Modelarea se realizează prin aportul instrumentelor matematice (la care

ne-am referit mai înainte).

Simularea introduce un element deosebit de valoros în procesul

prospectării care permite verificarea ipotezelor prin recurgerea la mijloace

tehnice, urmărindu-le comportamentul şi efectele. Cu ajutorul computerelor se

realizează o testare electronică în „micro” a diverselor modele de evoluţii

viitoare ale proceselor, cum ar fi, de exemplu: anumite politici monetare;

consecinţele în repartiţia investiţiilor etc.

Simularea „modifică scara timpului” întrucât permite aplicarea modelului

în câteva ore, în timp ce realizarea sa socială ar necesita ani. Dar se atrage

atenţia şi asupra necesităţii de a se adopta o atitudine echilibrată faţă de puterea

calculatoarelor şi rolul îndeplinit de acestea în procesul gândirii, pentru că

aceste calculatoare nu înlocuiesc totuşi gândirea. Preluarea de către

calculatoare a efortului intelectual şi oferirea de soluţii în timp real creează şi

pericolul precipitării în luarea deciziilor, al euforiei certitudinii generate de

puterea maşinii, ceea ce ar putea duce la rezultate neaşteptate, chiar

dăunătoare

759

.

Prospectiva implică o orientare în universul valorilor. Prospectarea ar

rămâne incompletă dacă nu ar cuprinde şi evaluări la un alt nivel, prin încadrarea

758

A se vedea R. Jungk, L’imagination et la prospective, în „Revue internationale des

sciences sociales”, nr. 4/1969, vol. XXI.

759

A se vedea S. Tamaş, op. cit. supra, p. 274, pct. 4.
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rezultatelor obţinute într-un „sistem de valori”, prin raportare la o scară a

valorilor acceptate la momentul evaluării. Întrucât şi universul valorilor este

supus schimbărilor, o explorare eficace a viitorilor posibili trebuie să includă şi o

explorare a schimbărilor care au loc în lumea valorilor. Valorile personale, de

grup sau sociale, economice, politice, juridice sunt supuse inevitabil mobilităţii

datorită achiziţionării continue sau abandonării unor valori, a dezvoltării sau

reconstruirii scării valorilor. Factorii care produc aceste modificări pot fi diferiţi:

dinamica economică, în primul rând, politici, ideologici, juridici, evoluţia unor

fenomene culturale etc. În funcţie de aceste procese evolutive intervenite în

lumea valorilor se vor aprecia şi variantele posibile de dezvoltare care sunt puse

în evidenţă de acţiunile de prospectare a viitorului.

În concluzie, întrucât alegerea unei căi posibile de evoluţie este şi o

problemă de apreciere (de valorizare), lumea de mâine nu poate fi gândită

(prospectată) fără să se aibă în vedere evoluţia valorilor (a scării de valori).

Este depăşită faza când se considera că explorarea viitorilor posibili

trebuie restrânsă doar la analiza fenomenelor economice şi aspectele lor

tehnico-ştiinţifice. Prospectarea în epoca contemporană cuprinde nu numai

fenomenele economice şi evoluţiile lor tendenţiale, ci şi procesele

demografice, etnice, antropologice, evoluţia relaţiilor sociale, problemele de

amenajare a teritoriului şi urbanistice, instrucţia şi sănătatea publică, cultura,

arta, modificarea mediului etc. S-ar săvârşi o gravă eroare dacă problemele

economice ar fi studiate în mod autarhic şi nu s-ar corela cu contextul vieţii

sociale în toată complexitatea sa şi cadrul juridic în limita căruia ar urma să se

desfăşoare toate activităţile şi acţiunile ce se întreprind. Componenta juridică a

tuturor acestor procese evolutive este foarte importantă, în lipsa acesteia sau

prin ignorarea (neglijarea) sa s-ar merge spre haos sau cel puţin spre

ineficienţă.

b) Evaluarea retrospectivă se realizează recurgându-se la metode şi

tehnici de analiză empirice, ele prezentând, în principiu, mai puţine dificultăţi

decât „evaluarea prospectivă”. Aşa cum se subliniază în literatura de

specialitate

760

, recurgerea la evaluarea „ex post” este, într-o anumită măsură, o

reacţie la dezamăgirea care urmează rezultatelor nesatisfăcătoare obţinute prin

„tehnicile prospective”.

Analiza critică a realităţii sociale s-a constituit, pe de o parte, sub forma

analizei şi criticii ştiinţifice (teoria raţionalizării), iar, pe de altă parte, sub

forma criticii sociale, ideologice (ca teorie a contestării sistemului).

Raţionalizarea organizării şi conducerii societăţii, inclusiv a subsistemului

său juridic, se efectuează prin instrumente politico-juridice, economico-sociale

şi etico-sociale, iar aceste instrumente au nevoie de diagnoze şi prognoze.

Despre prognoză ne-am ocupat mai sus, de aceea vom pune accentul

(referindu-ne, desigur, la evaluările retrospective) pe „diagnoză”.

În timp, datorită progreselor uimitoare realizate pe planul ştiinţelor

sociale, dar şi celorlalte ştiinţe, precum şi pe planul tehnologiilor, au apărut

760

A se vedea G.-H. Hellstern, H. Wollmann, Wirkungsanalysen. Eine neue Variante
Wissenschaftlicher Politikberatung, în Transfer 4 (Planung in öffentlicher Hand), 1977, p. 158.
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forme noi de organizare socială şi politică, forme indisolubil legate de

„programarea socială”, rolul decisiv al puterii politice în luarea deciziilor

fundamentale (la nivelul societăţii globale concepute de o manieră sistemică,

cibernetică) privind „programarea şi planificarea socială”, care include şi

cadrul juridic al societăţii (conceput, şi el – cadrul juridic – ca subsistem al

sistemului social global). Dar aceste programe şi planuri, pentru a fi eficiente,

este nevoie de realizarea unor „diagnoze riguros ştiinţifice”.

Conţinutul programelor şi planurilor sociale (programarea social-

economică, direcţiile acestei programări, opţiunile pentru variante optimale)

este condiţionat, în principal, de cunoaşterea următorilor factori: potenţialul

material (baza tehnico-economică) şi uman, cultural şi politic al societăţii;

programul social-politic de guvernare (şi valorile fundamentale ale acestuia);

capacitatea acţională a colectivităţilor din societate; capacităţile informaţionale

şi logistice; structurile organizaţionale (politice, economice, sociale, juridice);

competenţa de organizare şi conducere ştiinţifică a proceselor sociale în

vederea înfăptuirii programelor politice de dezvoltare social-economică.

Programarea şi planificarea socială nu se limitează doar la opţiuni

teoretice, ci se deplasează în planul activităţilor practice, de raţionalizare a

proceselor vieţii sociale, a tuturor tipurilor de activitate socială.

Această nouă dimensiune, în activitatea practică şi conducerea ei

raţională, este o realitate fundamentală a societăţii contemporane, ea

condiţionând mutaţii profunde în conţinutul teoriei şi metodologiei, în acest

scop recurgându-se la cunoştinţele puse la dispoziţie de sociologie, în special

„diagnoza şi prognoza sociologică”.

Referindu-ne la evaluarea retrospectivă, în mod implicit vom avea în

vedere şi „diagnoza sociologică” care presupune o analiză ştiinţifică, critică, a

situaţiilor sociale concrete şi a stării cadrului juridic al acestora, mai precis

definirea clară a ansamblului de factori care condiţionează procesele sociale

sub aspectul funcţionalităţii şi disfuncţionalităţii acestora.

Diagnoza, ca şi prognoza de altfel, se foloseşte de o gamă largă de

instrumente de cunoaştere, dar ne vom axa, în principal, pe analiza critică şi

generalizarea informaţiilor necesare adoptării deciziilor politice, această

„bancă de informaţii” fiind intens utilizată în diagnoză şi în decizia politică.

Funcţiile acestor informaţii sistematizate şi compactate sunt următoarele:

– obţinerea, pe baza analizei şi generalizării totalităţii informaţiilor social-

economice, a cunoştinţelor exacte şi utile, ceea ce presupune şi identificarea

factorilor sau variabilelor ce reprezintă cauze ale unor procese sociale, precum

şi definirea relaţiilor dintre variabile. Aceste cunoştinţe sunt necesare pentru

depistarea problemelor sociale şi definirea programelor care vor fi concretizate

prin planuri de dezvoltare social-economică cuprinse în programele de

guvernare;

– reţinerea sistematizată a informaţiilor utile minime (dar semnificative),

din principalele surse oficiale şi neoficiale (recensăminte, statistici, sondaje de

opinii, anchete sociale, bugetare, financiare, studii panel etc.), pentru atingerea

obiectivelor programate;
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– convertirea – în cadrul unui proces riguros de operaţii succesive – a

indicatorilor sus-menţionaţi, în indicatori sociali, utilizabili în diagnoza

sociologică.

Complementar şi simultan cu acest proces de convertire are loc şi un

proces de „reducţie” a numărului extrem de mare de indicatori la un număr

restrâns de indicatori, precum şi procesul de transpunere a lor într-un „sistem

de indicatori sociali”, operaţional şi semnificativ.

Procesele de „convertire” şi „reducţie” implică, ca etapă preliminară,

analiza critică a informaţiei primare existente, adică aprecierea calităţii

acesteia, după criteriile impuse de specificul problemei sociale examinate şi al

metodologiei utilizate în diagnoză, al modelului social definit şi preconizat a fi

realizat şi al particularităţilor deciziei politice.

Analiza critică şi aprecierea calităţii informaţiilor primare implică

răspunsuri la întrebările ridicate (rezultate din practica de cercetare şi

programare-planificare socială) şi anume: dacă indicatorii analizaţi sau reţinuţi

au o semnificaţie univocă sau echivocă?; dacă informaţiile existente permit

comparaţii în timp şi spaţiu?; dacă este posibilă clasificarea informaţiilor după

concepte semnificative cum ar fi grupul socio-profesional, comunitatea urbană

şi rurală, de familie etc.?; dacă indicatorii reflectă structura sau performanţa

sistemului?; dacă informaţiile necesare sunt disponibile şi, în caz afirmativ,

care este calitatea lor? etc.

761

Selecţia indicatorilor sociali se poate efectua numai după ce se stabileşte,

cu exactitate, ce informaţii sunt necesare pentru realizarea diagnozei şi care

dintre ele sunt disponibile.

După efectuarea operaţiei de analiză critică (calitativă) a informaţiilor

disponibile, urmează reţinerea indicatorilor sociali necesari, în funcţie de

problema examinată care trebuie rezolvată, elaborându-se „sistemul de

indicatori”.

Această nouă operaţiune prezintă două aspecte care pun în evidenţă

ponderea modalităţilor reflexive  în procesul complex de selecţie şi elaborare a

indicatorilor şi sistemelor de indicatori sociali. Este vorba, pe de o parte, de

transformarea conceptelor sociologice în dimensiuni, variabile, indici şi

indicatori şi procesul invers, de integrare a informaţiilor în noţiuni descriptive,

iar, pe de altă parte, de demersul (inductiv sau deductiv) şi conceptele utilizate

pentru elaborarea sistemului de indicatori.

În ceea ce priveşte primul dintre aceste aspecte, aceasta ridică o problemă

fundamentală a sociologiei contemporane, şi anume „validitatea conceptelor şi

principiilor teoriei sociologice”, statutul epistemologic al acesteia (de teorie a

cunoaşterii ştiinţifice), problemă a cărei rezolvare depindea de depăşirea reală

a empirismului şi teoriilor sociale speculative şi dezvoltarea teoriei sociologice

în strânsă legătură cu realităţile sociale, cerinţe care sunt îndeplinite azi, fiind

realizat un sistem închegat de principii şi concepte cu funcţii teoretice

761

A se vedea I. Iordăchel, Utilizarea indicatorilor sociali în diagnoza şi prognoza
sociologică şi în decizia politică, în „Ştiinţa conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 288 şi urm.
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(definirea problemei sociale şi precizarea corpului de ipoteze) şi metodologice

(operaţionalitatea conceptelor, limbajul sociologic).

În fapt, generalizările referitoare la societatea globală tind să se efectueze

în principal pe terenul sociologiei, ca teorie a sistemului social global, şi în tot

mai mică măsură pe terenul filozofiei sociale.

Această generalizare, similară cu cercetarea operaţională, permite

cunoaşterea reală a proceselor sociale şi, implicit, depăşirea limitelor teoriei

empirice sau dogmatice a conducerii vieţii sociale (inclusiv prin instrumentul

legiferării).

În ceea ce priveşte cel de-al doilea aspect, trecerea de la o conducere

îngust-economică la o conducere socială implică, pe planul diagnozei, trecerea

de la informaţia strict economică la informaţia transeconomică şi trecerea de la

indicatorii statistico-economici la indicatorii sociali, prin includerea „modelului

economic” în „modelul social” cu o sferă de cuprindere mult mai largă.

Realizarea acestui proces presupune depăşirea viziunii îngust-profesionale

(economice, juridice etc.) în aşa fel încât să existe posibilitatea emiterii unor

judecăţi globale asupra situaţiei (structurii şi performanţei sistemului), pe baza

colectării datelor sub formele variate în care acestea există: informaţii în

termeni monetari, informaţii în termeni de cantităţi fizice; informaţii pur

calitative şi judecăţi de valoare.

În cadrul acestui proces, pentru analiza critică a informaţiilor şi indicatorilor

se folosesc, în principal, „procedee inductive”, iar pentru prezentarea riguroasă a

indicatorilor special reţinuţi, de regulă se apelează la „procedee deductive”.

Dar construirea indicatorilor sociali nu se reduce doar la un ansamblu de

procedee logice, ci este şi în funcţie de conceptele sociologice care surprind

aspectele structurale, funcţionale, dinamice ale sistemului social global, dar şi

ale subsistemelor care intră în componenţa sistemului social global (inclusiv

subsistemul juridic)

762

.

Conceptele reţinute ca bază teoretico-metodologică pentru analiza şi

evaluarea stării actuale a sistemului social global şi a subsistemelor sale sunt

concepte multidimensionale aflate în „interrelaţii de structură şi performanţă

ale sistemului”. Elementele (dimensiunile) structurale se raportează la relaţiile

interne, iar elementele (dimensiunile) performanţei sistemului se raportează la

achiziţia de noi factori şi transformarea lor în obiecte.

Dimensionarea reprezintă un moment esenţial al operaţiei complexe de

trecere de la concepte la variabile, indici şi indicatori, ea furnizând cadrul

conceptual pentru ordonarea tuturor informaţiilor cantitative şi calitative

referitoare la proiectele şi planurile naţionale (obiective ale programelor de

guvernare) şi gradul lor de realizare.

Măsura performanţei sistemului permite să se stabilească gradul în care o

societate este capabilă să satisfacă valorile şi aspiraţiile membrilor săi.

Măsura structurii sistemului permite evaluarea capacităţilor societăţii de

a-şi îndeplini funcţiile sale.

762 Ibidem, p. 294 şi urm.
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Care este însă conţinutul conceptelor de „performanţă” şi „structură” ale

sistemului, care sunt dimensiunile acestor concepte?

763

Performanţa constă în activităţi destinate să satisfacă interesele diverşilor

interesaţi (colectivităţilor care compun societatea), de utilizare eficace a

factorilor (resursele materiale şi umane) şi de achiziţie a unor noi factori.

Aceste activităţi trebuie îndeplinite într-o manieră conformă cu diverse coduri

de conduită, rezultate din sistemul de valori culturale şi ideologice şi cu

diversele concepţii de raţionalizare şi conducere politică, administrativă şi

juridică, admise într-o societate dată.

Structura unui sistem social este constituită din persoane şi resurse

materiale, unificate în subsisteme ce antrenează relaţii între ele, precum şi cu

mediul înconjurător, supuse unor anumite valori şi unui sistem de conducere şi

control susceptibil să ofere capacităţi pentru performanţe viitoare.

Scopul diagnozei îl reprezintă, în ultimă instanţă, fundamentarea

planurilor de dezvoltare şi perfecţionarea metodelor manageriale, în acord cu

valorile şi aspiraţiile colectivităţilor din societate.

Între „evaluarea prospectivă” şi „evaluarea retrospectivă” se situează, în

acest context, şi c) experimentarea legislativă, care reprezintă testul practic la

care sunt supuse proiectele de legi. De fapt, într-un sens foarte larg, orice

reglementare poate fi considerată ca o „experimentare legislativă”, iar unii

autori chiar iau în considerare acest lucru

764

.

Alţi autori

765

însă şi-au exprimat, în această privinţă, păreri mai nuanţate,

considerând că „experimentarea legislativă” constituie un mod specific de

legiferare care se caracterizează prin  natura temporară a intervenţiei

(legislative) şi prin faptul că funcţionarea şi efectele practice fac obiectul unei

analize explicite prevăzute fie în chiar textul legal, fie în mesajul care însoţeşte

proiectul de lege, fie în dezbaterea care are loc cu ocazia adoptării legii. Cu alte

cuvinte, ar fi vorba de un „mod de legiferare” legat de „ideea de evaluare

legislativă”. Se face însă sublinierea că a se admite specificitatea acestui tip de

„intervenţie a Statului” nu înseamnă, în mod necesar, că am avea de-a face cu o

„figură juridică particulară”

766

.

Se mai consideră că „experimentarea legislativă” exercită, în anumite

cazuri şi condiţii, o anumită atracţie politică, cauzele acestei situaţii fiind

diverse

767

. Între altele, experimentarea ar constitui ajungerea la un „compromis

763 Ibidem, p. 294–295.

764

A se vedea P. Noll, Gesetzgebungslehre, Reinbeck, 1973, p. 76.

765

A se vedea, de exemplu: M. Kloepher, Gesetzgebung im Rechtsstaat, în „V.V.D.St.R.L.”,

1982, p. 91 şi urm.; W. Hugger, Die Erkenntnisleistung der experimentellen
Rechtsetzungsmethodik, în „Kindermann”, 1982, p. 331 şi urm.

766

Sunt citate, în acest sens, intervenţiile critice ale domnilor P. Lerche şi P. Dagtoglou pe

marginea raportului prezentat de M. Kloepher cu ocazia Congresului anual al profesorilor germani

de drept public, ale cărui lucrări au fost publicate în „Veröffentlichungen der Verlinigung der

Deutschen Staatsrechtslehrer” (VVDStRL), 40, p. 116 şi urm. (citatul aparţine lui L. Mader, op.
cit. supra, p. 168, nota 39 de la subsol).

767

A se vedea M. Koepher, op. cit. supra, 1982, p. 91, 92 şi urm.
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politic provizoriu”, în legătură cu o măsură în care a fost găsit un numitor

comun, în astfel de cazuri „evaluarea rezultatelor” jucând un rol de arbitru.

Apoi, din punct de vedere tactic, experimentarea ar putea decurge dintr-o

voinţă politică de a pregăti populaţii (destinatarii reglementării) pentru o

intervenţie legislativă definitivă (aspectul pedagogic) sau, dimpotrivă, să

împiedice o atare intervenţie definitivă (întrucât analiza rezultatelor ar

demonstra inoportunitate sau inadecvarea măsurii).

De asemenea, acest tip de legiferare (nu de evaluare legislativă) poate fi şi

rezultatul unei tendinţe generale de scientizare a activităţii legislative, care ar

traduce o nevoie de „legitimare exogenă” a intervenţiilor legiuitorului.

În literatura de specialitate s-a exprimat părerea că acest „mod de

legiferare”, cu toate pericolele care-i sunt inerente, ca de altfel şi în cazul

„legilor temporare în general”, trebuie totuşi să fie preferat unei simple

„experimentări de fapt” (şi, adăugăm noi, unei simulări pe calculator) care

comportă aceleaşi inconveniente, fără însă să beneficieze de avantajul principal,

adică punerea în practică şi a unui studiu aprofundat al rezultatelor

768

.

Concluzia la care au ajuns unii autori

769

este că „experimentarea

legislativă” este un instrument bivalent: pe de o parte, utilizarea sa poate

antrena atingeri aduse principiilor consacrate prin constituţie, printre care şi

principiul securităţii juridice, dar, pe de altă parte, ea poate şi să contribuie la

realizarea lor, fiind o tehnică de legiferare care permite nu numai să se ajungă

la opţiuni legislative mai raţionale, ci şi la unele consensuri politice atât de

necesare oricărei extensiuni a protecţiei drepturilor fundamentale.

B. Evaluări legislative şi evaluări de programe. Între „evaluarea

legislativă”, adică analiza efectelor unor legi, şi „evaluarea unor programe

politice guvernamentale” (destinate, de exemplu, creării unor locuri de muncă

sau construcţiei de locuinţe pentru cei defavorizaţi) există, desigur, diferenţe de

natură şi obiect dar, în acelaşi timp, ele se află într-o strânsă corelare (un strâns

contact), lipsa unui element din acest ansamblu (format din politic şi juridic) şi,

implicit, din acest ansamblu analitic (format din două tipuri de evaluări:

juridică şi economico-socială) ducând la concluzii false, nesemnificative,

neconcludente şi, ca atare, lipsite de eficienţă.

Despre acest contact permanent care trebuie să existe între actul politic de

conducere şi actul juridic managerial ne-am ocupat într-un capitol anterior al

studiului nostru, aşa încât, în această secţiune, ne vom apleca şi ne vom

concentra atenţia asupra celui de-al doilea aspect al corelaţiei, adică dintre

„evaluarea juridică” şi „evaluarea programelor politico-sociale”.

La origine, programele (programs) au constituit un „mod de acţiune

statal” american, se deosebeau, în special, de „proiectele particulare (projects)”

768

A se vedea: W. Hugger, Legislative Effektivitätssteigerung. Von den Grenzen der
Gesetzevaluierbarkeit zum Gesetz auf Zeit, în „Politische Vierteljahresschrift”, 1979, p. 214; L.

Mader, op. cit. supra, p. 169.

769

A se vedea I. Richter, Experiment und Begleitforschung bei der
Grundrechtsverwirklichung, în W. Hassemer ş.a. „Grundrechte und soziale Wirklichkeit”, Baden-

Baden, 1982, p. 91 şi urm.
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şi de „prevederile generale materiale sau procedurale (regulations, rules,

procedures)”

770

.

Programele adoptate de Congresul Statelor Unite reprezentau (conţineau),

de regulă, obiectivele de intervenţie statală, precum şi grupurile sociale sau

populaţiile vizate în mod special; prin aceste programe se desemna sau se crea o

autoritate administrativă căreia i se atribuiau mijloacele financiare necesare

îndeplinirii sarcinii respective; această autoritate edicta dispoziţiile de executare

indispensabile (în acest scop beneficiind de o delegaţie de competenţe

legislative, adesea foarte largă) şi decidea distribuirea fondurilor şi supraveghea

organele statale şi locale cărora le incumba aplicarea directă a dispoziţiilor

771

.

Acest mod de acţionare facilitează fără îndoială „evaluarea” (mai precis

un anumit tip de evaluare axat pe fluxurile financiare) care însoţeşte punerea în

practică a programului.

În contextul studiilor de evaluare, atât americane, cât şi europene,

cuvântul „program” a căpătat puţin câte puţin semnificaţii diferite. Unii

autori

772

consideră, de exemplu, că este vorba de un ansamblu organizat de

resurse şi activităţi dirijate spre un scop comun. Alţi autori

773

insistă asupra

dificultăţii de a se determina conţinutul programului, datorată incertitudinii

referitoare la activităţile care fac parte din acesta (din program); potrivit acestui

autor, activităţile care trebuie evaluate nu sunt întotdeauna evidente şi nu sunt,

în mod necesar, definite explicit prin lege, aşa încât cercetătorul trebuie, de

regulă, să înceapă prin a examina ce este programul.

Alţi autori

774

pun în evidenţă faptul că programul este o construcţie a

cercetătorului; în mod excepţional poate fi vorba, desigur, de o reglementare

legală determinată, dar în cea mai mare parte a cazurilor „programul” este

compus din: norme legale, decizii administrative, planuri, declaraţii de intenţii

etc., toate reunite şi orientate spre o finalitate comună; în această accepţiune

largă „programul” este sinonim cu „public policy”

775

(politică publică, termen

preferat de autorii francofoni).

În sistemele juridice fondate pe principiul legalităţii activităţilor statale

(sub rezerva legii), normele legale sunt aproape prin definiţie un element

primordial al oricărei politici publice importante

776

.

770

A se vedea L. F. Carrel, Die Veberprüfung der Umweltveträglichkeit von
Bundemassnahmen im amerikanischen Recht, Berna, 1980, p. 177 şi urm.

771

A se vedea: A. R. Levin, Program Evaluation and Policy Analysis in Western �ations.
An Overwiew, în A. R. Levin ş.a. „Evaluation Research and Practice”, Beverly Hills, 1981, 

p. 27–60; G. M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980, p. 66 şi urm.

772

A se vedea J. S. Wholey, Using Evaluation to Improve Program Performance, în A. R.

Levin ş.a., „op. cit. supra”, 1981, p. 92.

773

A se vedea M. Rein, Comprehensive Program Evaluation, în A. R. Levin ş.a., „op. cit.

supra”, 1981, p. 136.

774

A se vedea R. Mayntz, Implementation politischer Programme, Königstein/Ts., 1980, p. 4.

775

A se vedea, de exemplu, K. M. Dolbeare, Public Policy Evaluation, Beverly Hills, 1975.

776

În privinţa divergenţelor între evaluările americane şi cele europene care rezultă din

abordarea diferită a principiului legalităţii în ordinile juridice respective, a se vedea F. X.

Kaufmann, K.-P. Strohmeier, Evaluation as Meaningful Social Research, în A. R. Levin ş.a., „op.

cit supra”, 1981, p. 154.
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Cu toate acestea, nu trebuie ignorat faptul că recurgerea tot mai frecventă

la moduri de acţionare lipsite de forţă juridică obligatorie, cum ar fi, de

exemplu, politicile în  materie de economie de energie, relativizează

considerabil rolul legislaţiei şi în Europa

777

.

Sunt şi autori

778

care consideră că între „evaluarea unei norme legale

particulare, sau asupra unui ansamblu de norme legale” şi „evaluarea unei

politici publice” există, mai ales, o diferenţă de optică: prima fiind axată pe

componente juridice sau legislative, în timp ce a doua adoptă un demers mai

global care plasează deciziile legislative într-un context mai general de moduri

de acţiune sau de reglementări de stat.

Această diferenţiere are, în mod evident, implicaţii metodologice –

necesitatea unui demers prealabil prin care se vizează definirea programului şi

complexitatea mai mare în al doilea caz –, dar acest lucru se consideră că nu

este fundamental, întrucât, în realitate, ambele abordări sunt larg

complementare: evaluarea efectelor programelor sau politicilor publice are în

vedere contribuirea la dezvoltarea unei teorii generale a reglării politice a

societăţii

779

, în timp ce evaluarea legislativă pune accentul pe rolul privilegiat

al legislaţiei ca procedeu de reglare particular.

Într-adevăr, legea este considerată, în general, ca un „mijloc de reglare

socială, cel mai specializat şi mai evoluat”

780

.

C. Evaluări provizorii şi evaluări finale. În literatura de specialitate,

studiile cu privire la evaluarea legislativă fac referire la distincţii între diferite

tipuri de evaluare, mai mult sau mai puţin pertinente. Una dintre acestea, de

sorginte americană, este diferenţierea între evaluarea făcută chiar din faza

punerii în aplicare a legilor (o evaluare provizorie, formativă) şi evaluarea

întreprinsă după ce legea sau programul a ajuns la scadenţă (evaluarea finală,

sumativă)

781

.

Această distincţie este născută, în mod evident, într-un context american

unde limitarea în timp a intervenţiilor Statului este o practică răspândită, dar la

fel de evident este şi faptul că distincţia sus-menţionată prezintă interes şi în

contextul european. „Evaluarea provizorie” (mai precis, o suită de evaluări

provizorii) trebuie, desigur, să intervină chiar din momentul intrării în vigoare

a unei legi, fiind axată (respectiv, axate) pe probleme de aplicare datorate

factorilor organizaţionali, personali, conceptuali etc. Scopul acestor evaluări

provizorii este acela de a identifica cât mai curând posibil aceste probleme

777

A se vedea, de exemplu, J.-D. Delley, Les politiques cantonales d’économies d’énergie.
Etude de mise en oevre, 1983, text roneotipat, cit. de L. Mader, op. cit. supra, p. 50, nota 57 de la
subsol.

778

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 50.

779

A se vedea R. Mayntz, op. cit. supra, p. 15.

780

A se vedea: R. Wassermann, Loi et efficacité, în „Actes du 12

e

colloque de droit européen

(„Principes et méthodes d’élaboration des normes juridiques”), 1982, p. 91–106; J. Roedig ş.a.,

Vorstudien zu einer Theorie der Gesetzgebung, Bonn, 1975, p. 19; D. Linotte, Le droit comme
mode de régulation sociale. Aspects de droit public, Paris, 1980.

781

A se vedea G. M. Hellstern, H. Wollmann, Evaluierung in der öffentlichen Verwaltung,

în „Verwaltung und Fortbildung”, 1980, p. 71 şi urm.
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pentru a se permite modificările necesare şi o mai bună aplicare în continuare.

Deci ideea este aceea că faza iniţială a punerii în aplicare a legilor este, într-un

fel, încă o fază experimentală

782

. Evaluarea provizorie presupune că rezultatele

analizei sunt direct şi imediat luate în considerare de organele care participă la

punerea în aplicare, ceea ce necesită – evident – o strânsă colaborare între

evaluatori şi organismele politice şi administrative.

Locul „evaluării pozitive” în acest proces (de punere în aplicare a legilor)

diferă, aşadar, de „evaluarea finală”

783

, care are drept scop stabilirea unui

bilanţ final ale efectelor legilor în viaţa socială; ea (evaluarea finală) se

interesează în primul rând de „rezultat” şi mai puţin de „modul în care acesta s-

a produs”; evaluarea finală se bazează pe o perioadă de observare mai lungă şi

se poate efectua cu mai multă distanţare în raport cu organele de punere în

aplicare vizate.

Indiferent se tipul de evaluare folosit, această operaţiune se loveşte de

serioase dificultăţi metodologice, de care chiar şi juriştii trebuie să ţină seama

pentru a se menţine la un nivel conceptual şi de perspectivă realist în ceea ce

priveşte aportul pe care îl poate asigura evaluarea legislativă atât pe terenul

legiferării şi aplicării legilor, cât şi în ceea ce priveşte teoria legiferării şi

dogmatica juridică.

Aceste dificultăţi, aşa cum se subliniază în literatura juridică

784

, nu sunt

exact aceleaşi pentru diversele criterii de evaluare, de exemplu: analiza

efectivităţii trebuie să înfrunte alte obstacole metodologice decât cele ale

eficacităţii; impactul este mai dificil de stabilit decât eficienţa etc. Totuşi, se

face remarca faptului că două probleme sunt comune tuturor acestor criterii şi

anume: „măsurabilitatea” şi „cauzalitatea” care, de altfel, sunt intim legate

785

;

cea de a treia dificultate este legată de alegerea metodelor de evaluare:

cantitative sau calitative.

Măsurabilitatea constituie o primă dificultate generală întâmpinată pe

drumul stabilirii elementelor pertinente ale realităţii. Într-adevăr, cum se pot

observa comportamentele sau faptele? De ce instrumente de măsură dispunem?

Ce indici trebuie utilizaţi pentru a repera efectele unei decizii legislative? Care

sunt comportamentele ori faptele pertinente în acest context? Ce realitate

trebuie sesizată şi cum?

Deci specificarea criteriilor sau indicilor care să permită stabilirea

elementelor pertinente ale realităţii constituie prima dificultate generală.

Desigur, sunt fenomene uşor perceptibile, cum ar fi numărul de locuinţe

construite sau locurile de muncă create, dar, în mod frecvent, situaţiile care

782

A se vedea P. H. Rossi ş.a., Evaluation. A Systematic Approach, Beverly Hills, 1979, 

p. 119 şi urm.

783

A se vedea H.-U. Derlien, Organisatorische Aspekte der Programmevaluation, în

„Verwaltung und Fortbildung”, 1978, p. 23.

784

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 52.

785

A se vedea: H.-U. Derlien, Die Erfolgskontrolle staaticher Planung. Eine empirische
Untersuchung über Organisation, Methode und Politik der Programmevaluation, Baden-Baden,

1976, p. 23–25; G.-H. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1977, p. 425 şi urm.
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trebuie analizate sunt mult mai complexe. Realitatea care îl interesează pe

evaluator este, în multe cazuri, puţin vizibilă, deci dificil sesizabilă.

De regulă, o normă juridică nu reprezintă un scop în sine; ea este

considerată ca un instrument destinat să permită realizarea unui scop. În mod

explicit sau implicit, legea este fondată pe o ipoteză sau pe o teorie referitoare

la un raport între conţinutul său (adică un model de comportament pe care

legea îl instituie) şi obiectivele care trebuie atinse. Deci aceste obiective

reprezintă un punct de plecare posibil pentru o evaluare legislativă. Obiectivele

dau o indicaţie în ceea ce priveşte realitatea care trebuie luată în considerare,

dar ele nu sunt decât un „punct de reper provizoriu şi relativ” şi aceasta

întrucât, pe de o parte, ele nu reprezintă un „dat” fix care se impune a fi

evaluat, obiectivele fiind ele însele problematice

786

, iar, pe de altă parte, pentru

a se evita ca evaluarea să fie prea mult axată pe efectele voite sau explicit

aşteptate, trebuie completată analiza prealabilă a obiectivelor prin alte strategii

de cercetare susceptibile să lumineze întregul câmp de acţiune al normelor

juridice, discernându-se toate efectele posibile

787

.

În aceste condiţii, se consideră

788

ca fiind strategii deosebit de adecvate:

analiza secundară realizată prin alte studii empirice; observarea participativă şi

cercetarea-acţiune. În lipsa unor criterii sau indici de măsurare precişi şi

cantitativi, aceste din urmă metode sunt proprii să faciliteze descoperirea nu

numai a sferei realităţii vizate de o reglementare determinată, ci şi cea a

faptelor, atitudinilor şi comportamentelor care decurg de aici.

Raportul de cauzalitate. Problema fundamentală la care încearcă să

răspundă evaluarea legislativă este aceea de a se şti dacă, în ce mod şi până la

ce punct legislaţia acţionează asupra vieţii sociale. Identificarea câmpului de

acţiune al normelor juridice şi a măsurii efectelor lor posibile, prezumate,

reprezintă, aşadar, primul pas făcut în această direcţie, scopul analizei fiind

acela de a decela dacă există, efectiv, o legătură cauzală între lege şi activităţile

sau situaţiile sociale determinate.

Această problemă a cauzalităţii reprezintă o a doua dificultate

metodologică majoră în studiile de evaluare

789

; aceasta, întrucât, de regulă,

legea ia în considerare o multitudine de elemente. Legea nu este decât una din

variabilele independente posibile; trebuie să se ţină seama însă de numeroşi alţi

factori explicativi care pot să interfereze cu aceasta

790

. Între altele, relaţiile

cauzale care trebuie analizate sunt, cel mai adesea, indirecte, mediatizate

791

. De

aceea, evaluarea legislativă îşi propune să reducă gradual numărul de explicaţii

cauzale care sunt de luat în considerare; aceasta în dorinţa de a se reconstitui şi

786

A se vedea J.-D. Delley, L. Mader, Que faire des objectifs dans une étude de mise en
oeuvre, în „Revue misse de sociologie”, 1981, p. 395.

787

A se vedea H. Wollmann, G.-H. Hellstern, Sozialwissenschaftliche Untersuchungsregeln
und Wirkungsforchung, în „Mélanges D. Sterberger”, München, 1977, p. 425 şi urm.

788 Ibidem, 1977, p. 426.

789

A se vedea H.-U. Derlien, op. cit. supra, 1976, p. 24.

790

A se vedea H. Wollmann, G.-H. Hellstern, op. cit. supra, 1977, p. 427.

791

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 53.
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clarifica orice proces prin intermediul căruia o reglementare juridică dată

influenţează o sferă delimitată a vieţii sociale.

Dar este posibil totuşi să nu poată fi aduse probe absolute, irefutabile,

despre raporturile de la cauză la efect, demonstrându-se cel mult un grad

ridicat de probabilitate sau plauzibilitate a existenţei sau inexistenţei unor atare

raporturi

792

.

Numai puţin adevărat este şi faptul că în multe cazuri este suficientă doar

experienţa practică pentru a se confirma sau infirma, cu destulă certitudine şi

claritate, ipotezele cauzale pe care legiuitorul le-a avut în vedere, aici însă

subzistând riscul ca simpla experienţă să fie totuşi insuficientă, pentru că, în

realitate, ar fi vorba de cazuri complexe şi deci simplele aprecieri ar putea

induce în eroare; în astfel de cazuri, întrebuinţarea metodelor de analiză

ştiinţifice constituie un complement nu numai util, ci şi indispensabil.

În orice caz, indiferent de dificultăţile legate de determinarea raporturilor

de cauzalitate şi chiar cu eventualele sale deficienţe, evaluarea legislativă

prezintă un dublu aport: pe de o parte, ea furnizează informaţii relativ precise

despre situaţia concretă examinată, iar, pe de altă parte, este susceptibilă să

contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor teoretice în legătură cu acţiunea

normelor juridice asupra realităţii sociale, permiţând astfel legiuitorului să-şi

fundamenteze deciziile viitoare pe ipoteze mai solide.

Metodele cantitative şi calitative. Metodele de evaluare legislativă sunt

numeroase şi diverse, fiecare dintre ele având avantaje şi inconveniente

793

,

problema principală care se pune în această privinţă este aceea de a se şti dacă

trebuie să se acorde preferinţă metodelor cantitative (experimentele,

cvasiexperimentele, statisticile, sondaje de opinii etc.) sau metodelor calitative

(studii de caz, analize de documente, observaţii participative etc.)

794

.

Concluzia la care s-a ajuns a fost aceea că ambele tipuri de metode sunt

complementare şi că, în orice caz, alegerea metodei n-ar trebui să fie

determinată exclusiv de paradigma care-l ghidează pe evaluator

795

, această

alegere neţinând de sfera convingerilor sau viziunii despre lume a acestuia.

Această alegere trebuie, înainte de toate, să fie adecvată obiectului şi

obiectivului analizei

796

. În principiu, utilizarea conjunctă a diferitelor metode

în diverse stadii şi pentru diverse aspecte ale unei evaluări este, în concepţia

unor autori

797

, cea mai promiţătoare. Se face însă şi sublinierea că preţul unui

atare demers complex îl face adesea imposibil, în practică.

792

A se vedea M. Q. Patton, Evaluation research does not lead to final statements about
causal linkages but it can reduce uncertainty about such linkages, 1978, p. 180.

793

A se vedea H. Wollmann, G.-H. Hellstern, op. cit. supra, 1977, p. 163.

794

A se vedea T. D. Cook, Ch. S. Reichardt, Qualitative and Quantitative Methods in
Evaluation Research, Beverly Hills, 1979.

795

A se vedea Ch. S. Reichardt, T. D. Cook, Beyond Qualitative Versus Quantitative
Methods, în T. D. Cook, Ch. S. Reichardt, op. cit. supra, 1979, p. 16.

796

A se vedea F.-X. Kaufmann, K. P. Strohmeier, Evaluation as Meaningful Social Research,

în R. A. Levin ş.a., „Evaluation Research and Practice”, Beverly Hills, 1981, p. 151 şi urm.

797

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 55.
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3. Criterii de evaluare. Efectele legislaţiei constituie un obiect complex

(multiform) aşa încât pentru a-l sesiza în ansamblul său „evaluarea legislativă”

trebuie să-i discernă toate aspectele şi componentele care-l alcătuiesc; iar,

pentru aceasta, problema generală abordată este descompusă într-o serie de

probleme parţiale; cele mai importante dintre ele putând fi schiţate cu ajutorul

unor întrebări specifice, şi anume: comportamentul real, cel care constituie

elementul de comparaţie, corespunde modelului normativ a cărui evaluare se

face?; care este rolul autorităţilor care aplică în mod concret deciziile

legislative transpuse în norma juridică ce se evaluează?; dacă legea elaborată şi

aplicată şi-a atins scopul urmărit?; dacă rezultatul a fost obţinut cu cel mai mic

cost?; dacă rezultatul real obţinut diferă sau nu de consecinţele voite sau

aşteptate?

Fiecare dintre întrebările sus-menţionate pune accentul pe un „criteriu de

analiză” specific (particular), şi anume: efectivitatea, punerea în operă,

eficacitate, eficienţa şi impactul

798

, aceste criterii nefiind singurele care pot fi

luate în considerare, putând fi reţinute şi altele. De exemplu, unii autori

799

s-au

referit la criteriul „appropriateness” care implică o evaluare a scopului însuşi al

legii, făcându-se o judecată de valoare politică, depăşindu-se astfel analiza

empirică.

În literatura juridică

800

se atrage atenţia asupra a două aspecte legate de

„criteriile de evaluare”, şi anume că aceste criterii sunt în rare cazuri aplicate

cumulativ întrucât, pentru nevoi practice, evaluarea legislativă implică un

demers selectiv care pune accentul pe un criteriu sau altul, alegerea fiind

determinată atât de interesul ştiinţific, cât şi de priorităţile politice; apoi, se

face şi o remarcă de ordin terminologic, în sensul că terminologia în această

materie este foarte flotantă, conceptele respective (efectivitate, eficacitate,

eficienţă etc.) fiind întrebuinţate în accepţiuni variabile adesea după bunul plac

al autorilor care, unii dintre ei, nici nu-şi iau precauţiunea de a le defini. Astfel

de observaţii sunt făcute de unii autori

801

care consideră că lipsa de claritate şi

de unitate la nivel conceptual şi terminologic constituie un obstacol major în

calea progresării studiilor de evaluare, alţii

802

referindu-se mai ales la noţiunile

de „efectivitate” şi „eficacitate”.

Vom prezenta, în continuare, conţinutul acestor concepte, folosite drept

„criterii de evaluare legislativă”.

798

A se vedea: L. Mader, op. cit. supra, p. 55; P. H. Rossi ş.a., op. cit. supra, p. 32 şi urm.;

H.-U. Derlien, op. cit. supra, 1976, p. 20 şi urm.; E. Blankenburg, Ueber die Unwirksamkeit von
Gesetzen, în „Archiv für Rechts und Sozialphilosophie”, 1977, p. 41.

799

A se vedea: O. F. Poland, Program Evaluation and Administrative Theory, în „Public

Administration Review”, 1974, p. 336; R. Backoff, Operationalizing Administrative Reform For
Improved Governmental Performance, în „Administration and Society” nr. 6/1976; E. Bohne, H.

Koenig, Probleme der politischen Erfolgskontrolle, în „Die Verwaltung”, 1976, p. 21.

800

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 56.

801

A se vedea D. W. Brown, D. W. Crowley, The Societal Impact of Law, în „Law&Policy”,

Quaterly, 1979, p. 259.

802

A se vedea J. F. Perrin, Pour une théorie de la connaissance juridique, Geneva, 1979, p. 91.
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A. Efectivitatea este examinată, în literatura de specialitate, din mai multe

unghiuri de vedere, şi anume: conceptul de efectivitate; condiţiile efectivităţii;

efectivitatea diferitelor tipuri de norme juridice.

a) Conceptului de efectivitate îi sunt atribuite sensuri diferite. Pe de o

parte, acest concept este utilizat într-o accepţiune foarte largă care include şi

realizarea obiectivelor urmărite

803

, dar, la extrema opusă, există şi accepţiuni

foarte restrânse, privind doar problema corespondenţei între normele juridice şi

comportamentele sau faptele reale

804

. Ca atare, în literatura juridică

805

, s-a

atras atenţia că este necesară o definire a acestui concept, ceea ce s-a şi

încercat, contribuţiile în această privinţă (spre unificare conceptuală şi

terminologică) fiind destul de pertinente.

Astfel, s-a făcut sublinierea

806

că efectivitatea cuprinde două aspecte: este

vorba de a se şti dacă, în primul rând, comportamentele sau situaţiile reale

observabile corespund celor prevăzute de normele juridice, şi dacă, în al doilea

rând, aceste comportamente sau situaţii sunt într-adevăr imputabile legiferării.

Deci a analiza efectivitatea unei reglementări legale înseamnă, într-un prim

timp, să se compare conduitele reale ale destinatarilor cu „modelul normativ de

comportament”; această comparaţie permite să se stabilească procesul

(proporţia, măsura) de respectare sau nerespectare a unei norme juridice. Dar

simpla comparaţie nu este suficientă, întrucât conformitatea realităţii

observabile cu dispoziţiile legale poate fi pur fortuită, datorată altor factori,

fără o legătură cauzală cu reglementarea legală. Ar mai trebui, evident, să se

nuanţeze problema şi să se pună întrebarea, de exemplu, dacă comportamentul

destinatarilor este influenţat de noma legală ca atare sau datorită publicităţii

care a precedat sau însoţit legea în mass-media, sau de cazuri de aplicare

litigioase etc. Deci trebuie, într-un al doilea timp, să se examineze raporturile

dintre modelul normativ şi comportamentele reale. Astfel, evaluarea

efectivităţii include în acelaşi timp atât elemente de „observare”, cât şi

elemente de „explicare”.

Se mai face precizarea că termenul de „efectivitate” definit în modul sus-

menţionat corespunde termenului englez „compliance”, precum şi termenului

german „Befolgung”.

Între aşteptările normative exprimate în legislaţie şi comportamentele sau

situaţiile de fapt există, în mod necesar, o anumită tensiune, un hiatus care

constituie unul din câmpurile de interes principale ale sociologiei juridice

807

,

fiind adevărat că această tensiune există chiar prin definiţie, astfel încât nu

existenţa sa constituie fenomenul interesant, ci natura şi dezvoltarea sa. Normele

803

A se vedea, de exemplu, contribuţiile pe această temă reunite în volumul 3 „Jahrbuch für

Rechtssoziologie und Rechtstheorie” consacrat problemei efectivităţii în drept, publicat în 1972,

sub direcţia domnilor M. Rehbinder şi H. Schelsky.

804

A se vedea K. F. Röhl, Rechtsgeltung und Rechtswirksamkeit, în „Juristenzeitung”, 1971,

p. 578.

805

A se vedea: J. Carbonnier, Effectivité et ineffectivité de la règle de droit, în „Année

sociologique” 57/58, 1958, p. 3 şi urm.; J. F. Perrin, op. cit. supra, 1979, p. 91 şi urm.

806

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 56–57.

807

A se vedea H. Rottleuthner, Rechtsformen. Ein Symphonischer �achklang, în „Jahrbuch

für Rechtssoziologie und Rechtstheorie”, volumul 8, 1982, p. 138.

MANAGEMENTUL JURIDIC
397



legale care prevăd un model de comportament care este, materialmente,

imposibil de respectat sau să nu fie respectat sunt lipsite de sens

808

(acesta fiind,

fără îndoială, un punct de vedere instrumentalist, dar, bineînţeles, nu este exclus

ca astfel de norme juridice să aibă o semnificaţie simbolică).

În consecinţă, efectivitatea, practic, nu este niciodată nulă sau totală; ea se

situează între aceste două extreme; este o chestiune de „grad”. Normele legale nu

sunt nici simpla reflectare a faptelor, nici un mijloc atotputernic de transformare

a vieţii sociale. Un anumit grad de inefectivitate este un fenomen natural, un risc

pe care legiuitorul îl prevede şi îl asumă

809

. Cu toate acestea, există limite în care

se poate manifesta această tensiune între modelul normativ şi realitate: odată

depăşit un anumit prag, probabil imposibil de determinat în mod abstract, nu

numai că este compromisă realizarea scopurilor vizate, dar chiar dispoziţiile

legale riscă să-şi piardă caracterul normativ, fie să se izbească, eventual, de

principii juridice, superioare

810

, de unde şi interesul manifestat, totuşi, pentru

analiza empirică a efectivităţii pe plan dogmatic. Într-adevăr, dreptul dogmatic

oferă o soluţie pentru cazurile extreme: desuetudinea; în schimb, pentru situaţiile

intermediare, care sunt mult mai interesante, nu există răspunsuri generale

satisfăcătoare (despre aceste aspecte ne vom ocupa mai departe).

b) Condiţiile efectivităţii. Elucidarea acestei chestiuni (a factorilor,

condiţiilor efectivităţii) este importantă în cadrul unei concepţii potrivit căreia

legiferarea este instrumentul privilegiat de reglare şi schimbare socială

811

.

Variabilele explicative despre efectivitate şi inefectivitate  puse în evidenţă

de diverşi autori sunt, în mare, concordante. De exemplu, P. Noll

812

distinge trei

grupe de factori ai inefectivităţii: factori de psihologie individuală (valori şi

motive personale), de psihologie socială (comportamente de grup) şi de

organizare statală (gravitatea şi probabilitatea sancţiunii în caz de nerespectare,

importanţa şi probabilitatea avantajelor care ar decurge din respectarea normei).

Potrivit unui alt autor

813

, o normă legală nu poate fi efectivă decât dacă

este cunoscută de destinatari şi dacă aceştia sunt în acelaşi timp capabili şi

dispuşi să o respecte.

În ceea ce priveşte elementul capacităţii şi dispoziţiei (dorinţei) de a

respecta norma legală, tendinţa (înclinarea) de a respecta norma legală depinde

de trei factori care, în mare, sunt identici cu cei indicaţi de P. Noll.

808

A se vedea P. Noll, Gründe für die soziale Unwirksamkeit von Gesetzen, în „Jahrbuch für

Rechtssoziologie und Rechtstheorie”, volumul 3, 1972, p. 260.

809

A se vedea J. Carbonnier, Tendances actuelles de l’art législatif en France, în „Legal

Science Today”, Uppsala, 1978, p. 27 (autorul scrie următoarele: „L’art législatif d’aujourd’hui a

appris de traiter comme naturels les phénomènes d’inapplication totale ou partielle, et les intégrer à

ses calculs”).

810

A se vedea J. F. Perrin, op. cit. supra, 1979, p. 98 şi urm.

811

A se vedea: R. Dieckmann, Schwierigkeiten mit der Erfolgskontrolle in der öffentlichen
Verwaltung, în „Die öffentliche Verwaltung”, 1980, p. 13; D. Freund, Rechtsetzung und
Rechtswirksamkeit, în K. Eichenberger ş.a., „Grundfragen der Rechtsetzung”, Basel, 1978, p. 173

şi urm.

812

A se vedea P. Noll, Von der Rechtsprechungswissenschaft zur Gesetzgebungswissenschaft,
în „Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie”, volumul 2, 1972, p. 265 şi urm.

813

A se vedea L. M. Friedman, The Legal System, New York, 1975, p. 56.
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Un alt autor

814

pune în evidenţă două condiţii principale, fiecare dintre ele

fiind compuse, la rândul lor, din mai multe elemente: efectivitatea depinde, pe

de o parte, de consens (adică acceptarea voluntară a normei legale; această

acceptare fiind în funcţie de cunoaşterea normei, de adeziunea conştientă, de

interiorizarea şi de efortul propagandei); pe de altă parte, efectivitatea depinde,

de asemenea, de sancţiunea prevăzută în caz de conduită contrară normei

juridice [respectiv de cunoaşterea sancţiunii, de administrarea sa şi de

propaganda (popularizarea) făcută în legătură cu acest subiect].

Se mai menţionează şi teoria foarte nuanţată a efectivităţii legii emisă de

K.-D. Opp

815

. Acest autor distinge patru variabile de bază: cunoaşterea normei

juridice; decalajul normativ (adică diferenţa între comportamentul prescris de

lege şi comportamentul real anterior); sancţiunile negative şi pozitive aşteptate.

Aceste variabile sunt influenţate de multe subvariabile: tendinţa

(înclinaţia) de a depune plângere a persoanelor în cazul unui comportament

neconform; stigmatizarea socială; procentul de cazuri cunoscute de

comportament neconform; competenţa sau autoritatea morală a legiuitorului;

pertinenţa scopurilor legilor în raport cu scopurile personale ale particularilor;

perceptibilitatea sau vizibilitatea comportamentelor deviante; caracterul privat

al situaţiei; inteligibilitatea legii; difuzarea conţinutului normativ prin mass-

media şi sancţiunile legale „obiective” (adică prevăzute în textul legal).

Variabilele de bază sunt – în viziunea lui K. D. Opp – de natură

individuală, iar subvariabilele, dimpotrivă, fac referire la contextul social, ele

fiind de natură colectivă, dar ceea ce este determinant este modul în care ele

sunt percepute de către particulari.

A. Dieckmann

816

, plecând de la variabilele principale din teoria lui K. D.

Opp, a stabilit un „model de cauzalitate complex al efectivităţii legilor”,

trasând liniile relaţiilor pozitive şi liniile relaţiilor negative ale variabilelor de

bază şi ale subvariabilelor cu efectivitatea.

c) Efectivitatea diferitelor tipuri de norme juridice. În principiu, evaluarea

efectivităţii priveşte toate normele juridice, dar problema nu se pune în aceeaşi

manieră pentru diferitele tipuri de norme

817

. Încă nu există o tipologie

exhaustivă şi coerentă în această materie, ci o multitudine de clasificări

parţiale, elaborate în contexte şi cu viziuni foarte variate (logica normelor,

dogmatica juridică, teoria dreptului, sociologia juridică), care furnizează,

eventual, conceptele necesare analizei empirice a efectivităţii

818

.

814

A se vedea J. F. Perrin, op. cit. supra, 1979, p. 92–94.

815

A se vedea K-.D. Opp, Soziologie im Recht, 1973, p. 190 şi urm.

816

A se vedea A. Dieckmann, Die Befolgung von Gesetzen, Belin, 1980, p. 38.

817

A se vedea Ch.-A. Morand, L’action du droit. Prolégomènes pour une étude de la mise
en oeuvre, în „Mélanges H. Huber”, Berna, 1981, p. 101.

818

A se vedea H. Rottleuthner, Rechtsformen. Ein symphonischer �achklang, cit. supra,

1982 (autorul face o sinteză a diferitelor tipologii, punând în evidenţă faptul că unul din defectele

majore ale celei mai mari părţi a acestor tipologii este acela că nu sunt fondate pe un criteriu unic şi

precis, amestecându-se chiar criteriile interne, inerente normelor, de exemplu structura logică, şi

externe, cum sunt, de exemplu, efectele; el este de părere că trebuie găsite clasificări pertinente din

punct de vedere al sociologiei juridice).
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În linii foarte generale, în literatura juridică

819

, s-au făcut unele remarci

sumare cu privire la anumite distincţii considerate mai semnificative (în ceea

ce priveşte o tipologie în materie), după cum urmează:

– Tipurile de norme imperative şi facultative. O primă distincţie,

importantă, care se face, de regulă, este cea între „normele imperative” (care

ordonă sau interzic) şi „normele facultative” (denumite, uneori, „dispozitive”;

în literatura juridică

820

se face observaţia că termenul „dispozitive” are un sens

mai restrâns şi precis în dreptul contractelor. Normele dispozitive, care cuprind

în special regulile juridice supletive, sunt cele „care pot fi înlăturate prin

convenţii”).

Normele imperative sunt considerate (mai precis au fost încă considerate)

ca formând esenţa însăşi a normelor juridice, exemplul tipic constituindu-l

normele penale (tendinţa actuală este aceea de relativizare a acestui tip de

norme).

În ceea ce priveşte normele facultative, acestea servesc, de obicei, ca bază

de acordare a unor ajutoare financiare, la cererea beneficiarilor. Aparţin, de

regulă, acestei categorii „dispoziţiile de drept privat, ele constituind, practic,

oferte de ordin legislativ pentru reglarea raporturilor interindividuale, ca şi a

raporturilor dintre persoane şi lucruri, oferte pe care particularii sunt liberi să le

folosească sau nu

821

. Rolul normelor facultative este acela de a stabili un

„cadru pentru schimburile între particulari, problema efectivităţii acestora

nefiind în primul rând una de respectare sau nerespectare, ci o problemă de

utilizare

822

. Deci va fi vorba de a se şti în ce măsură subiectele de drept au

recurs la un model juridic determinat pentru a-şi reglementa raporturile pe care

le întreţin între ei sau cu lucrurile, dreptul contractelor ilustrând perfect această

situaţie. Pot fi găsite, de asemenea, norme juridice facultative şi în dreptul

familiei, de exemplu soţii au posibilitatea de a alege, în ceea ce priveşte soarta

bunurilor lor (regimuri matrimoniale). De regulă, dreptul la căsătorie ar putea

fi considerat ca fiind facultativ, întrucât cuplul ar putea – cu excepţia unor

cazuri rare, când dreptul s-ar opune – că coabiteze durabil fără să creeze o

uniune conjugală în sensul legii

823

.

Problema utilizării normelor facultative se pune, de asemenea, de o

manieră încă şi mai clară, pentru un alt tip de norme facultative, mai puţin

clasice, dar a căror importanţă nu încetează să crească, adică „dispoziţiile

legale prin care se urmăreşte influenţarea comportamentelor prin acordare de

ajutoare financiare sau materiale”, ajutoare care, în general, nu sunt acordate

din oficiu, beneficiarii potenţiali care vor să profite de asemenea ajutoare

trebuind să formuleze cereri în acest sens

824

.

819

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 61 şi urm.

820

A se vedea: Ch. A. Morand, op. cit. supra, 1981, p. 101; P. Engel, Traité des obligations
en droit suisse, Neuchâtel, 1973, p. 85.

821

A se vedea E. Blankenburg, Ueber die Unwirksamkeit von Gesetzen, în „Archiv für

Rechts und Sozialphilosophie”, 1977, p. 36.

822 Ibidem, p. 37.

823

A se vedea în acest sens J. Kellerhals ş.a., Mariages au quotidien, Lausanne, 1982.

824

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 61–62.
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– Tipurile de norme de comportament şi norme standard. În mod

tradiţional, normele imperative pretind sau interzic explicit un comportament

determinat: de exemplu, cel care vrea să construiască un imobil trebuie să

ceară o autorizaţie de la organele de stat competente. Dar există, de asemenea,

norme care prescriu sau interzic o situaţie, un „rezultat”, acesta fiind cazul mai

ales cu regulile care impun exigenţe minimale (standarde) cu privire la

calitatea unor produse (de exemplu, produse alimentare, vehicule, aparate etc.),

sau prin care sunt fixate anumite limite atingerilor aduse mediului înconjurător

(de exemplu, poluarea aerului, apei, zgomotul etc.). Acest tip de norme este, în

zilele noastre, foarte frecvent, născându-se chiar noi ramuri de drept, cum este,

de exemplu, dreptul consumului sau dreptul amenajării teritoriului şi

urbanismului ori dreptul mediului înconjurător.

Desigur că diferenţa dintre aceste două categorii de norme (de

comportament şi standarde) nu este o diferenţiere fundamentală, fiind posibil,

de regulă, să se dea unei interdicţii forma unei injoncţiuni (somaţii, ordin), unul

şi acelaşi conţinut normativ putând lua forma unei norme de comportament sau

al unei norme standard. Adesea, rezultatul prevăzut (prin norma juridică)

„obligă implicit” la un comportament clar determinat. Deci este vorba, în

primul rând, de o problemă de exprimare sau de tehnică legislativă.

Dar există şi alte cazuri, de exemplu în materie de protejare a apelor sau

aerului, când pot fi fixate niveluri (procente) de emisiuni admisibile fără să se

prevadă obligaţii precise de comportament pentru poluatori, acestea

nedecurgând direct din aceste limitări. Lăsându-se de-o parte considerente care

ţin de tehnica legislativă, legiuitorul poate edicta „norme axate pe rezultat”

pentru că el înţelege să se lase cea mai mare libertate posibilă în ceea ce

priveşte comportamentele, sau pentru că este incapabil să acţioneze direct

asupra acestora (comportamentelor)

825

.

Se consideră

826

că normele care definesc un rezultat care trebuie atins sau

evitat au, probabil, avantajul de a fi mai uşor evaluabile decât normele de

comportament. Se face însă şi sublinierea că, în ceea ce priveşte acest criteriu,

fără unghiul din care ar trebui evaluate normele de comportament ar fi cele ale

eficacităţii, nu cele ale efectivităţii.

– Tipurile de norme condiţionale şi tipurile de norme finaliste. În

literatura juridică

827

se face observaţia că distincţia dintre normele care

exprimă un program finalizat şi normele care traduc un program condiţional

pare a fi foarte apropiată de ce s-a expus mai sus. Alţi autori

828

fac şi ei

sublinierea că o veche diferenţiere (în această privinţă) a fost deja făcută în

cadrul analizei logice a normelor juridice, adică opoziţia dintre normele

ipotetice şi normele necondiţionale (ori categorice).

Potrivit lui N. Luhmann, care a introdus aceste concepte, „programele

finalizate” fixează rezultatul care trebuie atins, în timp ce „programele

825

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 62.

826 Ibidem, p. 62.

827 Ibidem, p. 62.

828

A se vedea H. Rottleuthner, op. cit. supra, 1982, p. 128.
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condiţionale” definesc circumstanţele care trebuie să declanşeze un

comportament determinat

829

.

Această distincţie a avut un mare succes în rândurile juriştilor care au

recurs la ea, dar alţii

830

, dimpotrivă, au criticat-o considerând că nu aduce

nimic nou pe plan juridic.

În aceste condiţii, s-a apreciat

831

că recurgerea tot mai frecventă la

„normele finaliste” este, uneori, considerată ca fiind un motiv major de

dezvoltare a evaluării legilor şi activităţii administrative.

Mai trebuie atrasă atenţia asupra faptului că noţiunea de „programe” în

sensul utilizat mai sus nu se suprapune, nefiind identică cu noţiunea de

„evaluare de programe” la care ne-am referit mai înainte atunci când am făcut

o prezentare a tipului de „evaluare legislativă” şi „evaluare de programe”.

– Tipurile de norme primare şi secundare. În categoria „normelor

primare” intră mai ales regulile prin care se impun obligaţii particularilor sau

prin care se conferă drepturi ori competenţe.

În categoria „normelor secundare”, dimpotrivă, intră regulile care se

adresează autorităţilor şi prin care sunt precizate în special sancţiunile care

trebuie aplicate în caz de nerespectare a normelor primare

832

.

Condiţiile de efectivitate nu sunt identice pentru aceste două categorii de

norme; de exemplu, nivelul (procentul) de efectivitate a unei norme primare

este foarte diferit de cel al normei secundare care se referă totuşi la acelaşi

comportament. Dar, cu toate acestea, există anumite relaţii între ele, fiind, în

general, admis că un nivel (procent) ridicat de efectivitate a normelor de

sancţionare contribuie – ca un factor, printre alţii – la asigurarea efectivităţii

normelor primare

833

.

– Tipul de norme materiale şi tipul de norme procedurale. Această

diferenţiere se fundamentează pe distincţia clasică între „dreptul material” şi

„dreptul formal sau procedural”. În loc de a defini din punct de vedere material

cum trebuie sau pot să se comporte actorii sociali, ori să prescrie, respectiv să

interzică un rezultat, legiuitorul se poate mărgini să prevadă procedura care

trebuie urmată într-o situaţie dată. Deci el renunţă, în astfel de cazuri, de a

decide el însuşi asupra fondului şi creează pur şi simplu posibilitatea pentru

anumiţi actori sau grupuri de actori de a-şi valorifica (a se prevala de) punctele

lor de vedere atunci când va fi vorba să se rezolve o problemă determinată,

ideea fiind aceea că luarea în considerare a intereselor în cauză va conduce la o

decizie materială adecvată

834

. Modalităţile exacte ale acestei luări în

829

A se vedea N. Luhmann, Rechtssoziologie, Reinbeck, 1972, p. 88.

830

A se vedea N. Achterberg, Gesetzgebung als Wissenschaftsdisziplin, în „Die offentliche

Verwaltung”, 1982, p. 981.

831

A se vedea R. Steinberg, Evaluation als neue Form der Kontrolle final programmierten
Verwaltungshandelns, în „Der Staat”, 1976, p. 187.

832

A se vedea H. Rottleuthner, op. cit. supra, 1982, p. 33 şi urm.

833

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 63.

834

A se vedea, cu privire la tendinţa proceduralizării: R.Wiethoelter, Teoretische Anätze.
Entwicklung des Rechtsbegriffs, în „Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie”, 1982, p. 38

şi urm.; G. Teubner, Substantive and Reflexive. Elements in Modern Law, în „Law and Society

Review”, 1983, p. 239 şi urm.
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consideraţie sunt diverse: codecizie, consultaţie, drept de acţiune sau de recurs

etc. Participarea la procedură putând fi obligatorie sau facultativă, efectivitatea

normelor procedurale pune chestiunea respectării lor în primul caz şi a

utilizării lor, în cel de-al doilea caz

835

.

Desigur că tipologia normelor şi, respectiv, a evaluărilor legislative este

foarte diversă, fiind de natură să ofere puncte de reper diferite pentru evaluarea

efectivităţii legislaţiei; de asemenea, tipologiile fondate pe criterii interne

(inerente normelor juridice), cât şi pe criterii externe (din afara normelor

juridice) sunt, în egală măsură, pertinente. Despre atare tipologii ne vom ocupa

în continuare.

B. Punerea în operă a legilor. 1. Punerea în operă (în aplicare) a legilor

poate fi definită ca o „succesiune de secvenţe ale acţiunii sociale” care survin

după adoptarea formală a „deciziei legislative”. În literatura de specialitate

836

se vorbeşte, la modul mai general, despre punerea în aplicare a „politicilor

publice”, dar trebuie subliniat faptul că baza sau nucleul oricărei politici

publice este, în principiu, format (formată) din actul de legiferare (ne-am

referit mai înainte, pe larg, la corelaţia politic/juridic).

Punerea în aplicare (acţiunea de punere în aplicare) a legilor acoperă

„întreg procesul de concretizare şi de transformare în timp a deciziilor

legislative, proces care se derulează, în general, în mai multe etape şi pe

diferite planuri de acţiune, fiind însă dificil de delimitat cu preciziune. O atare

demarcaţie nu este probabilă, nici indispensabilă. Mai important este, aşa cum

se subliniază în literatura de specialitate

837

, să se ţină seama de particularităţile

fiecărui caz şi să se situeze faza punerii în aplicare în ansamblul unui proces

legislativ concret, în loc să se opereze tăieturi clare între diferitele faze; trebuie

văzute raporturile strânse care există între aceste faze. Studiile întreprinse în

legătură cu punerea în aplicare a legilor reprezintă un gen de abordare născut în

cadrul „policy analysis” americane

838

, constituind o luare la cunoştinţă (o

conştientizare) a importanţei pentru activităţile guvernamentale şi

administrative din avalul deciziilor adoptate de legiuitor în mod formal. Mai

trebuie menţionat şi faptul că „Sociological Jurisprudence” american a fost

întotdeauna conştientă de importanţa „punerii în aplicare a legilor”. Un

cunoscut autor

839

afirma următoarele: „It is not the principale in the books, but

the principale in action, that is truly law, and the form and content of the

principale in action is determined by application an enforcement”. 

835

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 64.

836

A se vedea S. Charbonneau, J.-G. Padioleau, La mise en oeuvre d’une politique publique
réglementaire. Le défrichement des bois et forêts, în „Revue française de sociologie”, 1980, p. 50.

837 Ibidem, p. 59 (autorii insistă asupra faptului că nu trebuie să se stabilească „o ruptură

între stadiile care precedă obţinerea unui certificat de legalitate a unei politici şi fazele intrinseci

ale punerii în aplicare).

838

A se vedea, de exemplu, J. L. Pressmann, A. B. Wildawsky, Implementation, 1973.

839

A se vedea R. Pound, The Place of Procedure in Modern Law, în „Southwestern Law

Review”, 1917, p. 63.
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Multă vreme, studiile de evaluare americane s-au interesat, în principal,

de problemele „impactului” şi de „eficacitate” fără să ţină seama în măsură

suficientă de „punerea în practică”

840

. Autorii s-au mulţumit să constate doar

carenţele anumitor programe de acţiune legislative, în special în materie de

politici sociale şi în domeniul educaţiei. Şi, numai în momentul în care au

încercat să explice cauzele eşecurilor acestor programe, atenţia a început să se

focalizeze şi asupra organizării şi activităţilor instituţiilor însărcinate cu

punerea în aplicare.

Trebuie însă făcută sublinierea că între analiza efectivităţii (temă deja

familiară în sociologia juridică empirică) şi evaluarea punerii în practică nu

există o diferenţă fundamentală, diverşi autori

841

considerând studiile cu privire

la punerea în aplicare ca o prelungire sau ca o rafinare a cercetărilor cu privire

la efectivitate. Diferenţa derivă din „tipurile de norme legale” luate în

considerare şi, poate şi mai mult, din „accent sau optică”: studiile care poartă

asupra efectivităţii se interesează în esenţă de comportamentul particularilor şi,

ca atare, se focalizează pe dreptul civil şi penal; studiile de punere în practică,

dimpotrivă, sunt axate pe legile prin care sunt urmărite finalităţi mai imediate

şi mai precise, adică, în principal, pe dreptul public, a cărui aplicare implică, de

regulă, intervenţia autorităţilor executive sau administrative

842

.

O problemă majoră care se pune în cazul ambelor tipuri de evaluare

(evaluarea efectivităţii şi evaluarea punerii în practică) constă în explicarea

prăpastiei care se constată că există,uneori, între conţinutul normativ al

deciziilor legislative şi realitatea socială avută în vedere, între obiectivele

urmărite de legiuitor şi rezultatele reale obţinute (atinse)

843

. Această prăpastie

poate proveni, în parte cel puţin, din nerespectarea normelor legale de către

particulari (ineficacitatea) şi din carenţele autorităţilor statale sau parastatale

răspunzătoare de punerea în practică

844

. Atât analiza efectivităţii, cât şi

studierea punerii în practică aduc în lumina reflectoarelor elementele care

determină efectele – desigur, în sens foarte general – deciziilor legislative

845

.

Deci ele constituie într-un fel un „prealabil” al evaluării şi din unghiul altor

criterii

846

.

2. În cele ce urmează, vom face o prezentare a „factorilor care determină

punerea în practică” şi a „problemelor specifice ale punerii în aplicare a

diverselor instrumente de reglementare”.

840

A se vedea M. Q. Patton, Utilisation-focused Evaluation, Beverly Hills, 1978, p. 149 şi

urm.

841

A se vedea: J. Hucke, Einschränkung und Erweiterung politischer Handlungsspielräume
bei der Implementation von Recht, în „Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie”, vol. 7,

1980, p. 95 şi urm.; H. Rottleuthner, op. cit. supra, 1982, p. 144.

842

A se vedea P. Moor, Le droit administratif et la distinction entre droit public et droit
privé, în „Mélanges H.Zwahlen”, Lausanne, 1977, p. 158 şi urm.

843

A se vedea Renate Mayntz, Die Implementation politischer Programme. Theoretische
Uberlegungen zu einem neuen Forschungsgebiet, în „Die Verwaltung”, 1977, p. 51.

844

A se vedea Renate Mayntz, Vollzugsprobleme der Umweltpolitik, Stuttgart, 1978, p. 8.

845

A se vedea D. S. Van Meter, C. E. Van Horn, The Policy Implementation Process. A
Conceptual Framework, în „Administration and Society”, 1975, p. 448.

846

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 66.
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a) Factorii care determină punerea în aplicare. Activităţile organelor

însărcinate cu punerea în aplicare a legilor nu sunt determinate exclusiv prin

legi; ele depind şi de un anumit număr de alţi factori. Or, tocmai în aceasta

constă diferenţa în raport cu o abordare dogmatică marcată de „principiul

legalităţii”.

Aceşti factori (variabile independente) care influenţează procesul de

concretizare şi, în timp, de transformare a deciziilor legislative, pot fi grupaţi,

în linii generale, în trei „complexe mari de factori”: natura problemei

normative; caracteristicile instrumentului de reglementare şi particularităţile

sistemului de actori.

�atura problemei. Există o „problemă normativă” atunci când anumiţi

actori percep existenţa unei „tensiuni” între o „situaţie existentă” şi o „situaţie

de dorit” care se impută legiuitorului, căruia i se cere, totodată, să o elimine

(tensiunea). Această definiţie, schiţată în literatura de specialitate

847

, pune în

evidenţă elementele, multiple şi interdependente, de care trebuie să se ţină

seama atunci când se purcede la analiza problemei sus-menţionate.

Percepţia şi formularea unei probleme sunt întotdeauna în funcţie de

„actorii sociali” implicaţi în joc, valorile la care aceştia aderă şi interesele pe

care le apără.

Numărul actorilor sociali şi ponderea lor politică (care este variabilă,

potrivit de gradul de organizare) fac parte desigur din configurarea problemei.

Dar a analiza şi a defini „problema normativă” nu se reduce doar, pur şi

simplu, la cunoaşterea punctelor de vedere ale acestor actori. Trebuie,

dimpotrivă, să se facă şi un „efort de abstractizare”, ceea ce presupune şi o

distanţare în raport cu percepţiile prea marcate de interese particulare.

Analiza „problemei normative” prezintă dificultăţi foarte diferite, după

„domeniul concret luat în considerare”: vizibilitate, întinderea şi complexitatea

domeniului în cauză pot fi mai mult sau mai puţin mari; anumite sfere ale

realităţii se pretează în mare măsură la analiză, în timp ce altele scapă, unele

aproape complet, oricărei analize. Deci cunoaşterea relaţiilor, de la cauză la

efect, din interiorul unui câmp social determinat, adică capacitatea de

înţelegere a problemei, variază considerabil de la un domeniu la altul

848

, aşa

încât tocmai această variabilitate determină într-o largă măsură maniabilitatea

problemei, adică facultatea de a concepe o soluţie şi punerea acesteia în

practică

849

.

Nu orice „problemă socială” devine şi o „problemă normativă”; uneori

chiar actorii sociali poartă răspunderea finală pentru declanşarea unei probleme

şi caută să găsească o soluţie care să nu necesite o intervenţie legislativă. O

problemă normativă există numai atunci când responsabilitatea pentru

847

A se vedea: W. Bohnert, W. Klitzsch, Dimensionen der Problemstructur, Köln, 1978

(text dactilografiat, citat de L. Mader, op. cit. supra, p. 66, nota 48 de la subsol); F. W. Scharph

ş.a.. Politikverflechtung. Theorie und Praxis der Kooperativen Föderalismus in der
Bundesrepublik, Kronberg, 1976, p. 25 şi urm.

848

A se vedea W. Bruder, Umsetzung und Vollzug von Verwaltungsprogrammen, în „Die

Verwaltung”, 1983, p. 202 şi urm.

849

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 67.
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problema ce trebuie rezolvată este „imputată legiuitorului” şi aceasta

independent de chestiunea de a se şti dacă legiuitorul decide să intervină sau să

se abţină

850

.

Caracteristicile instrumentului de reglementare. Intervenţia Statului poate

îmbrăca diferite forme, legiuitorul dispunând de un evantai de opţiuni foarte

larg în ceea ce priveşte modurile de acţionare; totuşi, pot fi distinse, de

exemplu, „reglementările punctuale sau globale”, „profilactice sau

terapeutice”; „destinate să elimine cauzele problemei sau numai simptomele

sau efectele” etc.

851

Intervenţia legislativă poate, de asemenea, să fie analizată în termeni de

„deschidere” sau „închidere”: o lege poate fi calificată ca „deschisă” cu

ajutorul, de exemplu, al unor noţiuni juridice nedeterminate, lăsându-se astfel o

largă putere de apreciere organelor însărcinate cu punerea sa în aplicare

852

; în

schimb, o lege care nu lasă nicio latitudine celor care o aplică va fi considerată

ca fiind „închisă”.

O altă tipologie, utilizată frecvent în studiile de ştiinţe politice, este cea

care face o distincţie între intervenţiile de tip regulamentar, distributiv,

redistributiv şi instituţional

853

.

Toate aceste categorii (tipologii) nu se exclud reciproc

854

.

Într-o perspectivă esenţialmente empirică, unii autori

855

pun accentul pe

„natura instrumentului de acţiune statală”, distingând cinci tipuri de „mijloace

de reglementare”, şi anume: instrumente de tip regulamentar (stimulente,

interdicţii, regim de autorizare, contingentare, standarde, supraveghere etc.);

stimulente financiare pozitive sau negative, precum şi transferuri financiare

(subvenţii, taxe, alocaţii etc.); punerea la dispoziţie a unor bunuri sau

furnizarea de servicii de către instituţiile oficiale deja existente sau care

urmează a fi create; normele de procedură care determină cercurile de actori

care pot participa la luarea anumitor decizii, precum şi alte modalităţi de

decizie; convingerea şi informarea.

În practică, aşa cum se subliniază în literatura juridică

856

, nu există o

separare între aceste diferite tipuri de instrumente: de exemplu, incitaţiile

financiare sunt aproape întotdeauna însoţite de mijloace de reglementare

reglatoare; autorităţile care sunt însărcinate să furnizeze bunuri sau servicii duc –

adesea – în mod simultan o politică de convingere şi informare; uneori Statul

recurge la incitaţii financiare pentru a favoriza crearea organismelor furnizoare

de servicii, sau acordă un ajutor financiar actorilor care dispun de un drept formal

850 Ibidem, p. 67.

851

A se vedea Renate Mayntz, op. cit. supra, 1977, p. 60.

852

A se vedea A. B. Ringeling, Administrative Discretion. A Study of Policy Administration
by Officials as Illustrated by the so-called „Spijtoptantenbeleid”, în „The Netherlands Journal of

Sociology”, 1980, p. 121 şi urm.

853

A se vedea T. J. Lowi, American Business, Public Policy and Political Theory, în „World

Politics”, 1964, p. 667 şi urm.

854

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 67.

855

A se vedea: Renate Mayntz, op. cit. supra, 1977, p. 60; E. Blankenburg, op. cit. supra,

1977, p. 39.

856

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 68.
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de participare la luarea anumitor decizii, dar sunt lipsiţi de resursele materiale

necesare pentru a-şi exercita realmente acest drept. Deci, adesea, avem de-a face

cu o „combinare a mai multor tipuri de instrumente”, iar calificarea lor depinde

mai ales de nivelul la care acestea sunt plasate.

De altfel, tipologia sus-menţionată s-a considerat că prezintă slăbiciuni

incontestabile. Pe de-o parte, este pur descriptivă, nu răspunde la un criteriu

distinctiv unic şi clar definit; i se poate reproşa, în special, amestecarea

criteriilor juridice şi nejuridice.

Pe de altă parte, această tipologie nici nu este exhaustivă, de exemplu,

influenţa pe care o poate exercita Statul, comportându-se ca „agent privat”

(adjudecător de lucrări, angajator, cumpărător de bunuri, folositor de servicii

etc.) nu este suficient de luată în considerare

857

. Tot aşa, rolul întreprinderilor

publice, ca instrument al politicilor de Stat, nu este suficient luat în

considerare

858

.

Se face însă sublinierea că deşi aceste categorii sunt imperfecte şi

provizorii, ele se dovedesc totuşi a fi utile pentru analiza problemelor punerii

în aplicare a legilor

859

.

Sistemul de actori. Cel de-al treilea element care condiţionează procesul

de concretizare şi de transpunere în practică a deciziilor legislative îl constituie

„caracteristicile sistemului de actori” avut în vedere.

Acest sistem nu este, în mod necesar, acelaşi înainte şi după adoptarea

legilor, întrucât el poate să facă să intervină şi chiar să creeze noi actori,

legislaţia perturbând, într-un fel, jocul actorilor existenţi în momentul apariţiei

şi definirii „problemei normative”

860

. Deci a evalua punerea în practică a unei

legi înseamnă, de asemenea, să se ţină seama de: actorii care intervin în acest

stadiu al procesului de legiferare; de raporturile pe care aceştia le întreţin între

ei; de resursele de care ei dispun; de atitudinile sau strategiile de acţionare pe

care aceştia le adoptă

861

.

„Reţeaua de actori” este formată, în general, dintr-o multitudine de:

organe statale (politice, administrative, judiciare) sau parastatale; întreprinderi

sau persoane fizice atinse într-un mod specific; organizaţii private vizate

(partide politice, grupuri de interese etc.) şi opinia publică sau publicul în

general. Unii autori

862

fac o distincţie între „sisteme de actori instituţionali”

(însărcinaţi cu realizarea-aplicarea deciziilor legislative: structura punerii în

practică) şi „câmpul punerii în practică” (din care fac parte destinatarii, adică

grupurile-ţintă şi alţi actori interesaţi).

857

A se vedea J. C. Anderson, Public Policy-Making, New York, 1979, p. 139 şi urm.

858

A se vedea E. Poltier, L’entreprise publique comme instrument des politiques de l’Etat, în
„Wirtschaft und Recht”, 1984, p. 175 şi urm.

859

A se vedea: L. Mader, op. cit. supra, p. 69; F. X. Kaufmann, B. Rosewitz, Typisierung
und Klassification politischer Massnahmen, în Renate Mayntz „Implementation politischer

Programme II (Ansätze zur Theoriebildung)”, Opladen, 1983.

860

A se vedea S. Charbonneau, J.-G. Padioleau, op. cit. supra, 1980, p. 51.

861

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 69.

862

A se vedea: Renate Mayntz, op. cit. supra, 1983, p. 7; R. S. Montjoy, L. J. O’Toole,

Toward a Theory of Policy Implementation. An Organizational Perspective, în „Public

Administration Review”, 1979, p. 465 şi urm.
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„Raporturile dintre diferiţii actori” sunt de naturi diverse: ierarhice (verticale)

sau orizontale; formale sau informale; armonioase sau conflictuale etc.

Raporturile ierarhice formale dintre organele statale însele  (organe de

aplicare, organe de supraveghere) şi cele dintre autorităţi şi particulari au o

importanţă capitală, iar analizarea acestora trimite, inevitabil, la „structura de

stat” (aceasta, întrucât problemele de punere în aplicare a legilor nu se pun în

acelaşi mod în diferite tipuri de organizare statală: Statul federal şi Statul unitar

descentralizat). Este simptomatic faptul, în această privinţă, că problematica

punerii în aplicare a legilor pare că este examinată mai mult în Statele federale,

unde ea se grefează în parte pe cea a federalismului, şi în mod special pe cea a

federalismului de executare

863

, dar de aici nu decurge, evident, că problemele

de punere în executare a legilor ar fi, în mod necesar, mai puţin grave într-o

ţară centralizată. Dar, probabil, neaplicarea sau aplicarea parţială a unei legi

este un fenomen mai uşor de perceput şi de tolerat într-un Stat federal

864

.

„Ponderea actorilor şi influenţa lor asupra procesului de concretizare şi de

transformare a legislaţiei” variază în funcţie de „resursele” lor. Numărul şi

calificarea personalului, motivarea acestuia, mijloacele auxiliare tehnice şi

financiare etc. determină în mare măsură capacitatea instituţiilor executive şi

administrative de a pune în practică o politică publică sau o lege. La fel stau

lucrurile şi în privinţa actorilor neinstituţionalizaţi. De exemplu, o întreprindere

care asigură locuri de muncă şi contribuie consistent la încasările de natură

fiscală dispune, desigur, de atuuri considerabile faţă de o autoritate însărcinată

să vegheze la respectarea normelor juridice referitoare la poluare

865

, ea putând

să-i înfrunte pe cei care urmăresc doar să aplice regulile respective.

Dimpotrivă, pentru un simplu particular care nu dispune de astfel de resurse va

fi deosebit de greu să împiedice în mod serios acţiunea organelor de punere în

aplicare a acestor reguli juridice (un exemplu edificator în România

constituindu-l cazul întreprinderii „Protan” al cărui obiect îl constituia

distrugerea deşeurilor animale, caz care a declanşat un mare scandal publicitar,

căruia, cu mare greutate, autorităţile i-au putut face faţă).

„Atitudinile şi strategiile actorilor sociali” vizaţi de punerea în practică a legii

reprezintă un alt important element de care trebuie să se ţină seama. Consensul

destinatarilor este un factor important al efectivităţii unei norme legale şi la fel de

important este şi consensul organelor care aplică legea: actorii, aşa cum am arătat

şi mai înainte, sunt atât „statali”, cât şi „privaţi”; ei pot adopta atitudini pozitive,

indiferente sau negative în raport cu o lege şi, în special, în raport cu ceea ce ei

percep ca fiind obiectivele sau scopurile legii, iar aceste atitudini marchează

neîndoielnic acţiunea de punere în practică a legii

866

. Aceste atitudini influenţează

863

A se vedea, de exemplu: R. E. Germann ş.a., Fédéralisme en action. L’aménagement du
territoire, St. Saphorin, 1979; P. Attewel, D. R. Gerstein, Gouvernment Policy and Local Practice,

în „American Sociological Review”, 1979, p. 311 şi urm.

864

A se vedea: L. Mader, op. cit. supra, p. 69–70.

865

A se vedea: E. Bohne, Informales Verwaltungshandeln im Gesetzesvollzug, în „Jahrbuch für

Rechtssoziologie und Rechtstheorie”, 1982, p. 47 şi urm.; J. Hucke, op. cit. supra, 1980, p. 85 şi urm.

866

A se vedea J. D. Delley ş.a., Le droit en action. Etude de mise en oeuvre de la loi
Furgler, St. Saphorin, 1982, p. 134 şi urm., 186 şi urm. şi 288 şi urm.
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de asemenea – alături de alte elemente, desigur – alegerea, de către diferiţi actori

ai unei strategii de acţiune, relaţiilor pe care le stabilesc între ei.  În această

privinţă au fost puse în evidenţă trei tipuri de strategii, care merg de la „aplicarea

uniformă la implicare”, acoperind întreg câmpul de acţiuni posibile. Este vorba de

strategiile universaliste, particulariste şi de menţinere în expectativă

867

.

De regulă, diverşii actori caută să evite conflictele care riscă să

compromită stabilirea sau menţinerea raporturilor de încredere şi care

antrenează un plus de muncă şi necesitatea de a mobiliza toate resursele

posibile. De aceea, mai curând decât să se pretindă o respectare strictă a

dispoziţiilor legale şi să se recurgă de o manieră intransigentă la dispozitivul

sancţiunilor, autorităţile care pun în aplicare legile preferă adesea să-şi sprijine

acţiunea pe informare, convingere şi negociere, aşa încât raporturile informale

de cooperare se substituie, uneori, raporturilor formale de subordonare

868

.

Pentru a putea fi înţelese aceste atitudini şi strategii, în stadiul punerii în

aplicare a legilor, este important să se ia în considerare „ansamblul raporturilor

dintre actorii vizaţi”: cei care existau cu ocazia fazelor prealabile legii

respective şi cei care există, după caz, în alte domenii, sau pe alte planuri; cu

alte cuvinte, trebuie plasate „strategiile sectoriale” într-un context mai global,

atunci când relaţiile dintre actori nu sunt efemere, sporadice sau

unidimensionale, ci durabile, regulate şi complexe

869

.

b) Problemele de punere în aplicare a legilor, specifice diferitelor
instrumente de reglementare. Soluţionarea situaţiilor conflictuale (tensionate)

existente în diversele domenii ale vieţii sociale se realizează prin diverse

moduri de acţionare statale tipice

870

. În realitate, sunt rare cazurile când se

alege în mod clar şi exclusiv una sau o altă formă de intervenţie statală (a unui

instrument de reglare).

Problemele de punere în practică specifice ale acestor diferite instrumente

derivă din faptul că acestea se pot neutraliza unele pe altele sau, dimpotrivă, se

poate agrava după combinaţia aleasă.

Alegerea unui instrument nu depinde, evident, numai de considerente

referitoare la punerea sa în practică, ci şi de o multitudine de alte elemente de

importanţă cel puţin egală.

Unul dintre obiectivele „evaluării punerii în practică a instrumentelor de

reglare socială” este tocmai acela de a analiza şi a compara funcţionarea

practică a diferitelor moduri de acţionare statale, pentru a putea să determinăm

care sunt problemele de punere în practică a acestor instrumente de reglare

socială şi cum pot fi ele rezolvate. În acest scop vom face o trecere în revistă a

principalelor instrumente (la care, de altfel, ne-am mai referit înainte).

867

A se vedea S. Charbonneau, J.-G. Padioleau, op. cit. supra, 1980, p. 53 şi urm.

868

A se vedea: F. Schnabel, Politik ohne Politiker, în H. Wollmann,

„Implementationsforschung. Eine Chance für Kritische Verwaltungsforschung”, 1980; E. Bohne,

Informales Verwaltungshandeln im Gesetzvollzug, în „Jahrbuch für Rechtssoziologie und

Rechtstheorie”, vol. 7, 1980, p. 20 şi urm.

869

A se vedea: L. Mader, op. cit. supra, p. 71.

870

A se vedea, pentru strategiile de reglare a situaţiilor conflictuale şi de formare a

consensurilor, Renate Mayntz, op. cit. supra, 1977, p. 60, 1980, p. 15.
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Instrumentele de tip regulamentar. Legiuitorul decide să utilizeze cu

prioritate instrumente de tip regulamentar atunci când există o aşteptare ca

înclinarea (tendinţa) destinatarilor de a se conforma prevederilor legale să fie

relativ slabă

871

. Normele juridice poruncitoare sau prohibitive, care formează

indiscutabil categoria principală a acestui mod de intervenţie, sunt, de regulă,

resimţite (percepute) ca piedici în calea libertăţii de acţiune a particularilor.

Aşa încât ele (normele de acest tip) au nevoie de o „legitimitate relativ

puternică”.

Apoi, această slabă înclinaţie a destinatarilor spre o conduită conformă şi

tendinţa lor de a desfăşura strategii de eludare necesită un mai mare efort de

control şi supraveghere şi, de asemenea, instituirea unui important dispozitiv

de sancţiuni

872

.

Cum aplicarea concretă a normelor legale de acest tip incumbă, de regulă,

autorităţilor descentralizate, locale, trebuie concepute şi instituite, pe plan

intern, mecanisme susceptibile să armonizeze şi chiar, după caz, să

uniformizeze practicile diferitelor autorităţi. În acest scop există mai multe

posibilităţi: edictarea de norme metodologice foarte detaliate; emiterea de

instrucţiuni precise; consultarea prealabilă a organului central de supraveghere

şi coordonare; controlul „a posteriori” al deciziilor de aplicare de către organul

central; rapoarte periodice de activitate etc.

873

Desigur că aceste mecanisme nu permit excluderea completă a influenţei

altor factori atât interni (personal, sistem de recompensare, rutină

administrativă etc.), cât şi externi (în special cunoştinţele tehnice şi resursele

politice ale particularilor în cauză) care  marchează, de asemenea, şi organele

locale de aplicare. De subliniat însă, în acest context, că legiuitorul nu are

întotdeauna ambiţia să armonizeze sau să uniformizeze practicile de aplicare;

de exemplu, faptul de a lăsa o largă putere de apreciere organelor periferice

poate apărea, într-o optică funcţională, ca fiind o strategie care permite

descărcarea centrului de rezolvarea unor cereri prea presante, prin izolarea

petiţionarilor, aceasta fiind o modalitate de dezamorsare prin „fărâmiţare”

874

.

Incitările financiare se sprijină direct pe mecanisme de piaţă. Problema

generală majoră care se pune în cazul instrumentelor de acest tip – indiferent

că sunt negative sau pozitive – este aceea a fixării „unui prag optimal”: este

vorba, cu alte cuvinte, de a se provoca „comportamentul voit” evitându-se însă

distorsiunile inutile, dacă nu chiar prejudiciabile. Or, aceasta presupune o

cunoaştere exactă a motivaţiilor, a calculului economic al destinatarilor

875

.

Sunt necesare, în special, importante activităţi de control pentru a se evita

operaţiunile de eludare, acest lucru fiind valabil atât pentru incitările financiare

negative, cât şi pentru incitările financiare pozitive

876

. În ceea ce priveşte

871

A se vedea: L. Mader, op. cit. supra, p. 72.

872

A se vedea: C. S. Diver, A Theory of Regulatory Enforcement, în „Public Policy”, 1980,

p. 257 şi urm.; Renate Mayntz, op. cit. supra, 1983, p. 50 şi urm.

873

A se vedea J. D. Delley ş.a., op. cit. supra, 1982, p. 231 şi urm.

874

A se vedea J. Hucke, E. Bohne, op. cit. supra, 1980, p. 187.

875

A se vedea W. Bruder, op. cit. supra, 1983, p. 216.

876

A se vedea: L. Mader, op. cit. supra, p. 73.
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incitaţiile financiare negative – este vorba, în mare, de toate contribuţiile

publice care nu au un scop pur fiscal ci prin care se vizează, de asemenea, chiar

exclusiv, orientarea conduitelor particularilor – problema controlului se pune,

practic, în aceiaşi termeni ca şi pentru intervenţiile de tip regulamentar, fiind

probabil ca persoanele supuse acestor incitaţii financiare negative să aibă o

destul de mare înclinaţie spre a evita, în măsura posibilului, plata impozitului

fără să-şi modifice comportamentul. Această tendinţă poate fi ţinută sub

control, pe de o parte, prin mecanisme indirecte de prelevare a contribuţiei,

mecanisme care nu se bazează pe cooperarea voluntară a contribuabililor, iar,

pe de altă parte, prin instituirea unui important dispozitiv sancţionator. În ceea

ce priveşte „incitările financiare pozitive”, problema supravegherii există şi în

acest caz (este vorba, desigur, de subvenţiile directe sub diverse forme: fonduri

nerambursabile sau rambursabile; împrumuturi fără dobândă, sau cu dobânzi

reduse; luarea în sarcină a dobânzilor la credite acordate de un terţ; avantaje de

natură fiscală etc.)

877

. În astfel de cazuri dificultatea evaluării punerii în

practică a unor astfel de măsuri de incitare fiscală pozitivă constă în

împiedicarea ca ajutorul financiar de stat să nu fie utilizat abuziv, în alte

scopuri decât cele prevăzute atunci când au fost acordate. Incitările financiare

pozitive, ca de altfel şi transferurile financiare (rente, alocaţii etc.), necesită, în

afara disponibilităţii de mijloace financiare

878

, ca cercul beneficiarilor

potenţiali să fie determinat dinainte cu cea mai mare precizie posibilă, pentru a

se putea aprecia, chiar şi aproximativ, bugetul maximal necesar. De exemplu,

avantajele fiscale acordate proprietarilor de imobile pentru cheltuieli destinate

realizării economiilor de energie necesită şi prezintă importanţă să se ţină

seama de cercul avânzilor de drepturi potenţiali

879

; punerea în practică a

acestei măsuri depinde, în special, de clasificarea diverselor categorii de

proprietate imobiliară: calculul economic al unui proprietar care locuieşte în

propria sa locuinţă este diferit de cel al unui proprietar al unui imobil destinat

închirierii; pentru acest din urmă proprietar, care are posibilitatea să

repercuteze costul întreţinerii şi investiţiilor făcute asupra locatarilor, un

avantaj fiscal n-ar fi atractiv, întrucât „de plano” utilitatea acestuia este

limitată, de exemplu, într-un judeţ în care procentul de proprietari care locuiesc

în propria lor locuinţă este foarte scăzut. Apoi, întrucât ajutoarele financiare, de

regulă, sunt acordate la cerere, nu din oficiu, este de aşteptat ca beneficiarii

potenţiali, neinformaţi, nu prea obişnuiţi cu contactele cu administraţia şi

dispunând de mijloace financiare proprii limitate, să nu-şi valorifice drepturile

lor sau să nu profite de posibilităţile oferite. Această „selectivitate socială” este

cu atât mai gravă atunci când un mare număr de ajutoare financiare au tocmai

877

O vedere de ansamblu cu privire la problemele generale referitoare la punerea în practică

a măsurilor de incitare financiară pozitive este oferită de J. Hucke, Implementation von
Finanzhilfeprogrammen, în Renate Mayntz, op. cit. supra, 1983, p. 75 şi urm.

878

A se vedea J. Hucke, E. Bohne, op. cit. supra, 1980, p. 180 (autorii remarcând faptul că

precaritatea situaţiei financiare a celei mai mari părţi a Statelor le împiedică pe acestea să recurgă

la această formă de intervenţie, ele fiind obligate să recurgă, mai frecvent, la instrumente de tip

regulamentar).

879

A se vedea J.-D. Delley, op. cit. supra, 1983.
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scopul să contrabalanseze slăbiciunile anumitor grupuri sociale. De unde şi

importanţa (în special dacă măsurile incitative sunt destinate acestei categorii

de persoane) luării măsurilor necesare de informare şi de mobilizare a

beneficiarilor potenţiali

880

.

În sfârşit, ar trebui nuanţate mai mult şi să se ţină seama de dificultăţile de

aplicare specifice diferitelor tipuri de măsuri din chiar sfera incitărilor fiscale

pozitive; de exemplu, aplicarea unei dispoziţii legale care prevede posibilitatea

facilităţilor fiscale ridică alte probleme tipice decât cele în legătură cu o normă

juridică care permite acordarea de subvenţii directe

881

: în primul caz,

autoritatea care statuează, adică autoritatea fiscală, riscă să fie incapabilă să

examineze serios justificarea unei cereri; pe de altă parte, beneficiarii potenţiali

nu sunt în măsură să prevadă cu precizie cuantumul „deducerii” care depinde

în acelaşi timp de criterii fiscale şi de elemente care se află în raport cu

adevăratul obiectiv urmărit prin măsura luată. Logica sistemului fiscal poate,

după caz, să împiedice utilitatea practică a măsurii luate sau, dimpotrivă, să o

facă atractivă pentru un grup social căruia însă nu-i este cu adevărat

destinată

882

.

Furnizarea de bunuri şi servicii. Statul se poate limita la a acţiona din

exterior asupra iniţiativei private prin prevederi legale sau ajutoare financiare.

Dar, în egală măsură, el se poate substitui iniţiativei private şi să furnizeze (sub

formă de bunuri şi servicii) prestaţii publice, în astfel de cazuri, fiind vorba –

potrivit unor autori

883

– de o „gestiune directă”.

Acest mod de acţionare (intervenţie) pune, în parte, aceleaşi probleme ca în

cazul incitaţiilor financiare, dar comportă, de asemenea, şi inconvenientul

„selectivităţilor sociale” nedorite, aşa încât, pentru a le contrabalansa,

autorităţile care le pun în practică trebuie să ia măsuri corespunzătoare

(potrivite) de informare şi mobilizare a clientelei vizate (beneficiarii potenţiali).

O importanţă crucială, pentru acest tip de instrument, o prezintă

disponibilitatea mijloacelor tehnice şi financiare, competenţele profesionale şi

motivarea personalului

884

. Calitatea prestaţiilor şi, prin aceasta, atractivitatea

acestor măsuri – cel puţin atunci când este vorba de situaţii concurenţiale şi nu

de monopol statal – depinde direct de aceste condiţii (menţionate mai sus). Dar

obiectivele acestui tip de intervenţii nu pot fi atinse decât dacă destinatarii se

folosesc realmente de prestaţiile oferite de Stat

885

.

Un rol decisiv îl joacă şi inserţia organului însărcinat cu punerea în

aplicare a măsurilor respective în sfera sistemului (ansamblului) de instituţii

publice

886

(desigur că acest lucru este valabil pentru toate mijloacele de reglare

880

A se vedea J. Hucke ş.a., Sekundäranalyse von Finanzhilfeprogrammen als politischen
Handlungsininstrumenten, Köln, 1980, p. 478 şi urm.

881

A se vedea A. Stone, Subsidy as a Policy Instrument, în J. Brigham, D. W. Brown,

„Policy Implementation”, Beverly Hills, 1980, p. 249 şi urm.

882 Ibidem, 1983.

883

A se vedea J. Chevallier, D. Loschak, La science administrative, Paris, 1978, II, p. 501.

884

A se vedea Renate Mayntz, op. cit. supra, 1977, p. 61.

885

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 75.

886

A se vedea J.-D. Delley, op. cit. supra, 1983.
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socială). Din acest unghi de vedere este vorba, în mod special, de a se şti dacă

este sau nu adecvat să se încredinţeze o sarcină unui organ deja existent care

îndeplineşte şi alte funcţii, sau, dimpotrivă, ar fi preferabil să se creeze un

organism nou specializat, ambele soluţii prezentând atuuri şi inconveniente

tipice care trebuie conştientizate. De asemenea, trebuie să se mai pună şi

întrebarea dacă este sau nu oportun să fie însărcinată administraţia (în sens

strict) cu punerea în practică a unei atare măsuri, sau nu ar fi mai potrivit să fie

lăsată această grijă pe seama unei instituţii publice autonome, adică un

organism prestatal. În literatura juridică

887

s-a exprimat părerea că această din

urmă soluţie prezintă avantajul deosebit al unei mai mari proximităţi între cei

care aplică măsura şi destinatari; dar, pe de altă parte, implică şi riscul ca

punctele de vedere sectoriale şi particulariste să ajungă să predomine în raport

cu perspectiva statală globală.

�ormele procedurale. Normele procedurale formează „cadrul formal”

pentru luarea deciziei, prin ele fixându-se calea de urmat pentru a se ajunge la

un anumit rezultat fără să se determine fondul de o manieră directă şi dinainte.

Aparţin acestei categorii de instrumente, de exemplu: consultarea prealabilă,

dreptul de opoziţie sau de exercitare a căilor de atac, reprezentarea în organul

de decizie. Aceste diferite posibilităţi de asociere formală a anumitor actori

sociali la un proces de decizie constituie, într-un fel, substitute ale prevederilor

legale materiale destinate să protejeze interesele persoanelor vizate

888

.

Analiza funcţionării practice a acestui mod de intervenţie statală pune în

evidenţă, în special, selectivitatea sa: simpla facultate formală de a participa la

luarea deciziei nu ţine seama de ponderea şi capacităţile inegale ale diferiţilor

actori

889

. Deci utilizarea acestui instrument necesită, de asemenea, şi măsuri

apte să compenseze inegalităţile, alte mijloace de acţiune care să lase – cel

puţin în practică –, deopotrivă, un loc larg pentru procesele de negociere, aici

fiind vorba de o problemă generală a punerii în practică

890

; se insistă asupra

importanţei strategiilor de „capabilizare” (Enablingstrategien), adică de dotarea

cu capacităţi de negociere (bargaining skills), în special organizarea celor

interesaţi de o punere în practică conformă cu scopul urmărit.

De reţinut, de asemenea, că normele procedurale sunt expuse, mai ales, la

transformări sau deplasări ale obiectivelor care au fost iniţial vizate, aceasta

întrucât ele sunt părţi ale unei proceduri care le dă un sens material şi ca atare

determină şi adevăratele lor finalităţi

891

.

Convingerea şi informarea sunt cel mai adesea utilizate pentru a pregăti

sau a însoţi intervenţia prin alte mijloace de acţionare

892

.

887

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 75.

888

A se vedea K. Lange, Kriterien für die Wirksamkeit von Instrumenten und Programmen
des Verwaltungshandelns, în „Die öffentliche Verwaltung”, 1981, p. 76.

889

A se vedea E. Blankenburg, op. cit. supra, 1977, p. 47.

890

A se vedea W. Bohnert, W. Klitzsch, Gesellschaftliche Selbstregulierung und staatliche
Steuerung, în Renate Mayntz, op. cit. supra, 1980.

891

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 76.

892

A se vedea: H.-J. Dahme ş.a., Implementation von Ueberzeugungs programmen,

Cologne, 1981; H.-J. Dahme, D. Grunow, Implementation persuasiver Programme, în Renate

Mayntz, op. cit. supra, 1983.
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Din punct de vedere strict juridic acestea sunt un instrument cel mai puţin

constrângător, iar utilizarea sa este deosebit de adecvată atunci când destinatarii nu

suportă dezavantaje adoptând comportamentul recomandat şi cu atât mai mult când

acestora li se procură beneficii individuale şi imediate, cum ar fi, de exemplu,

politicile de economisire a energiei. În astfel de cazuri, informarea cu privire la

posibilităţile de economisire a energiei, care formează un element central al acestor

politici, este potrivită pentru a-i face pe particulari să fie atenţi la risipirea inutilă la

care este posibil să se renunţe fără un inconvenient major, permiţând astfel o

reducere care nu este neglijabilă a cheltuielilor consacrate consumului de energie.

Planificarea şi procedeele contractuale utilizate de administraţie sunt, prin

efectele lor, destul de apropiate de informare şi convingere: planificarea, chiar

pur indicativă, provoacă reacţii de adaptare printre actorii economici şi sociali,

aceste reacţii nerezultând din prevederi sau ameninţări cu sancţionarea, ci din

simplul fapt că planul sau concepţia globală prezintă evoluţia viitoare şi

explicită a răspunsurilor posibile sau probabile ale Statului. În domeniul

economic, de asemenea, şi mai ales, puterile publice fac din procedeele

contractuale un instrument de reglare deosebit de important

893

.

Una dintre problemele majore care se pune în legătură cu intervenţiile

bazate pe informare şi convingere este cea de a se şti cum poate fi atins

(contactat) publicul-ţintă: ce canale (relee) trebuie utilizate pentru ca mesajul

să circule mai uşor, perceput şi înţeles de destinatari?

Răspunsul la această întrebare variază în funcţie de domeniul vizat şi

configurarea câmpului de actori sociali atinşi într-un mod specific. Între altele,

producând un efect de durată destul de scurtă, folosirea tehnicilor de

convingere şi informare trebuie repetate cu regularitate şi însoţite sau urmate

de alte procedee de acţiune

894

.

C. Eficacitatea. Legislaţia este considerată ca o activitate finalizată, ca un

instrument destinat să permită rezolvarea unei probleme. În literatura de

specialitate se face afirmaţia că legiferarea nu este o artă şi nici constituită

pentru artă, niciun act pur fortuit, nicio simplă consecinţă a acţiunii conjugată

cu o serie de constrângeri

895

.

Studiile de evaluare se fundamentează, în general, pe principiul că

legislaţia acţionează în vederea atingerii anumitor obiective (scopuri)

896

.

Măsurarea gradului de realizare a obiectivelor urmărite este denumită

„eficacitate”.

Criteriul eficacităţii este legat de acest mod de a se concepe activitatea

legislativă (atingerea unor obiective) care, desigur, nu este singurul posibil.

Autorii germani vorbesc, adesea, în acest context, de „Erfolgskontrolle”

897

. În

893

A se vedea J. Chevallier, Danièle Loschak, La science administrative, Paris, 1978, II, 

p. 506 şi urm.

894

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 77.

895

A se vedea J. C. Anderson, Public Policy-Making, New York, 1979, p. 3.

896

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 77.

897

A se vedea, de exemplu: J. H. Schroder, Zur Erfolgskontrolle der Gesetzgebung, în „Jahrbuch

für Rechtssoziologie und Rechtstheorie” (JRSRT), 1972; H.-U. Derlien, op. cit. supra, 1976.
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literatura anglofonă se utilizează termenii de „effectiveness” şi „efficacy”

898

,

accentul fiind pus pe obiective concrete; acest concept de „eficacitate” este

considerat ca fiind foarte limitat, el neglijând mai ales dimensiunea

simbolică

899

.

Evaluarea eficacităţii constă în „compararea între rezultatul realmente

atins şi rezultatul voit”, ea măsurând gradul de realizare a obiectivelor, ridicând

şi chestiunea adecvării mijloacelor la scopuri.

Acest tip de analiză presupune, evident, ca legislaţia să fie efectiv

aplicată, evaluarea efectivităţii şi a punerii în aplicare constituind un „prealabil

indispensabil”: o legislaţie neefectivă sau neaplicată „nu poate fi eficace”. Dar

efectivitatea şi punerea în practică nu garantează şi eficacitatea. În literatura de

specialitate

900

se subliniază că, într-adevăr, efectivitatea poate fi considerată ca

fiind obiectivul imediat care trebuie atins, în acest sens, efectivitatea

echivalând cu o eficacitate cel puţin parţială, dar în mod cert efectivitatea nu

este adevăratul obiectiv sau scop.

Corespondenţa între „modelul normativ de comportament” şi „conduita

reală” nu constituie un scop în sine; ea este pur şi simplu o condiţie, un mijloc

destinat să permită realizarea unui adevărat obiectiv. Dar acest mijloc de

acţionare se poate totuşi dovedi inadecvat întrucât „ipotezele cauzale, implicite

sau explicite, conţinute în legi” nu se bazează întotdeauna pe fundamente prea

solide, nefiind rare cazurile când acestea sunt infirmate de practică. Aşa încât

este de înţeles ca evaluările întreprinse într-o perspectivă, în esenţă utilitară,

guvernamentală, să se intereseze într-un mod special de acest criteriu. În

literatura de specialitate

901

este pusă în evidenţă situaţia că, nu la întâmplare,

numeroase studii realizate în cadrul programelor naţionale de cercetare sunt

axate, în esenţă, pe chestiunea eficacităţii. Într-adevăr, din punct de vedere

politic, chestiunea succesului sau eşecului unei legislaţii reprezintă o

preocupare de cea mai mare importanţă. Însă, cu toate acestea, a spune că o

legislaţie reprezintă un eşec sau o reuşită este mai mult o constatare, o judecată

care comportă o apreciere subiectivă. Evaluatorul trebuie să se limiteze doar la

determinarea gradului de realizare a obiectivelor şi chiar această sarcină poate

fi suficient de problematică pentru că, din punct de vedere politic, chiar şi un

grad redus de realizare poate fi considerat, după caz, ca fiind un succes, cum ar

fi, de exemplu, cazul când legislaţia respectivă a avut ca funcţie principală să

prepare terenul, să-i obişnuiască pe particulari cu ideea unei intervenţii

legislative într-un domeniu care, anterior, scăpa unei reglementări juridice

specifice

902

.

Deci o legislaţie eficace nu este necesarmente şi o legislaţie bună.

Mijlocul utilizat, deşi propice realizării scopului vizat, nu este întotdeauna şi

898

A se vedea O. F. Poland, Program Evaluation and Administrative Theory, în „Public

Administration Review”, 1974, p. 335.

899

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 77, nota 85 de la subsol.

900 Ibidem, p. 77.

901

A se vedea G. Fischer, Contrôle de l’efficacité dans les domaines politiques influant sur
l’organisation du territoire, Diessenhofen, 1982.

902 Ibidem, p. 78.
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cel mai bun posibil. Poate există şi alte mijloace pentru a se ajunge la acelaşi

rezultat cu costuri mai reduse, adică mai eficiente, sau care permit să se ajungă

la rezultat menajându-se mai mult drepturile particularilor, de exemplu, pe plan

juridic, principiul proporţionalităţii exprimă în mod precis această distincţie.

Aşadar, evaluatorul trebuie să încerce să perceapă (înţeleagă) efectele

legislaţiei de o manieră mult mai globală, ţinând seama de toate aspectele

pertinente ale fenomenului

903

(despre aceste aspecte ne vom ocupa mai jos

când vom examina criteriul „impactului”).

În legătură cu criteriul „eficacităţii” trebuie abordată şi problema

„obiectivelor”, dat fiind faptul că, aşa cum am arătat mai sus, eficacitatea

constă în compararea rezultatelor realmente atinse cu rezultatele voite.

Aşadar, ce rezultat vrea să fie atins prin legiferare? Ce finalitate este

urmărită prin lege?

Conceptele-cheie la care face referire evaluarea sunt „obiectivele” sau

„scopurile”.

Noţiunile de „obiectiv” şi de „scop” sunt adesea utilizate în mod nedistinct

şi, în acest context, se mai vorbeşte şi despre „intenţie normativă”. Toate aceste

concepte nu sunt prea bine conturate şi, ca atare, pot pune probleme în cadrul

activităţii de evaluare legislativă. Pentru jurişti, obiectivele legiferării sunt în

principiu o problemă familiară, întrucât diversele concepte, instituţii sau metode

juridice implică cunoaşterea exactă a intenţiei legiuitorului. Este cazul, de

exemplu, metodei de interpretare teleologică, al principiului proporţionalităţii, al

condiţiilor delegării legislative, al distincţiei între dreptul public şi dreptul

privat, al noţiunii de fraudă la lege sau al abuzului de putere.

Din punct de vedere al „dreptului pozitiv” indicarea finalităţilor nu este o

componentă necesară oricărei legislaţii. Legiuitorul nu este obligat să explice

„intenţia normativă” prin chiar textul legal. Este adevărat însă că, prin

directivele de tehnică legislativă, legiuitorul este invitat totuşi să facă acest

lucru atunci când printr-un text de lege este definit „scopul”, text care

reprezintă importanţă pentru interpretarea actului normativ, dar aceste directive

sunt, în esenţă, auxiliare pregătirii legilor şi nu au forţă obligatorie.

În aceste condiţii s-ar putea pune întrebarea cum va trebui să procedeze

evaluatorul pentru a identifica sau construi el însuşi acest punct de reper

indispensabil analizei eficacităţii

904

.

Deci cum va proceda evaluatorul în această materie? Ce elemente va lua

el în considerare?

La prima vedere – aşa cum se subliniază în literatura juridică

905

– situaţia

sa este destul de asemănătoare cu cea a judecătorului chemat să interpreteze

legea. Dar evaluatorul, contrar judecătorului, dispune de cunoştinţe empirice cu

privire la aplicarea în practică şi efectele legislaţiei, cunoştinţe care depăşesc

903 Ibidem, p. 78.

904

A se vedea M. Q. Patton, op. cit. supra, 1978, p. 97 şi urm. (autorul consacră un capitol

„jocului clarificării obiectivelor”).

905

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 79.
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nivelul cauzelor individuale pe care judecătorul este chemat să le rezolve. Aşa

încât demersul său este întrucâtva diferit.

Pentru a construi datele de referinţă care reprezintă obiectivele sau

scopurile, în cadrul activităţii de evaluare a eficacităţii legislaţiei, evaluatorul

trebuie să ţină seama, în primul rând, de „discursul prelegislativ”, adică de

aşteptările sau aspiraţiile principalilor actori sociali aşa cum sunt ele exprimate

în special în  mass-media, lucrările preliminare adoptării legilor şi dezbaterile

parlamentare

906

.

Apoi trebuie examinat „discursul normativ”, adică textul însuşi al legii.

Prin conceptele pe care legea le conţine şi procedurile pe care le stabileşte,

textul legii este într-un fel „un sediment al fazelor precedente” şi traduce, de

asemenea, anumite finalităţi dar, mai ales, el marchează în principiu trecerea de

la finalităţile sectoriale, specifice diverşilor actori sociali, la o finalitate

colectivă, trecere care implică o anumită selectare şi ponderare.

În sfârşit, evaluatorul mai trebuie să ia în considerare „aplicarea în

practică a legii”, în acest stadiu al procesului legislativ reapărând obiectivele

sau, cu alte cuvinte, interesele individuale care se eclipsează uneori în

momentul adoptării formale a legii. Studiul „aplicării legii” este susceptibil să

clarifice, să completeze sau, la limită, să modifice concluzia trasă din analiza

discursului prelegislativ şi legislativ; este vorba, într-un fel, de o  „probă a

verităţii” acestor discursuri

907

.

Deci, în rezumat, trebuie să se ţină seama de ansamblul acestor trei

elemente – discurs prelegislativ, text legal (discursul normativ) şi punerea în

practică a legii – pentru a putea fi degajate finalităţile care servesc pentru

aprecierea eficacităţii.

Prin legiferare se urmăreşte mai rar un obiectiv unic, enunţat cu claritate

şi relativ concret. Uneori, nici textul legal, nici lucrările preparatorii accesibile

nu oferă indicaţii explicite cu privire la finalităţile urmărite. Cel mai adesea

analiza discursului prelegislativ pune în evidenţă „scopuri multiple şi

divergente”, dacă nu chiar „contradictorii”, vizate de diferiţi actori sau grupuri

de actori care participă la procesul de legiferare. În literatura juridică

908

se

consideră că legea este, într-o anumită măsură, un rezultat al unor voinţe sau

raţionalităţi diverse. Dar, de regulă, legea nu privilegiază pe unii în detrimentul

altora. Însă, pe de o parte, opţiunea pe care legea o operează nu este

întotdeauna manifestă, iar, pe de altă parte, autorii legii pot eluda problema

opţiunii reportând-o pentru stadiul punerii în aplicare: uneori legiuitorul chiar

renunţă să o tranşeze şi lasă acest lucru pe seama celor care aplică legea.

Scopurile expres menţionate sunt, în general, formulate în termeni vagi şi

abstracţi care uneori merg până la punctul în care devin simple declaraţii de

adeziune la valori sociale şi morale arhicunoscute. Or, acest caracter foarte

906

A se vedea J.-D. Delley, L. Mader, Que faire des objectifs dans une étude de mise en
oeuvre, în „Revue suisse de sociologie”, 1981, p. 385 şi urm.

907

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 79–80.

908

A se vedea E. Landowski, Le débat parlamentaire et l’écriture de la loi, în „Revue

française de science politique”, 1977, p. 437.
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general care poate, într-adevăr, să faciliteze consensul politic necesar pentru

adoptarea „deciziei legislative”, face ca acţiunea de evaluare legislativă să

devină foarte dificilă. Şi, în acest caz, trebuie „operaţionalizate” aceste scopuri

abstracte. Dar pentru a face operaţionale scopurile înseamnă să fie degajate

obiective mai concrete al căror grad de realizare să poată fi apreciat cu ajutorul

unor criterii precise care nu trebuie neapărat să fie de natură cantitativă

909

.

Aceste obiective sunt, într-un fel, mijloace care permit atingerea unor scopuri

mai generale

910

.

În literatura de specialitate

911

se atrage atenţia că lipsa indicaţiilor

explicite referitoare la scopuri şi obiective atât în discursul prelegislativ, cât şi

în discursul normativ nu înseamnă că o legislaţie este lipsită de orice finalitate.

De aceea, trebuie acordată atenţie, în astfel de cazuri, scopurilor implicite şi

nemărturisite, motiv pentru care legiuitorul preferă discreţia, întrucât scopul

este inadmisibil juridic sau politic, fie invocă un motiv pur fictiv. De exemplu,

în materie de etichetare a produselor pentru protejarea consumatorilor se

invocă această cerinţă ca un obstacol la importarea produselor străine. Or,

tocmai în aceste circumstanţe, analiza aplicării în practică devine propice

pentru descoperirea adevăratelor scopuri.

Legislaţia poate viza comportamentele concrete ale particularilor sau ale

reprezentanţilor sociali ai acestora. În primul caz, legea este orientată spre o

situaţie viitoare de dorit a cărei realizare presupune schimbarea sau,

dimpotrivă, stabilizarea comportamentelor destinatarilor normelor juridice; şi,

în acest caz, se spune că se urmăreşte un „obiectiv instrumental”. În al doilea

caz, legiuitorul se limitează să afirme anumite valori sau să dea expresie

anumitor aspiraţii; şi, în acest caz, se vorbeşte de „obiective simbolice”

912

. La

fel stau lucrurile atunci când legiuitorul cere sau interzice un comportament

determinat renunţând explicit la orice sancţiune în caz de nerespectare a

normei (lex imperficta). Este evident că ambele tipuri de obiective nu se exclud

unul pe altul, o lege putând urmări simultan atât obiective instrumentale, cât şi

simbolice, în realitate, adesea, existând şi o interacţiune dinamică între ele. Iar,

în mod indirect, şi cu un anumit decalaj, acţiunea axată „pe reprezentări”

afectează, probabil, şi comportamentele. Realizarea de obiective instrumentale

poate depinde de cea a obiectivelor simbolice; dar este de conceput şi că o

legislaţie care reprezintă un eşec pe plan instrumental să fie totuşi o reuşită la

nivelul „reprezentărilor”, sau invers

913

. Este însă de aşteptat şi ca evaluatorul

să se confrunte cu dificultăţi atunci când va încerca să ţină seama de ambele

niveluri de acţiune a normelor juridice

914

.

909

A se vedea D. Aderhold, Kybernetische Regierungstechnik in der Demokratie-Planung
und Erfolgskontrolle, München, 1973, p. 155.

910

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 80.

911

A se vedea R. Angelmar, L’évaluation des politiques publiques, Grenoble, 1978, p. 5 şi

urm.

912

A se vedea: P. Noll, Symbolische Gesetzgebung, în „Revue de droit suisse”, 1981, p. 347

şi urm; L. M. Friedman, The Legal System, New York, 1975, p. 50 şi urm.

913

A se vedea L. M. Friedman, op. cit. supra, 1975, p. 51.

914

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 81.
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O altă problemă importantă, şi desigur nu şi ultima, derivă din situaţia că

înseşi scopurile sau obiectivele „nu sunt imuabile”. Şi ele sunt supuse evoluţiei

circumstanţelor şi pot să se transforme. Deplasarea sau transformarea scopurilor

iniţiale ale unei decizii legislative a devenit un fenomen destul de frecvent în

societatea modernă contemporană caracterizată tocmai prin schimbări frecvente

de situaţii şi perspective, care au loc în ritmuri din ce în ce mai accelerate,

impulsionate de marile realizări ştiinţifice şi tehnologice. Or, pentru a putea fi

sesizat şi stăpânit acest fenomen, evaluatorul va trebui să adopte un „demers

diacronic” care-i permite să ia în considerare orice evoluţie a legislaţiei pe care o

examinează. El nu va putea decide să se ţină exclusiv de obiectivele iniţiale sau,

dimpotrivă, să se refere pur şi simplu numai la cele mai recente. În literatura de

specialitate

915

este ilustrată o situaţie deosebit de interesantă a acestui fenomen de

transformare a obiectivelor. În studiul de caz respectiv cu privire la o lege engleză

prin care s-a instaurat un regim de autorizare în materia creării de birouri, autorul

arată într-adevăr cum obiectivul originar al acestei legi, care era acela de a

împiedica congestionarea Londrei prin imobile comerciale, a fost curând depăşit

prin alte obiective: crearea de locuri de muncă, mai întâi în regiunile periferice de

dezvoltare, şi apoi chiar în centrul Londrei, lovită de şomaj.

Legea respectivă, limitată iniţial la şapte ani, a fost prorogată, deşi toată

lumea a admis, în momentul prorogării, că problema originară era mai mult

aparentă decât reală. În mod evident, în cazul respectiv, guvernul nu a înţeles

să se lipsească decât cu foarte mare greutate de un instrument de control

utilizabil în scopuri variate, în funcţie de circumstanţe

916

.

Cele expuse mai sus pun în evidenţă, în linii foarte generale şi, evident,

incomplet, problema fundamentală a „finalităţilor activităţii de legiferare”.

Observaţiile şi reflecţiile pe această temă vizează, în esenţă, doar să arate că

scopurile sau obiectivele unei legislaţii nu reprezintă pentru evaluator un „dat

de referinţă” fix, ci un element problematic care, în consecinţă, trebuie să facă

parte din orice analiză întreprinsă în legătură cu eficacitatea unei legislaţii

917

.

Orice constatare de eşec sau reuşită care nu se bazează pe un examen prealabil

al diferitelor dimensiuni ale problemei finalităţilor va fi, în mod necesar,

lacunară şi ambiguă. De altfel, o atare constatare purcede mai mult dintr-o

judecată politică decât   dintr-o analiză. Într-adevăr, analiza permite cel mult

stabilirea unui grad de realizare a obiectivelor; ţinându-se seama de toate

dimensiunile finalităţilor este depăşit acest cadru, calificându-se drept succes

sau eşec un grad determinat de realizare

918

.

D. Eficienţa este un criteriu care focalizează atenţia asupra rezultatelor

deciziei legislative raportate la resursele necesare pentru atingerea acestora. La

fel ca şi în cazul conceptelor de „efectivitate” şi „eficacitate”, conceptul de

915

A se vedea G. Wehrmann, A Policy in Search of an Objective, în „Public Administration”

nr. 56/1978, p. 425 şi urm.

916

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 82.

917

A se vedea J.-D. Delley, L. Mader, op. cit. supra, 1981, p. 395.

918

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 82.
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„eficienţă” este o noţiune relaţională care desemnează, de o manieră foarte

generală, „raportul dintre mijloacele utilizate” (input) şi rezultate (output)

919

.

În ceea ce priveşte rezultatele, acestea se pot referi fie la „rezultatele realmente

atinse”, fie la „rezultatele vizate”, adică la obiective. Unii autori

920

definesc

„eficienţa” în termeni de comparaţie între „cost”, pe de o parte, şi „beneficiu”

pe de altă parte, subliniind că studiile de evaluare, axate anterior mai mult pe

impact şi eficacitate, s-au orientat, în prezent, mai mult spre eficienţă.

Potrivit acestei din urmă definiţii, o acţiune sau o decizie – în speţă o

intervenţie legislativă – este considerată ca fiind pe deplin eficientă dacă

rezultatul determinat este obţinut cu un „minimum de mijloace” sau dacă, cu

mijloacele date, se obţine un „grad maximal de realizare a rezultatului vizat”.

Aceste două cazuri: de minimizare a mijloacelor şi de maximizare a

rezultatului sunt, evident, situaţii extrem de rare, la fel de rare ca şi inversul

acestora. În realitate, eficienţa – care se exprimă printr-un procent şi nu prin

cifre absolute – nu este – probabil – niciodată totală, ci parţială. Făcându-se o

comparaţie între mai multe mijloace sau între diverse grade de realizare a

obiectivelor, judecata cu privire la eficienţa unei legi este în mod necesar

relativă. De exemplu, în cadrul „evaluării prospective”, aplicarea criteriului

eficienţei facilitează în special alegerea (opţiunea) între două sau mai multe

mijloace care, în principiu, ar fi adecvate realizării unui obiectiv dat

921

.

Dificultatea majoră în definirea acestui criteriu nu rezidă în conceptul

însuşi de „eficienţă” sau în raportul pe care-l exprimă, ci mai mult în cei doi

termeni care formează acest raport. Eficienţa este o categorie formală care

trebuie precizată prin definirea materială a mijloacelor şi rezultatelor

922

. Iar

analiza cost-beneficiu va permite să fie aduse aceste precizări.

În legătură cu acest subiect – al conceptului de „eficienţă” se impun

câteva remarci cu caracter general:

– eficienţa unei decizii legislative este apreciată (în sensul sus-menţionat)

dintr-un punct de vedere (în esenţă) economic. Deci trebuie aleasă o optică

relativ îngustă şi precisă, focalizată pe mijloacele şi rezultatele concrete

susceptibile de a fi analizate cu ajutorul conceptelor şi metodelor care provin

din ştiinţele economice. Criteriul raţionalităţii economice nu este, desigur,

singurul posibil; de altfel, ideea de a-l aplica la deciziile statale implică o

judecată de valoare de care, aşa cum se subliniază în literatura de

specialitate

923

, trebuie să fim conştienţi. S-ar putea alege, de exemplu, o

perspectivă mai globală, politică, şi să se considere ca fiind mai eficientă orice

intervenţie legislativă care, cu un minim de resurse materiale, reuşeşte să

919

A se vedea: P. Henseler, Kosten. �utzen. Analyse in der Gesetzgebung. Funktionanalyse,
Effektivitäs und Effizienzüberlegungen in der Rechtsetzung, Viena, 1979; R. Bettini, Efficienza e
produttività nel settore pubblico: strategia, indici, controlli, rilevazioni, în „Rivista di scienza

administrativa”, 1978, p. 241 şi urm.

920

A se vedea H. E. Freeman, M. A. Solomon, The �ext Decade in Evaluation Research, în

R. A. Levine ş.a., „Evaluation Research and Practice”, Beverly Hills, 1981.

921

A se vedea: H.-U. Derlien, op. cit. supra, 1976, p. 22; W. Hugger, Gesetze. Ihre
Vorbereitung, Abfassung und Prüfung, Baden-Baden, 1983, p. 153 şi urm.

923

A se vedea M.-P. Büch, Zur Bestimmung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit im öffentlichen Haushalt der Bundesrepublik Deutschland, Köln, 1976, p. 147.
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satisfacă o cerere adresată sistemului politic

924

Potrivit acestei concepţii, o

legislaţie care acoperă aşteptările sau revendicările formulate de opinia publică

sau anumite grupuri, cu ajutorul unui răspuns, în esenţă, simbolic (care se

referă la valori) care nu necesită o punere în practică a unor mijloace

substanţiale, ar fi deosebit de eficientă. Tot aşa, poate fi mai eficient să se

utilizeze un mijloc care face obiectul unui larg consens democratic care rezultă

dintr-o procedură decizională lentă şi complexă mai curând decât să se

minimalizeze costurile în termeni economici. Ceea ce este raţional dintr-un

punct de vedere politic sau social, adesea, nu este dintr-un punct de vedere

economic. La prima vedere în orice caz, raţionalităţile politice şi economice

par a fi antinomice, unele fiind, prin definiţie, mai globale şi ţinând seama de

un interval de timp mai lung decât celelalte.

Evaluarea eficienţei nu rezolvă această problemă (conflict potenţial). De

altfel, evaluarea eficienţei nici nu are drept scop să înlocuiască raţionalitatea

politică cu raţionalitatea economică şi, de asemenea,  nu se vrea ca, pe această cale

(a evaluării), să fie răsturnată ierarhia dintre aceste două tipuri de raţionalitate;

raţionalitate economică care este sectorială şi parţială, fiind, în mod necesar,

subordonată raţionalităţii politice. Criteriul economic al eficienţei nu înlocuieşte

decizia politică a legiuitorului, dar totuşi acest criteriu nu este inutil sau lipsit de

importanţă pentru că pune în evidenţă anumite consecinţe ale deciziilor legislative,

consecinţe pe care legiuitorul n-ar trebui să le ignore. Constatarea ineficienţei unei

legi poate, de exemplu, să-l oblige pe acesta să justifice menţinerea legii respective

şi, prin aceasta (obligaţia de justificare), se ajunge şi la creşterea gradului de

transparenţă a procesului de decizie legislativă

925

;

– noţiunea de eficienţă – astfel cum este ea concepută mai sus – este un

concept general, dar raportul dintre mijloacele utilizate şi rezultatele atinse este

examinat dintr-un singur punct de vedere, cel al Statului. Or, Statul este o

entitate abstractă, formată dintr-un ansamblu de persoane, grupuri sociale,

colectivităţi publice. Ceea ce este eficient din punctul de vedere al acestei

entităţi abstracte s-ar putea să nu fie, în mod necesar, şi atunci când te

poziţionezi în situaţia unei persoane sau unui grup determinate, întrucât, în

general, acestea sunt integral atinse de o decizie legislativă

926

.

Făcându-se abstracţie de această multitudine de puncte de vedere şi

favorizându-se un criteriu global, evaluarea eficienţei operează, evident, o

„reducţiune” importantă de care, la fel de evident, va trebui să se ţină seama;

– conceptul de eficienţă nu este străin de „dreptul pozitiv”; de exemplu,

potrivit legislaţiei elveţiene în domeniul finanţelor Confederaţiei, autorităţile

federale „gestionează finanţele... inspirându-se din principiile de legalitate,

urgenţă şi utilizare eficace a fondurilor”

927

; tot aşa, Legea federală cu privire la

924

A se vedea H. Rehm, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im öffentlichen Sektor, în „Die

Verwaltung”, 1980, p. 91.

925

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 83–84.

926

A se vedea M. Shubik, On Concepts of Efficiency, în „Policy Sciences” nr. 9/1978, p. 121

şi urm. (autorul pune în evidenţă multitudinea punctelor de vedere şi, în mod implicit, a

conceptelor de „eficienţă”).

927

Art. 2 I, în „Recueil systématique du droit fédéral”, 611.0.
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Controlul federal al finanţelor (Elveţia) stipulează că acest organ trebuie să

asigure „justa aplicare a legii, întrebuinţarea eficace şi buna gospodărire a

fondurilor, precum şi exactitatea documentelor contabile”

928

.

De asemenea, Oficiul Federal al Organizării, în ceea ce-l priveşte, are

mandatul de a se ocupa „să asigure o organizare raţională şi eficace a

administraţiei federale”

929

, acestuia incumbându-i, mai ales, „să-şi dea avizul

asupra proiectelor de texte legale care antrenează schimbări importante în

organizarea administraţiei sau o creştere notabilă a muncii pentru acesta”

930

.

La nivel parlamentar comisiile de finanţe şi gestiune, care sunt dotate cu

secretariate permanente, au, în principiu, funcţiuni asemănătoare cu cele ale

organismelor administrative. În activitatea lor de control, comisiile de gestiune

ale Camerelor federale ţin seama de principiile unei „gestionări sănătoase”,

adică principiile generale ale unui control al finanţelor (liceitate, raţionalitate,

economicitate şi exactitate contabilă) şi, pe de altă parte,  de principiile de

gestionare (conformitate cu legea, oportunitate, randament)

931

.

Comisiile de finanţe lucrează în strânsă colaborare cu Controlul federal al

finanţelor. Raporturile dintre comisiile de gestiune şi Oficiul Federal al

Organizării sunt amenajate  într-un mod puţin diferit

932

, dar aceste organisme

cooperează în acelaşi fel, de exemplu, comisia parlamentară poate să

încredinţeze „mandate de studiu” Oficiului Federal al Organizării”.

În literatura de specialitate

933

se face referire, în special, la o dezvoltare

importantă pe plan legislativ (în Elveţia) care a avut loc, în anul 1981, când

Departamentul federal al finanţelor a elaborat un proiect de lege cu privire la

subvenţii, proiect care a avut ca scop asigurarea unei folosiri economice şi

eficace a mijloacelor financiare în domeniul subvenţiilor alocate sub forma de

ajutoare financiare sau indemnizaţii. Prin proiect se propunea reexaminarea

periodică (în lumina principiilor generale, precizate în proiect) a legilor sau

altor acte normative care servesc drept bază pentru acordarea subvenţiilor.

Dacă ar fi fost adoptat, acest proiect de lege ar fi constituit o inovaţie notabilă

în materie de control al cheltuielilor efectuate de Stat, întrucât prin el se

instituie un anumit tip de „evaluare a rezultatelor” obţinute printr-un mod

determinat de intervenţie legislativă (potrivit art. 9 din acest proiect se

prevedea pur şi simplu că Consiliul federal trebuie să raporteze Camerelor

928

Art. 5, în „Recueil systématique du droit fédéral”, 614.0.

929

Art. 1 II din Legea federală cu privire la înfiinţarea Oficiului Federal al Organizării, în

„Recueil...”, 172010.58.

930

Art. 6; de reamintit că, potrivit art. 43 II din Legea federală cu privire la raporturile dintre

consilii, în mesajele Consiliului federal care însoţesc proiectele de lege, trebuie să fie precizate

consecinţele de ordin financiar şi efectele asupra stării personalului pe care le va avea pentru

Confederaţie aplicarea regulilor şi măsurilor propuse.

931

A se vedea Raportul comisiilor de gestiune prezentat Camerelor federale cu privire la

inspecţiile şi pierderile din anul 1981, în „Feuille fédérale”, 1982, p. 258.

932

A se vedea, în această privinţă, Message du Conseil fédéral din 11 iulie 1979, în sprijinul

unui nou proiect de lege cu privire la Oficiul Federal  al Organizării, în „Feuille fédérale”, 1979,

II/1, p. 773 şi urm.

933

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 86.
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federale rezultatul reexaminării, neindicându-se însă pe ce tip de analiză se

fundamentează).

De regulă, controalele sunt axate, în principal, pe justificarea formală a

cheltuielilor, neexaminându-se şi rezultatele obţinute cu ajutorul acestor

mijloace financiare. De asemenea, există preocupări, între altele, în legătură cu

organizarea şi gestiunea administrativă în scopul, mai ales, al ameliorării

randamentului sau productivităţii personalului angajat în cadrul administraţiei

sau altor servicii publice. Dar deciziile legislative scapă de aplicarea

„criteriului eficienţei”, însă deja în unele ţări sunt vizibile reorientări în această

direcţie, remarcându-se o creştere considerabilă a dispoziţiilor legale prin care

guvernele sunt obligate să informeze parlamentele cu privire la rezultatele

legilor adoptate, ca şi extensiunea activităţii curţilor de conturi sau a

instituţiilor comparabile din alte ţări

934

.

Referitor la analiza cost-beneficiu, în literatura de specialitate au fost puse

în evidenţă atât ideea de bază a criteriului eficienţei, cât şi conţinutul analizei

cost-beneficiu ca instrument metodologic

935

.

Ideea de bază a criteriului eficienţei este întrebuinţarea optimală a

mijloacelor în vederea atingerii unui rezultat.

Analiza cost-beneficiu este un instrument metodologic, un model de

calcul, care are drept scop să contribuie la realizare principiului eficienţei

936

.

Unii autori

937

definesc de o manieră foarte generală acest mod de calcul

ca fiind un mod de a gândi care constă în compararea sistematică, şi pe cât

posibil în termeni monetari, a tuturor avantajelor (beneficiilor) şi

inconvenientelor (costurilor) unei măsuri. Potrivit acestei definiţii ar fi vorba,

într-un fel, de un cont „profit şi pierderi” în care sunt repertoriate, la activ,

diferitele beneficii, la pasiv, costurile de orice fel; soldul indicând dacă o

măsură este eficientă sau nu

938

.

Analiza cost-beneficiu este deja o metodă învechită, ea fiind utilizată în

special pentru a se face aprecieri cu privire la „proiecte de investiţii” în

sectorul privat. Dar, în anumite ţări, în special în Statele Unite ale Americii,

acest tip de analiză s-a dezvoltat în sectorul public, înglobându-se nu numai

orice fel de proiecte de investiţii în materie de infrastructură, ci şi în alte

măsuri statale. În felul acesta, s-a născut ideea să se examineze şi aplicarea

934

A se vedea: pentru Republica Federală Germania, A. Greifeld, Der Rechnungshof als
Wirtschaftlickeitsprüfer, München, 1981; F. Letzelter, H. Reinermann, Wissenschaft,
Forschungund Rechnungshöfe – Wirtschaftlichkeit und ihre Kontrolle, Berlin, 1982; pentru Franţa,

de exemplu, J. Raynaud, La Cour des Comptes, Paris, 1980 (care pune în evidenţă schimbarea de

spirit în ceea ce priveşte controlul care se interesează mai mult de rezultatele acţiunilor, eficacitatea

şi eficienţa acestora, precum şi lărgirea competenţelor şi a mijloacelor puse la dispoziţia Curţii de

Conturi; pentru Statele Unite ale Americii, de exemplu, K. E. Marvin, Evaluation for
Congressional Committees, 1979, p. 45 şi urm.

935

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 86 şi urm.

936

A se vedea D. Aderhold, op. cit. supra, 1973, p. 182.

937

A se vedea R. L. Frey, die �utzen. Kosten. Analyse. Grundzüge, Probleme, Kritik, în

„Wirtschaft und Recht”, 1978, p. 268.

938

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 87.
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acestei metode în domeniul legislaţiei care reprezintă, şi ea, un mod de

acţionare şi de decizie deosebit de important al Statului

939

.

În realitate, aşa cum se remarcă în literatura de specialitate

940

, nu există

doar una, ci o „multitudine de metode de calcul” care pot fi reunite, pentru

simplificare, sub denumirea de „analiză cost-beneficiu”, fiind suficientă însă

diferenţierea între două mari categorii: analiza cost-beneficiu, în sens restrâns,

şi analiza cost-eficacitate, criteriul general decisiv fiind, în ambele cazuri,

eficienţa economică.

Analiza cost-beneficiu în sens restrâns vizează, în principiu, să se

determine „beneficiul net”, adică „soldul pozitiv al unei măsuri”. Schema de

bază a acesteia este cea a unui cont „profit şi pierderi” şi este prezentată în

modul următor

941

:

Tablou: Analiză cost-beneficiu

Această metodă de analiză pune trei probleme: definirea costurilor şi

beneficiilor; evaluarea lor şi punerea lor în balanţă

942

.

Definirea analizei „costuri-beneficii”. Pentru a defini această analiză

trebuie, mai întâi, să se facă o distincţie între „costuri directe”, suportate de cel

care ia măsura, şi „costuri externe”, suportate de terţi şi, de asemenea, între

„beneficii directe” şi „beneficii externe”.

Apoi, se pune întrebarea ce înseamnă termenii „direct” şi „extern” atunci

când nu este vorba de un particular sau o întreprindere privată, ci – ca în cazul

examinat – de o decizie adoptată de o colectivitate publică. Evident că

semnificaţia nu poate fi identică în aceste două cazuri şi cine sunt terţii în

raport cu o decizie publică luată sub forma legii?

Între analiza costuri-beneficii a unei decizii private şi cea a unei decizii

publice există o diferenţă fundamentală: de regulă analiza costuri-beneficii a

unei decizii private nu ia în considerare consecinţele externe, mai ales când

acestea sunt negative, sau chiar se caută ca aceste consecinţe să fie respectate

939

A se vedea, în special, P. Henseler, Kosten. �utzen. Analyse in der Gesetzgebung –
Funktionanalyse, Effektivitas – und Effizienzüberlegungen in der Rechtsetzung, Viena, 1979.

940

A se vedea K. Reding, Die Effizienz staatlicher Aktivitaten – Probleme ihrer Messung
und Kontrolle, Baden-Baden, 1981.

941

A se vedea R. L. Frey, op. cit. supra, 1978, p. 271.

942 Ibidem, p. 270 şi urm.
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costurib eneficii

– costuri directe (rezultând din

calculele investitorului, adică, în

speţă, al colectivităţii publice care ia

o decizie legislativă)

– beneficii directe (rezultând

din calculele investitorului

– costuri externe (suportate de

terţi, susceptibile de a fi exprimate

în unităţi monetare, sau imateriale)

– beneficii externe (care profită

terţilor, susceptibile de a fi exprimate

în unităţi monetare, sau imateriale)



asupra terţilor (externalizarea costurilor); pe când, în cazul analizei deciziei

publice, costurile şi beneficiile directe sunt cele care privesc organizarea statală

şi administrativă care au repercusiuni imediate – de exemplu, sub formă de

cheltuieli şi, respectiv, intrări fiscale – asupra bugetului; iar costurile şi

beneficiile externe sunt cele care ating publicul, în general, adică colectivitatea

în ansamblul său

943

.

Evaluarea costurilor şi beneficiilor este mult mai delicată şi ridică

probleme metodologice (aspecte de care ne vom ocupa într-un capitol următor

consacrat special metodologiei managementului juridic). De reţinut doar că

anumite tipuri de costuri şi beneficii, în special cele care sunt de natură

imaterială, scapă oricărei tentative de măsurare sau cuantificare; şi, cu atât mai

mult, ele nu pot fi evaluate în termeni monetari.

De asemenea, chiar şi atunci când costurile şi beneficiile sunt repertoriate

şi evaluate, nu rare sunt cazurile când ele nu pot fi comparate, întrucât pentru a

putea fi puse în balanţă, trebuie în prealabil să se adapteze valoarea diferitelor

posturi în funcţie de un criteriu unic, la un moment precis. Cu alte cuvinte, este

necesar să fie găsit un numitor comun

944

.

Analiza cost-eficacitate. Atunci când beneficiile unei măsuri care a fost

luată nu pot fi cuantificate, sau atunci când gradul de realizare a rezultatului

(obiectivului) ce urma să fie atins este determinat (dat) se vorbeşte despre o

„analiză cost-eficacitate” care vizează să minimizeze costurile necesare

realizării obiectivului fixat, nu să maximizeze beneficiul (cum este cazul

activităţilor comerciale).

Renunţându-se la exigenţa cuantificării monetare, în cazul acestui tip de

analiză se pierde precizia caracteristică analizei cost-beneficiu în sens restrâns,

dar, în schimb, se deschide un câmp de aplicare mai vast, în special în materie

de legiferare care ne interesează în mod deosebit, fiind astfel de o utilitate mai

mare decât în cazul primului tip de analiză (la care ne-am referit mai sus).

Dar, aşa cum se subliniază în literatura de specialitate

945

, deşi aplicarea

„analizei cost-beneficiu”, în cazul deciziilor legislative, se izbeşte,

incontestabil, de obstacole considerabile: dificultăţile metodologice, în special

imposibilitatea de cuantificare a anumitor consecinţe atât negative, cât şi

pozitive şi exprimarea lor în termeni monetari, aceste obstacole nu trebuie

absolutizate. Avantajele şi inconvenientele unei decizii legislative fac, în mod

necesar, obiectul unor aprecieri politice. Şi, chiar dacă se renunţă la

cuantificarea anumitor elemente, „analiza cost-beneficiu” poate permite ca

evaluarea să fie mai sistematică, mai explicită, mai completă şi, prin toate

acestea, mai obiectivă, adică mai puţin intermediată (trecută) prin optica

specifică a unui singur actor politic; în felul acesta creşte transparenţa în acest

domeniu, iar actorii sunt obligaţi la o „argumentare diferenţiată”. Această

„analiză cost-beneficiu” contribuie în special la punerea în evidenţă a

943

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 88.

944 Ibidem, p. 88

945

A se vedea: P. Henseler, op. cit. supra, 1979, p. 112 şi urm.; P. H. Rossi ş.a., Evaluation.
A Systematic Approach, Beverly Hills, 1979, p. 247.
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repartiţiei sociale, economice, geografice etc., a diferitelor costuri şi beneficii

ale unei legi. Or, cunoaşterea acestui aspect al fenomenului legislativ este un

element important nu numai pe plan politic, ci şi pe cel teoretic, al legiferării.

Unii autori

946

chiar subliniază faptul că de multe programe publice – care

au fost legiferate – considerate că ar profita marelui public, populaţiei în

general, beneficiau, în realitate, unele mici grupuri, acest paradox fiind explicat

prin faptul că populaţia se mulţumeşte adesea cu satisfacţii pur simbolice, în

timp ce grupurile organizate obţin, în stadiul de punere în aplicare a legilor,

beneficii tangibile sau substanţiale.

E. Impactul este un criteriu de evaluare global şi rezidual.

În general, evaluarea acţiunilor se centrează pe un aspect particular al

problemei efectelor legiferării. Ele se interesează fie de comportamentele

induse prin lege – de „efectivitate”, atunci când este vorba de comportamentele

particularilor, sau de „punerea în practică”, atunci când accentul este pus pe

activitatea organelor de stat –, fie de succesul sau eşecul legii (eficacitate), fie

de randamentul obţinut (eficienţă).

Se subliniază

947

că această fragmentare răspunde unei necesităţi practice,

în realitate nefiind niciodată posibil ca o decizie legislativă cât de puţin

complexă să fie supusă unei analize riguroase din unghiul fiecăruia dintre

aceste criterii, întrucât acestea nu acoperă nici pe departe câmpul vast al

efectelor legislaţiei.

În ceea ce priveşte criteriul „impactului”, acesta se referă la „ansamblul

efectelor pertinente ale legislaţiei”

948

. Deci „impactul” cuprinde în acelaşi timp

comportamentele şi faptele sau situaţiile legate, printr-un raport de cauzalitate, de

o decizie legislativă determinată. Acest concept („impactul”) îl obligă pe evaluator

să ţină seama de problematica generală a efectelor chiar şi atunci când utilizează

„un criteriu mai specific”; în acest sens, este vorba de un „criteriu global”.

Dar, pe de altă parte, impactul este o „categorie reziduală”, în măsura în care

această categorie include aspecte care nu sunt examinate din unghiul altor crierii.

Este adevărat că, în principiu, evaluarea „eficienţei” presupune şi evaluarea

„impactului”, întrucât ea are ambiţia de a lua în considerare toate consecinţele

pozitive şi negative ale unei măsuri legislative; în realitate, evaluarea eficienţei nu

abordează, totuşi, problema efectelor decât într-o optică destul de restrânsă

949

. Un

mare număr de evaluări se interesează, în special, de eficacitate. Iar lărgirea

câmpului analizei la ansamblul efectelor este legată, mai ales, de dificultatea de a

se defini obiectivele unei legi şi importanţa efectelor neaşteptate

950

.

946

A se vedea: J. C. Anderson, Public Policy-Making, New York, 1979, p. 175 şi urm.; M. J.

Edelman, The Symbolic Uses of Politics, Urbana, 1976.

947

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 90.

948

A se vedea: L. M. Friedman, The Legal System, New York, 1975, p. 46; D. W. Brown, D.

W. Crowley, The Social Impact of Law, în „Law&Policy Qarterly”, 1979; P. H. Rossi ş.a., op. cit.
supra, 1979, p. 161 şi urm.; Ch.-A. Morand, L’action du droit. Prolégomènes pour une étude de la
mise en oeuvre, în „Mélanges H. Huber”, Berna, 1981, p. 93–107.

949

A se vedea H.-U. Derlien, op. cit. supra, 1976, p. 21.

950 Ibidem, p. 21.
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Într-adevăr, evaluarea „impactului” este o activitate ambiţioasă, dar se

izbeşte de numeroase piedici (obstacole) inevitabile. Legăturile de la cauză la

efect între legislaţie şi conduitele sau situaţiile sociale observabile nu sunt

decât rareori evidente şi uşor de demonstrat; cel mai adesea, ele sunt obscure,

încâlcite, dificil de reperat şi încă şi mai greu de stabilit sau demonstrat în mod

riguros, adică de o manieră conformă cu regulile metodologice ale unei

discipline ştiinţifice.

Apoi legislaţia nu este, întotdeauna, decât un singur factor printre alţii. De

aceea, evaluarea „impactului” pune problema găsirii şi eliminării factorilor de

explicaţie alternativi

951

.

În literatura juridică

952

se dă şi un exemplu (schematic prezentat) prin care

este pusă în evidenţă complexitatea acestor situaţii. Exemplul ales priveşte o

lege care serveşte de bază pentru vărsarea unor subvenţii pentru crearea de

centre de îngrijiri medicale şi sociale ambulatorii.

Tablou: Pluralitate de nivele de impact

951

A se vedea P. H. Rossi ş.a., op. cit. supra, 1979, p. 171 şi urm.

952

A se vedea A. Dahme ş.a., Aspekte der Implementation sozialpolitischer
Anreizprogramme, în Renate Mayntz, op. cit. supra, 1980.
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legislație

crearea de

centre

administrare

a îngrijirilor

situaţia

clienţilor

Schema sus-menţionată pune în evidenţă trei niveluri de impact (crearea

centrelor, administrarea îngrijirilor medicale şi situaţia clienţilor), precum şi

şase relaţii cauzale care trebuie avute în vedere şi examinate (dintre lege şi

crearea centrelor; dintre lege şi administrarea îngrijirilor medicale; dintre lege

şi situaţia clienţilor; dintre crearea centrelor şi administrarea îngrijirilor

medicale; dintre crearea centrelor şi situaţia clienţilor; dintre administrarea

îngrijirilor medicale şi situaţia clienţilor).

Câteva din problemele care pot fi ridicate în legătură cu o lege având un

atare obiect ar putea fi următoarele: o astfel de lege poate conduce şi la crearea

altor centre medicale?; a rezultat din aplicarea legii o ameliorare a stării de

sănătate sau a situaţiei sociale a celor cărora centrele respective le-au fost

destinate?; o subvenţionare a acestei acţiuni afectează administrarea îngrijirilor

în astfel de stabilimente?

3

I II III

2

4

5

6
1



Dar această schemă relativ complexă, nu ilustrează decât o parte a

realităţii; există şi alte niveluri de impact şi alte raporturi cauzale care nu sunt

neînsemnate cum ar fi, de exemplu, consecinţele pe planul vieţii familiale şi

profesionale ale acestei stări de bine a persoanelor care au primit îngrijiri

medicale. De asemenea, schema sus-menţionată nu ţine seama de alte variabile

susceptibile să influenţeze, şi ele, cele trei niveluri de impact menţionate

(crearea de centre, administrarea îngrijirilor şi situaţia clienţilor), variabile

care, contrar legislaţiei, nu sunt, toate, modificabile în funcţie de simpla voinţă

politică. Aşa încât, evaluatorul nu poate pretinde să analizeze întregul

ansamblu de efecte ale unei legi; el va trebui, în consecinţă, să se concentreze

pe anumite aspecte, adică să decupeze o tranşă din realitate pentru a o supune

unui examen mai aprofundat. Iar, în aceste circumstanţe, el operează o selecţie

(o alegere) care va fi decisivă. Or, această alegere nu rezultă dintr-un „criteriu

de pertinenţă unic”; el va fi determinat de elemente de naturi foarte diverse. Şi

aici „starea de cunoştinţe” dintr-o disciplină ştiinţifică determinată poate juca

un rol însemnat, şi tot aşa şi preînţelegerea evaluatorului; în plus, diferiţii actori

politici – inclusiv organele statale – nu se interesează în mod necesar de

aceleaşi niveluri de impact şi de aceleaşi relaţii cauzale: aşa, de exemplu, în

situaţia prezentată (crearea de centre medicale), este de aşteptat ca această

creare de centre medico-sociale să facă obiectul unei atenţii privilegiate

întrucât, într-o perspectivă politică, o atare acţiune (măsură) reprezintă un

indice mai vizibil al succesului sau eşecului legislaţiei şi pentru că, în acelaşi

timp, acesta este nivelul de impact cel mai uşor de analizat din punct de vedere

ştiinţific. Dimpotrivă, a analiza cum a contribuit această măsură la starea de

bine a celor care au recurs la aceste servicii reprezintă adevăratul scop al legii?

Răspunsul la această întrebare necesită un demers diferit

953

.

Aşadar, a evalua „impactul” unei legi înseamnă o încercare de clarificare

a situaţiei create în această junglă (ghem încâlcit) de relaţii cauzale între

decizia legislativă şi actele sau faptele subsecvente. Se remarcă

954

însă că o

atare tentativă nu va ajunge, în cea mai mare parte a cazurilor, la certitudini

absolute, asemenea aşteptări vor fi sortite eşecului. Dar aceasta nu înseamnă că

ar trebui să se renunţe la acest demers. Şi, efectiv, actorii sociali nu încetează şi

nu vor înceta să stabilească ipoteze explicite sau implicite cu privire la

legăturile de cauzalitate care există între normele juridice şi realitate. Desigur,

se reproşează adesea legiuitorului că nu s-a preocupat în suficientă măsură de

consecinţele deciziilor sale, că – deci – legislaţia ar însemna, într-un fel, un tir

orbesc

955

. Dar oricât ar fi de justificată această critică, nu înseamnă că

legiuitorul nu urmăreşte anumite rezultate, realizarea unui scop. De aceea, este

întotdeauna legitim să se pună întrebări cu privire la temeinicia acestor ipoteze.

Evaluarea legislativă nu permite în niciun caz să se infirme sau să se confirme

953

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 92.

954

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 92.

955

A se vedea: E. Hirsch, Rechtssoziologie heute, în E. Hirsch, M. Rehbinder „Studien und

Materialien zur Rechtssoziologie”, Köln, 1967, p. 28; T. Fleiner, �orm und Wirklichkeit, în
„Revue de droit suisse”, 1974, I, p. 279–348.
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aceste ipoteze de o manieră irefutabilă, dar ea procură informaţii (cunoştinţe

suplimentare) utile cu privire la acest aspect al fenomenului legislativ

956

.

Sociologia juridică oferă şi dezvoltă o serie de distincţii între diferite

tipuri de efecte ale legislaţiei care permit sesizarea ansamblului efectelor

pertinente ale acesteia (a legislaţiei), abordate din unghiul unei multitudini de

criterii

957

, care prezintă interes a fi cunoscute. Este vorba de: efecte vizate şi

neintenţionate; efecte prevăzute şi neprevăzute; efecte perverse şi benefice;

efecte directe şi indirecte; efecte imediate şi efecte etalate în timp; efecte

simbolice şi concrete; efecte de anticipare şi retroacţiune.

În literatura de specialitate

958

se subliniază însă că nu s-a elaborat o

tipologie generală, de aceea trebuie avută în vedere utilitatea oricăror categorii

propuse în cadrul studiilor empirice.

Efecte vizate şi neintenţionate, adică efectele dorite şi efectele

neintenţionate ale obiectivelor urmărite de legiuitor sau de diferiţii actori

politici care au luat parte la luarea deciziei legislative, sunt efecte legate de

însuşi conceptul de „obiectiv”. Evaluarea eficacităţii legislaţiei sau măsurii

luate are în vedere mai ales „efectele vizate”, ceea ce presupune că este posibil

a se face diferenţierea între aceste efecte (cele vizate) şi cele neintenţionate,

care sunt calificate, uneori, ca fiind „efecte secundare”

959

(termenul de „efecte

secundare” nu înseamnă neapărat că ele sunt şi „mai puţin importante” sau

„efecte nedorite”).

Efecte prevăzute şi efecte neprevăzute. Este vorba de o distincţie care nu

are în vedere intenţia legiuitorului, ci ideea pe care legiuitorul şi-o face despre

efecte înainte de a adopta legea, în faza de evaluare prospectivă a efectelor.

Deci avem de-a face cu un aspect pur cognitiv

960

. Dezbaterile politice care au

loc cu ocazia adoptării unei legi pun adesea în lumină anumite efecte potenţiale

care, fără a fi dorite, sunt totuşi luate în considerare şi acceptate pentru că sunt

corolare ale urmăririi efectelor vizate. La aceste efecte se face referire atunci

când se vorbeşte de „efecte secundare”

961

.

Efectele neprevăzute, considerate ca fiind pozitive sau negative, sunt,

desigur, inerente oricărei decizii legislative, problema fiind aceea de a decela

în ce măsură legiuitorul a făcut sau nu vreun efort pentru a prevedea impactul

social al deciziilor sale. Acest lucru va rezulta din dezbaterile care au avut loc

pe marginea proiectelor de legi şi din întrebuinţarea şi rafinarea tehnicilor

previzionale în materie de legiferare care ar fi permis, probabil, să se reducă,

măcar parţial, dacă nu total, efectele negative. De aici importanţa şi atenţia care

trebuie acordate „evaluării prospective”, dar şi „evaluării retrospective”.

956

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 92.

957

Pentru o sinteză în această problemă, a se vedea P. Guibentif, Les effets du croit comme
objet de la sociologie juridique, Geneva, 1979.

958

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 92.

959

A se vedea: P. Noll, op. cit. supra, 1973, p. 159; M. L. Friedman, op. cit. supra, 1975, p.

126 şi urm.

960

A se vedea Ch.-A. Morand, L’action du droit. Prolégomènes pour une étude de la mise
en oeuvre, în „Mélanges H. Huber”, 1981, p. 105.

961

A se vedea A. Podgorecki, Law and Society, Londra, 1974, p. 250.
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Efecte benefice şi efecte perverse. Acest gen de efecte formează o

categorie care se bucură de o atenţie particulară în cadrul studiilor asupra

impactului normelor juridice, în special efectele perverse (negative,

nedorite)

962

. Această distincţie (între efectele benefice şi cele perverse) se

bazează pe o apreciere a efectelor, fie a obiectivelor specifice urmărite, fie –

într-un sens mai larg – a interesului public în general, adică a valorilor

subînţelese.

Aceste criterii de judecată ridică mari dificultăţi, nu numai de ordin

metodologic, şi consecinţa este că realizarea efectelor benefice îl face pe

legiuitor mai puţin sensibil la efectele perverse

963

.

Pe de altă parte, interesul deosebit ce se acordă totuşi „efectelor perverse”

în cadrul acţiunii de evaluare legislativă corespunde aportului posibil al

întrebuinţării metodelor ştiinţifice care constă – între altele – tocmai în aceea

că permit o „privire mai puţin interesată” (adică mai puţin condiţionată de

anumite aşteptări particulare) asupra realităţii sociale şi, datorită acestui fapt, şi

să se pună unele întrebări în legătură cu unele evidenţe prea uşor admise.

Desigur, descoperirea efectelor perverse ale unei legislaţii trece, înainte de

toate, prin reacţia persoanelor atinse în mod deosebit. Dar aceste persoane nu

sunt întotdeauna în măsură să se prevaleze de punctul lor de vedere pe plan

politic, mai ales când este vorba de un public neorganizat şi, de asemenea,

există efecte perverse care nu cauzează un prejudiciu direct particularilor prin

aceea că procură avantaje anumitor persoane, dar nu sunt neapărat de dorit din

punctul de vedere al colectivităţii. În ambele cazuri, aşadar, reacţia va fi

inexistentă sau insuficientă pentru a pune în evidenţă efectele perverse

964

.

Efectele directe şi efectele indirecte. Această distincţie ridică problema

naturii raportului de cauzalitate între legislaţie şi nivelul de impact care face

obiectul analizei. În literatura de specialitate

965

se fac unele sublinieri în

această privinţă, arătându-se că, de exemplu, atunci când o normă juridică

prescrie un anumit comportament în vederea atingerii unui rezultat determinat,

comportamentul conform şi imputabil normei juridice (efectivitatea) este un

efect direct, în timp ce realizarea rezultatului (eficacitatea) trebuie considerată

ca un efect indirect. Tot aşa, o conduită contrară normei juridice, dar

imputabilă acesteia, constituie un efect direct, fiind însă vorba de un efect

negativ

966

.

Un alt autor

967

a propus o distincţie oarecum diferită de cea de mai sus,

deşi criteriul care – potrivit acestuia – demarcă cele două categorii de efecte

este în final tot intenţia legii. Acest autor defineşte efectele indirecte ca fiind

„repercusiunile existenţei unei reguli de drept care ar avea loc chiar şi în

absenţa vreunei oarecare conduite imputabile direct legii”. În esenţă, ar fi

962

A se vedea, de exemplu, R. Boudon, Effets pervers et ordre social, 1977.

963

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 94.

964

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 94.

965

A se vedea K.-D. Opp, Soziologie im Recht, Reinbek, 1973, p. 211 şi urm.

966

A se vedea L. M. Friedman, op. cit., 1975, p. 46 (care vorbeşte, în acest context, de un

impact negativ, spre deosebire de lipsa oricărei reacţii la norma juridică).

967

A se vedea P. Guibentif, op. cit. supra, 1979, p. 32.
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vorba de efecte produse în afara domeniului social atins în mod particular prin

regula respectivă. Înţeleasă în acest sens, distincţia are mai ales meritul de a

reaminti interdependenţa tuturor fenomenelor sociale şi imposibilitatea de a

acţiona asupra unora dintre aceste fenomene fără să fie afectate altele

968

.

Efectele imediate şi efectele etalate în timp. Această diferenţiere este

foarte apropiată de diferenţierea făcută între efectele directe şi indirecte

969

.

Dar, contrar acestora din urmă, diferenţierea între efectele imediate şi cele

etalate în timp face să intervină „elementul temporal”; ea pune, deci, accentul

mai mult pe desfăşurarea cronologică a acţiunii unei legi în realitatea socială şi

mai puţin pe extensiunea câmpului social afectat la un moment dat în mod

direct sau indirect.

Un alt autor

970

defineşte efectele etalate în timp ca fiind consecinţele

însele ale situaţiei dorite, adică efectele vizate care, după un anumit timp, dau

naştere la dezvoltări neprevăzute şi nu neapărat pozitive.

Efectele simbolice şi efectele concrete. Aşa cum am arătat mai sus,

obiectivele urmărite de legiuitor reprezintă un element fundamental în

activitatea de legiferare. De aici  derivă şi importanţa la fel de mare care

trebuie acordată distincţiei ce trebuie făcută între „efectele simbolice”

(expresive, referitoare la valori) şi „efectele concrete” (materiale,

instrumentale) cu ocazia activităţii de evaluare legislativă. Atunci când o lege

influenţează realmente comportamentul observabil al particularilor într-un sens

definit, este vorba de un „efect concret”; atunci când sunt afectate în primul

rând reprezentările acestora, atitudinile lor mentale (mentalităţile), se poate

vorbi despre un „efect simbolic”

971

.

Deci legiferarea „acţionează pe două planuri diferite ale realităţii” între

care însă există strânse interrelaţii. Efectul concret presupune aplicare efectivă

– direct de către particulari sau prin intermediul organelor administrative –, în

timp ce efectul simbolic poate rezulta din înseşi edictarea legii. Mesajul

conţinut în lege este mai mult decât un ansamblu de modele de conduită;

simplul fapt al legiferării, independent de conţinutul precis al acesteia, poate

avea un impact puternic. Într-adevăr, prin adoptarea deciziei, legiuitorul afirmă

sau simbolizează că ţine seama de anumite aspiraţii sau revendicări; în felul

acesta, legiuitorul uşurează (oferă satisfacţii) marelui public. Lucrurile stau tot

aşa în ceea ce priveşte anumite „dispoziţii legale declaratorii”, în special acele

texte prin care sunt definite „scopurile”, care nu se traduc direct şi imediat într-

un comportament determinat, dar care au totuşi o mare semnificaţie întrucât ele

exprimă şi recunosc în mod formal valori puse în joc. În general, legile conţin

atât componente concrete, cât şi componente simbolice

972

; ceea ce variază este

968

A se vedea: M. Crozier, E. Friedberg, op. cit. supra, 1977; P. Guibentif, op. cit. supra,

1979, p. 64, nota 1 de la subsol.

969

A se vedea: P. Guibentif, op. cit. supra, 1979, p. 33; W. Hugger, op. cit. supra, 1979, p. 207.

970

A se vedea P. Noll, op. cit. supra, 1973, p. 159.

971

A se vedea, de exemplu: L. M. Friedman, op. cit. supra, 1975, p. 50 şi urm.; Ch.-A.

Morand, op. cit. supra, 1981, p. 105; M. J. Edelman, Politics Symbolic Action – Mass Arousal and
Quiescence, Chicago, 1971.

972

A se vedea M. J. Edelman, op. cit. supra, 1976, p. 12.
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importanţa relativă ce se acordă acestor elemente. Desfăşurarea efectelor

simbolice este, într-un sens, chiar o condiţie pentru efectele concrete

973

. Luarea

în considerare a dimensiunii simbolice este, aşadar, indispensabilă, deşi ea

complică şi mai mult studiul impactului întrucât evoluţia efectelor simbolice

necesită alte metode decât cele pe care le necesită efectele concrete, unii

autori

974

chiar îndoindu-se de posibilitatea de a fi evaluate efectele simbolice.

Efectele de anticipare şi efectele de retroacţiune. Simplul fapt că se ia în

considerare elaborarea unei legi poate avea un impact şi, în acest caz, se

vorbeşte despre un „efect de anticipare”

975

. În această privinţă se consideră că

este necesar să se facă şi o distincţie între două situaţii diferite: ameninţaţi de o

normă juridică susceptibilă să le restrângă posibilităţile de acţiune, agenţii

sociali pot să-şi impună o anumită reţinere pentru a preveni chiar adoptarea

normei respective (făcând să dispară necesitatea intervenţiei legislative), iar, pe

de altă parte, ei pot încerca să limiteze inconvenientele  legate de viitoarea

normă juridică printr-un comportament compensatoriu, adică utilizându-şi

libertatea lor de acţiune atâta vreme cât aceasta nu este încă împiedicată pe cale

legală

976

.

În ceea ce priveşte „efectele de retroacţiune”, în literatura de

specialitate

977

se face sublinierea că legislaţia trebuie concepută ca un proces

continuu, repetitiv, ale cărei diferite secvenţe se află într-o interacţiune

constantă. Apoi, legislaţia nu este total exterioară realităţii sociale asupra căreia

ea acţionează; dimpotrivă, legislaţia face parte din această realitate socială şi,

în consecinţă, ea suferă influenţa acesteia (a realităţii sociale). Geneza legilor,

adoptarea lor formală şi punerea lor în aplicare generează efecte în viaţa

socială şi aceste efecte afectează la rândul lor legislaţia, ele putând conduce la

abrogarea legilor, modificarea sau pur şi simplu la schimbarea practicii de

aplicare. Este vorba de efectele etalate în timp şi care prezintă un interes

deosebit pentru ştiinţa juridică sau sociologia dreptului

978

.

Evident că pentru ca aceste „efecte de retroacţiune” să se producă trebuie

ca actorii care participă la procesul legislativ să cunoască impactul deciziilor

legislative anterioare. Or, evaluările legislative pun în evidenţă tocmai faptul că

agenţii participanţi nu au cunoscut în mod suficient acest impact, întrucât

evaluarea legislativă îşi propune să remedieze, desigur, într-o anumită măsură,

această situaţie (de necunoaştere suficientă a impactului) şi să contribuie astfel

la adaptarea legislaţiei în funcţie de efectele pe care aceasta (legislaţia) le

generează

979

.

*

973 Ibidem, p. 23.

974

A se vedea L. M. Friedman, op. cit. supra, 1975, p. 51.

975

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 96.

976

A se vedea J.-D. Delley ş.a., op. cit. supra, 1982, p. 104.

977

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 96.

978

A se vedea P. Guibentif, op. cit. supra, 1979, p. 47.

979

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 97.
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Din cele expuse mai sus în legătură cu impactul legislaţiei asupra realităţii

sociale se pot reţine câteva idei utile pe această temă foarte complexă şi dificil

de abordat.

Distincţiile care trebuie făcute între diferitele categorii de efecte trebuie să

ţină seama de faptul că acestea se întretaie (încrucişează) şi se completează; ele

se bazează pe criterii foarte eterogene, între ele neexistând neapărat o ordine

logică. Iar faptul că ele sunt, toate, bifurcate (dihotomice), decurge mai mult

dintr-o anumită formă de raţionament decât din natura reală a junglei de relaţii

cauzale generate de orice intervenţie a legiuitorului

980

. Se face sublinierea că

atare „cupluri de concepte” (perechile de efecte opuse) prezintă o atracţie certă

pentru că sunt foarte comode. Dar trebuie să fie conştienţi că, în acelaşi timp,

ele (cuplurile de concepte) deformează realitatea poate tot atât de mult cât ne

permite să o percepem şi să o înţelegem. Deci sunt instrumente conceptuale

susceptibile de perfecţionare.

4. Motivele pentru care este necesară evaluarea legislativă. Atât pe plan

politic, cât şi ştiinţific există un interes incontestabil pentru „analizarea

efectelor legislaţiei”.

Dar de unde acest interes crescut?; şi, implicit, care sunt rolul, funcţiile

evaluării legislative în procesul de legiferare?

Deci care sunt motivele creşterii interesului pentru evaluarea legislativă?

Ce aşteptări provoacă evaluarea legislativă? Care sunt funcţiile acesteia?

a) Motivele creşterii interesului pentru evaluarea legislativă. Raţiunile

pentru justificarea recurgerii la analiza efectelor legilor cu ajutorul metodelor

ştiinţifice, respectiv pentru explicarea avântului evaluării legislaţiei sunt

numeroase şi dificil de prezentat de o manieră sistematică şi exhaustivă.

b) Rolurile pe care le îndeplineşte evaluarea legislativă (funcţiile sale).
Rolurile evaluării legislative – cele care sunt aşteptate să fie jucate, ca şi cele

pe care ea le îndeplineşte în realitate – sunt (ca şi motivele) multiple

981

, ele

depinzând, între altele, de „contextul politic general”

982

şi variind în funcţie de

perspectivele sau interesele actorilor sociali vizaţi. De asemenea, punctul de

vedere al evaluatorului nu este identic cu cel al autorităţii de legiferare, al

organelor de aplicare, ori al cetăţenilor

983

, iar interesele cognitive diferă de

interesele practice sau politice

984

.

În literatura de specialitate

985

, pentru simplificare, se face o prezentare a

trei funcţiuni pe care le îndeplineşte evaluarea legislativă, şi anume: A.

raţionalizarea şi scientizarea; B. controlul şi C. legitimarea.

980

A se vedea R. Tomasic, Conceptual Obstacles Confronting Theories of Legislation,

Oxford, text roneotipat, citat de L. Mader, op. cit., p. 96, nota 160 de la subsol.

981

A se vedea R. E. Floden, S. S. Weiner, Rationality to Ritual – The Multiple Roles of
Evaluation in Governmental Processes, în „Policy Sciences”, 1978.

982

A se vedea G.-M. Hellstern, H. Wollmann, The Contribution of Evaluation to
Administration, în R. A. Levin ş.a., op. cit. supra, 1981, p. 69.

983

A se vedea R. E. Floden, S. S. Weiner, op. cit. supra, 1978.

984

A se vedea D. W. Brown, D.-W. Crowley, op. cit. supra, 1979, p. 254.

985

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 98 şi urm.
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A. Raţionalizarea şi scientizarea. Evaluarea legislativă constă, în general,

în recurgerea la ştiinţele sociale şi în special la metodele acestora în cadrul

procesului de legiferare

986

.

Problema care se pune în această privinţă este aceea referitoare la

semnificaţia termenului de „raţional” în acest context. Ce se înţelege prin

legislaţia naţională? Dacă legislaţia poate fi raţionalizată?

Aplicarea conceptului de „raţionalitate” la deciziile legislative a dat

naştere la ezitări, fiind o noţiune care, în această materie, trebuie manipulată cu

precauţiune. Dar, în pofida dificultăţilor, acest concept există totuşi şi chiar

este adesea utilizat. Se face însă sublinierea

987

că raţionalizarea, în acest

domeniu, reprezintă un demers care are drept scop şi funcţie să amelioreze

fundamentele deciziilor legislative şi pertinenţa acestora (a deciziilor) în raport

cu problemele care trebuie rezolvate.

De regulă, omul este considerat raţional atunci când urmăreşte scopuri

coerente cu ele însele şi când întrebuinţează metode potrivite cu scopurile

urmărite

988

. Mai explicit, omul raţional este descris în modul următor: aflat în

faţa unei probleme date, omul raţional precizează mai întâi finalităţile pe care

le urmăreşte şi valorile la care aderă; apoi, stabileşte o ordine de prioritate între

aceste finalităţi; după aceea, determină alternativele de acţionare care trebuie

luate în considerare şi apreciază consecinţele eventuale pe care acestea le-ar

produce (evaluarea prospectivă); această operaţiune permiţându-i să compare

diferitele posibilităţi şi să aleagă pe cea care i se pare mai adecvată pentru

realizarea obiectivelor alese. Acesta este modelul pe care C. E. Lindblom l-a

luat ca punct de plecare în cadrul teoriei sale cu privire la raţionalitate prin

„ajustare mutuală” concepută tocmai ca o alternativă la modelul tradiţional

989

.

Tocmai aceste criterii de raţionalitate, menţionate mai sus, sunt adesea

aplicate şi în cazul deciziilor sau actelor colective în general şi legislaţiei în

special: modelul „individului raţional” conduce şi la formarea imaginii despre

„legiuitorul raţional”. Personificarea puterii legislative – în persoana

legiuitorului – invită fără nicio îndoială la transpunerea acestui model şi în ceea

ce priveşte activitatea de legiferare (procesul de legiferare). De altfel, imaginea

legiuitorului raţional reprezintă un postulat al „dogmaticii juridice”, adică un

principiu de necontestat, subînţeles (subordonat) „raţionamentului juridic”

990

.

Într-adevăr, aşa cum se remarcă în literatura juridică

991

, pe plan doctrinal acest

986

A se vedea, de exemplu, M. Q. Patton, Utilization – focused Evaluation, Beverly Hills,

1978, p. 17 şi urm.

987

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 99.

988

A se vedea: L. Sfez, Critique de la décision, Paris, 1976, p. 154; M. Weber, Wirtschaft
und Gesellschaft, vol. 1, Köln, 1956, p. 13 (pornind de la teoriile emise de P. Diesing şi

R.Hartwieg, Rationality and the Problem of Administrative Theory, în „Public Administration” nr.

56/1978, p. 159 şi urm., M. Weber distinge cinci tipuri de raţionalitate: tehnică, economică,

socială, juridică şi politică).

989

A se vedea G. Gustafsson, J. J. Richardson, Concept of Rationality and the Policy
Process, în „Policy Sciences”, 1980, p. 479 şi urm.

990

A se vedea J. Lenoble, Fr. Ost, Essai sur la dérive mythologique de la rationalité
juridique, Bruxelles, 1980, p. 78.

991 Ibidem, p. 156.
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principiu nu este pus la îndoială în pofida faptului că nimeni – magistraţii mai

puţin decât oricare alţii – nu-şi mai face iluzii cu privire la scientificitatea sau

dezinteresul procedurilor de elaborare a legilor. În schimb, pentru diverse

curente care se consideră că aparţin de domeniul „ştiinţei legiferării”,

raţionalitatea deciziilor legislative nu mai constituie un postulat, ci un ideal

care trebuie atins

992. 

Unii autori

993

consideră că în mod cert modelul acţiunii

individuale şi intenţionale la procesul de legiferare este problematic, întrucât

aproape inevitabil se ajunge la o impresie de iraţionalitate. Aşa încât, termenul

de „intenţiile legiuitorului” este utilizat doar din considerente de comoditate,

aceste aşa-zis „intenţii” fiind, în rare cazuri, clare şi coerente, iar cunoştinţele

legiuitorului cu privire la posibilităţile de acţionare şi adecvarea acestora la

scopurile urmărite au cel mai adesea un caracter fragmentar şi parţial. De unde

şi rezervele exprimate cu privire la o analogie între deciziile individuale şi cele

colective

994

. De unde, de asemenea, şi adaptarea sau dezvoltarea, în prezent, a

conceptului în teoriile actuale cu privire la „decizie”, conceptului tradiţional

succedându-i modele de raţionalitate limitată, de raţionalitate „a posteriori”,

sau de „multiraţionalitate”, mai bine adaptate naturii înseşi a deciziilor sau

acţiunilor colective

995

.

Aceste noi teorii pun în evidenţă, pe de o parte, că deciziile colective nu

reprezintă o simplă juxtapunere sau un amalgam al mai multor raţionalităţi

diferite, ci rezultatul interacţiunii între acestea

996

. Iar, pe de altă parte, ele arată

incertitudinea proprie oricărei decizii atât pe planul scopurilor, cât şi pe cel al

mijloacelor. Aceasta întrucât se pun adesea întrebări în legătură cu scopurile şi

ordinea de prioritate dintre ele şi adesea scopurile sunt cu adevărat descoperite

şi definite prin intermediul acţiunii şi numai experienţa permite să se răspundă

la întrebarea adecvării între scopuri şi mijloace

997

.

Deci, în aceste condiţii, s-a pus întrebarea

998 

cum s-ar putea concepe

raţionalizarea deciziilor legislative? Evident, nu poate fi vorba să se reducă

sau să se el imine „plural i tatea de raţ ionali tăţ i” ,  „mult ipl ici tatea

obiectivelor” şi a „divergenţelor de interese” inerente oricărui proces de

decizie politică.

Ideea de raţionalizare a legislaţiei este fondată pe o altă idee, şi anume

a „capacităţii de învăţare” a sistemului politic global şi în special a

„subsistemului politico-administrativ”

999

. Iar această capacitate de învăţare

depinde, între altele, de cantitatea şi calitatea informaţiilor pe care le

primeşte sistemul şi pe care sistemul este în măsură să le trateze

1000

.

992

A se vedea P. Noll, op. cit. supra, 1973, p. 63.

993

A se vedea M. Crozier, E. Friedberg, L’acteur et le système, Paris, 1977, p. 268.

994

A se vedea P. Noll, op. cit. supra, 1973, p. 72.

995

A se vedea L. Sfez, op. cit. supra, 1976, p. 181 şi urm.

996 Ibidem, p. 260.

997

A se vedea M. Crozier, E. Friedberg, op. cit. supra, 1977, p. 273.

998 Ibidem, p. 317 şi urm.

999

În legătură cu capacitatea de a învăţa a sistemului legislativ a se vedea K. Baumann, Ein
Modell der Rechtsetzung und Rechtsetzungsverfahren im Bunde, Zürich, 1979, p. 141–143.

1000

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 101.
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Aportul evaluării legislative în cadrul acestui proces priveşte primul dintre

aceste aspecte: capacitatea de a învăţa; specificitatea informaţiilor pe care

evaluarea legislativă le furnizează constă în faptul că, pe de o parte, aceste

informaţii constau în punerea în evidenţă a consecinţelor reale ale intervenţiilor

legislative, iar, pe de altă parte, aceste informaţii sunt captate prin folosirea

metodelor ştiinţifice

1001

. Numai legiuitorul care cunoaşte bine atât condiţiile,

cât şi consecinţele acţiunilor sale poate acţiona raţional. Dar incertitudinea nu

poate niciodată să fie complet exclusă de ştiinţă. Dimpotrivă, progresul

certitudinii ştiinţifice poate duce la mărirea gradului de incertitudine şi, uneori,

aşa cum se susţine de unii autori

1002

, „cunoaşterea ştiinţifică aduce nu numai

incertitudine, ci, de asemenea, şi regresiuni în cunoaştere”. Uneori legiuitorul

este constrâns, politic, să acţioneze rapid, înainte chiar să cunoască cu adevărat

problemele pe care le are de rezolvat (într-o atare situaţie găsindu-se şi

legiuitorul român care, drept urmare a revoluţiei din decembrie 1989, s-a aflat

în faţa unei situaţii extrem de grele când un întreg sistem legislativ a trebuit să

fie înlocuit într-un mic interval de timp cu un alt sistem legislativ radical diferit

de cel precedent). În plus, atunci când se depăşeşte un anumit prag de „costuri”

şi de „timp”, raţionalizarea opţiunilor legislative devine nerezonabilă

1003

. De

unde şi impresia foarte răspândită că legiferarea este, într-o oarecare măsură,

un pas în necunoscut, că legiuitorul este lipsit de preciziune şi, în consecinţă,

este inapt să-şi corecteze tirul datorită insuficienţei informaţiilor cu privire la

rezultatele acţiunii sale

1004

.

Ca atare, pentru a se face totuşi faţă complexităţii crescute a problemelor

cu care sunt confruntate şi pentru a-şi îndeplini cu succes noile sarcini ce le

incumbă, în aceste condiţii, organele politico-administrative trebuie să se poată

sprijini pe „modele explicative mai nuanţate ale comportamentului actorilor

sociali şi ale posibilităţilor de intervenţii legislative”

1005

. Recurgerea la

cunoştinţele specifice ale experţilor ştiinţifici este considerată ca fiind

indispensabilă, mai ales în cadrul procesului de legiferare

1006

. Astfel, ştiinţa

apare ca un garant al raţionalităţii deciziilor în cursul acestui proces.

„Evaluarea legislativă” se inserează, şi ea, în această tendinţă generală de

„scientizare” a legislaţiei şi, în general, chiar a politicii; această acţiune (de

evaluare legislativă) reprezintă „o nouă formă de ajutor ştiinţific în cadrul

procesului decizional”

1007

şi, datorită acestui fapt, se ridică şi problema delicată

a raporturilor dintre politică şi ştiinţă, dintre decidentul politic sau legiuitor şi

expertul ştiinţific (la care ne-am referit pe larg într-un capitol anterior).

1001 Ibidem, p. 101.

1002

A se vedea E. Morin, Pour sortir du vingtième siècle, Paris, 1981, p. 75.

1003

A se vedea J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, 1978, p. 412.

1004

A se vedea: G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980, p. 550; A. Allot, The
Limits of Law, Londra, 1980, p. 38.

1005

A se vedea H. Hausheer, Erwartungen der Verwaltung an die Soziologie, în „Revue

suisse de sociologie”, 1980, p. 356 şi urm.

1006

A se vedea A. Ruch, Sachunde unde Entscheidungskompetenz in der Rechtsetzung, în K.

Eichenberger ş.a., „Grundfrager der Rechtsetzung”, Basel, 1978, p. 207 şi 218 şi urm.

1007

A se vedea: G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1977.
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Cu privire la amenajarea posibilă a raporturilor dintre responsabilii

politici şi oamenii de ştiinţă, există elaborate diverse modele. Potrivit unor

autori

1008

ar trebui distinse, în această privinţă, trei situaţii:

– prima implică în special o cooperare durabilă între mandatul politic (de

regulă executivul sau administraţia) şi expert (ca şi confidenţialitatea

rezultatelor) care s-ar situa în afara discuţiilor sau controlului pe plan ştiinţific;

acest model este adesea denumit „modelul RAND”, prin referire la instituţia

americană bine cunoscută;

– a doua situaţie se caracterizează prin faptul că expertul ştiinţific nu se

adresează în primul rând guvernului, ci parlamentului şi publicului în general,

vizându-se „difuzarea cât mai largă posibil a rezultatelor”, acest model

acordând o mare importanţă dezbaterii ştiinţifice, studiilor sau teoriilor;

– al treilea model este cel al „contraexpertizei” care are drept scop

apărarea intereselor grupurilor sociale minoritare sau marginale ale căror nevoi

riscă să fie neglijate în deciziile politice sau legislative.

Tipologia cea mai cunoscută şi cea mai comentată este fără îndoială cea

propusă de J. Habermas

1009

, autor care distinge trei modele caracterizate, în

esenţă, prin concepţia pe care o au responsabilii politici şi experţii ştiinţifici

despre rolurile lor:

– modelul decizional, în cadrul căruia sferele ştiinţifice şi politice sunt clar

separate; ştiinţa şi politica aparţinând unor ordine distincte; expertul furnizează

informaţiile sau cunoştinţele obiective, deciziei aparţinându-i opţiunea între

valori, care este de domeniul politic;

– modelul tehnocratic potrivit căruia distincţia dintre activităţile cognitive

şi normative, doar subînţelese în modelul precedent, se atenuează; deciziile nu

sunt un rezultat al alegerilor (opţiunilor) politice, ci rezultând direct din analiza

ştiinţifică şi constrângerile obiective pe care analiza ştiinţifică le pune în

evidenţă;

– modelul pragmatic este cel al dialogului deschis, public, adică

democratic, între responsabilii politici şi experţii ştiinţifici; politica şi ştiinţa se

află în interacţiune şi, în consecinţă, ar fi imposibil să se traseze o linie de

demarcaţie netă între „descriere” şi „prescriere”.

Fiecare dintre cele trei modele sus-menţionate reflectă, într-o oarecare

măsură, realitatea raporturilor complexe dintre cele două sfere ale vieţii

sociale: politica şi ştiinţa.

Desigur că se poate pune problema care dintre ele ocupă, în practică, o

poziţie dominantă, la un moment dat sau într-o situaţie dată? Sau dacă ştiinţa

are doar o funcţie de slujnică în materie legislativă, nefiind capabilă să propună

soluţii pertinente la problemele care-i sunt supuse de autorităţile politice şi

administrative, ori, dimpotrivă, ştiinţa este pe cale să uzurpe puterea

legiuitoare? De asemenea, s-ar putea pune întrebarea dacă ştiinţa alimentează

procesul de decizie democratic?

1008

A se vedea B. Badura, Prolegomena zu einer Soziologie der angewandten Sozialforschung,

în B. Badura, „Angewandte Sozialforschung”, Frankfurt am Main, 1976, p. 21 şi urm.

1009

A se vedea J. Habermas, Technik und Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt am Main, 1968.
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La toate aceste întrebări este foarte dificil să se dea răspunsuri tranşante,

precise, matematice, deşi în literatura de specialitate s-au făcut încercări de a se

exprima preferinţe în favoarea unuia sau altuia din cele trei modele redate mai

sus, făcându-se judecăţi de valoare cu privire la formele de cooperare sau

schimburi observabile.

În orice caz, s-a făcut totuşi sublinierea, importantă, că un al patrulea

model – cel al inexistenţei oricăror raporturi între politică şi ştiinţă – ar avea

doar un caracter pur teoretic, inaplicabil în practică, în prezent admiţându-se ca

fiind de dorit, dacă nu chiar necesar, ca asemenea contacte şi schimburi de idei

să existe şi chiar să fie dezvoltate în viitor

1010

.

Dar a se recunoaşte necesitatea analizelor ştiinţifice a rezultatelor

deciziilor legislative înseamnă, în acelaşi timp, să se recunoască deschis că

„mecanismele de retroacţiune (feed-back), specifice ciberneticii, indiferent de

natura lor (politice, administrative, jurisdicţionale, financiare etc.) au devenit,

în timp, insuficiente, nemaisatisfăcând „nevoile de informare ale sistemului

legislativ”. Desigur că aceste mecanisme procură şi vor continua să procure

informaţii utile şi importante cu privire la acţiunea normelor juridice în viaţa

socială, dar ele sunt prea punctuale, impresioniste, oblice sau deficiente, aşa

încât, bazându-se numai pe ele, legiuitorul s-ar expune riscului unei „învăţări

patologice” (cum se exprimă un autor

1011

).

Deci evaluarea legislativă constituie un canal nou, un element nou,

distinct şi autonom, integrat în sistemul mecanismelor tradiţionale, care

contribuie la reducerea riscului şi constituie totodată un remediu contra nu

numai a legilor inadecvate şi contraproductive, ci şi contra inflaţiei

legislative

1012

.

Fiind o sursă de informaţii şi de cunoştinţe complementare, evaluarea

legislativă contribuie la ameliorarea raţionalităţii legislaţiei

1013

.

B. Controlul. Evaluarea legislativă, integrată în sistemul mecanismelor de

retroacţiune, oferă informaţii de o natură particulară. Dar aceste informaţii pot

fi considerate şi dintr-un alt unghi, acela al „controlului”. În această

perspectivă, accentul nu se mai pune pe sistemul legislativ ca atare şi procesul

care se desfăşoară în cadrul acestui sistem, de care trebuie să se ţină seama în

primul rând, ci pe diferiţii actori sau instituţii care iau parte la procesul de

legiferare şi relaţiile pe care aceştia le întreţin între ei. În acest sens – aşa cum

se subliniază în literatura juridică

1014

– funcţia de control face referire la o

„abordare instituţională” mai curând decât o „abordare sistemică” (deci

accentul se pune pe latura instituţională, şi nu pe latura sistemică).

1010

A se vedea, de exemplu, V. Gschwind, Politique et recherche – Fossés et ponts,

Diessenhofen, 1982. A se vedea, de asemenea, contribuţiile aduse de Renate Mayntz, H. Hausheer

şi K. Weber cu ocazia celui de al 5-lea Congres al Societăţii elveţiene de sociologie, ale cărui

lucrări au fost publicate în „Revue suisse de sociologie”, vol. 6, 1980.

1011

A se vedea D. Senghaas, Informations und Rückkoppelungsprozesse bei Entscheidungen
in Regierung und Verwaltung, în R. Kurzrock „Systemtheorie”, Berlin, 1972.

1012

A se vedea, de exemplu, P. Noll, op. cit. supra, 1973, p. 161.

1013

A se vedea G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980, p. 69.

1014

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 104.
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Trebuie însă ca acest control de tip nou – evaluarea legislativă – să fie

integrat într-un sistem de tipuri de control la care este supusă legislaţia,

controale de natură şi importanţă variabile: unele controale sunt interne

(autocontrolul legiuitorului); altele au un caracter extern. De asemenea, gradul

lor de formalizare este inegal: controalele se efectuează potrivit unor reguli

procedurale mai mult sau mai puţin explicite sau precise. Apoi, criteriile de

control sunt şi ele diverse: trebuind să fie distinse cele referitore la

„regularitatea” deciziilor legislative (din punct de vedere juridic şi financiar, în

special) de cele care se raportează mai mult la „oportunitatea” şi rezultatele

legiferării.

Între altele, mai trebuie reţinut şi faptul că mecanismele de control variază

de la un sistem politic al altul, aşa încât o analiză aprofundată în această

privinţă ar trebui să ţină seama de particularităţile proprii unei „ordini statale

determinate”

1015

.

Ceea ce trebuie reţinut, în esenţă, sunt câteva tipuri de control, şi anume:

politice, administrative, financiare şi jurisdicţionale.

Controalele politice. Problemele de aplicare a legilor sau efectele de

gravitate mai deosebită produse de aplicarea legilor nu au scăpat niciodată

atenţiei publicului, mai ales a celor vizaţi de legile respective. Ele provoacă

reacţii care se reflectă în mass-media, în presa specializată, prin manifestaţii şi

alte acţiuni directe, prin reclamaţii şi iniţiative populare, cu ocazia

intervenţiilor parlamentare şi voturile exprimate cu ocazia alegerilor.

Într-un fel sau altul, aceste probleme se nasc pe plan politic şi dau

impulsuri în procesele de legiferare.

Dar aceste forme de control politic au şi slăbiciuni de necontestat: sunt

lipsite de specificitate şi, de asemenea, sunt şi intens selective

1016

. Pe de o

parte, reacţiile politice sunt în general prea nedeterminate şi prea impresioniste

pentru a permite o cunoaştere exactă a problemei care constituie sursa lor. Sunt

controale prea puţin precise, capabile mai ales să descopere şi să exprime

existenţa problemelor, dar nu şi să le analizeze. Iar, pe de altă parte,

mecanismele de acest tip au tendinţa să funcţioneze mai bine atunci când

interesele grupurilor organizate şi având o anumită pondere politică sunt în joc,

în timp ce acele efecte care sunt în detrimentul publicului neorganizat sau a

grupurilor marginale nu produc acelaşi ecou, în acest sens, aceste controale

operând de o manieră unilaterală

1017

.

Printre controalele politice trebuie menţionată „supravegherea

parlamentară exercitată asupra activităţilor de guvernare şi administrare”.

Pentru a se permite parlamentului să-şi îndeplinească mai bine această

sarcină, anumite legislaţii prevăd în mod explicit ca guvernul să elaboreze un

raport cu privire la măsurile de executare a legilor şi experienţa pe care au

1015

Pe tema diferitelor tipuri de control s-au elaborat multe studii dintre care vom menţiona

doar câteva, cu titlu de exemplu: H. J. Schroder, Zur Erfoglskontrolle der Gesetzgebung, în „JRSRT”,

vol. 3, 1972, p. 275 şi urm; D. Aderhold, op. cit. supra, 1973, p. 60 şi urm.; H.-D. Derlien, op. cit.
supra, 1976, p. 25 şi urm.; G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980 şi alţii.

1016

A se vedea H.-D. Derlien, op. cit. supra, 1976, p. 27.

1017

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 106.

MANAGEMENTUL JURIDIC
439



căpătat-o din această aplicare (problemă de care ne vom ocupa în continuare).

Se reţine totuşi

1018

că exemple de acest fel sunt rare, controlul parlamentar

fiind de regulă delegat comisiilor parlamentare şi, în mod inevitabil, ele sunt

sporadice, iar constrângerile instituţionale şi organizaţionale limitându-le şi

mai mult.

Controalele administrative. Organele executive şi cele administrative

însărcinate cu aplicarea legilor sunt, prin însăşi funcţia lor, cel mai bine plasate

şi în măsură să cunoască problemele ridicate cu ocazia aplicării, precum şi

efectele acestora. În consecinţă, controalele administrative constituie o verigă

deosebit de importantă în reţeaua sistemică a controalelor la care este supusă

legislaţia. Apoi, în măsura în care aceste organe au şi o contribuţie

preponderentă în cadrul procesului de elaborare a legilor, ele pot să-şi

valorifice direct observaţiile. Aşa încât – aşa cum s-a remarcat

1019

deja – nu

este de mirare că, în aceste circumstanţe, numeroase modificări legislative se

datorează tocmai impulsurilor venite din partea acestor organe.

În prezent, administraţia, dar şi numeroase comisii administrative sau

consultative permanente, ca şi grupuri de muncă constituite „ad-hoc” din

reprezentanţi ai administraţiei şi experţi independenţi se interesează adesea şi

de aproape de acţiunea legislaţiei asupra realităţii sociale. Iar unele dintre

analizele lor pot fi chiar luate în considerare ca adevărate evaluări legislative,

comisiile parlamentare jucând un rol important în această privinţă.

Dar, ca şi în cazul controalelor politice, sunt remarcate şi slăbiciunile

controalelor administrative, şi anume: datorită rolului pe care organele

administrative îl au în cadrul procesului de legiferare, acestea sunt într-un fel,

în acelaşi timp, judecător şi parte; se presupune că ele exercită controlul

adecvării deciziilor legislative la care au contribuit substanţial; percepţia

acestor organe a problemelor de aplicare şi a efectelor se resimte, inevitabil, de

pe urma acestei poziţii; prin misiunea pe care o are, administraţia se

interesează mai mult de „practicabilitatea unei legislaţii” decât de „efectele sau

oportunitatea lor”

1020

; controalele administrative sunt adesea prea fragmentate,

prea fărâmiţate, reflectând repartizarea responsabilităţilor, diviziunea muncii în

interiorul administraţiei şi, în consecinţă, riscă să rămână lipsite de o

perspectivă globală; activitatea de control nefiind dintre cele bine plătite,

organele administrative, care de regulă au o multitudine de alte sarcini, au

tendinţa de a nu acorda controlului atenţia necesară

1021

.

Controalele financiare reprezintă o formă specială de control, distinctă de

cele politice şi administrative, deşi, în anumite ţări, sunt ataşate formal fie de

parlament, fie de administraţie, fie de amândouă, în mod conjunct.

1018 Ibidem, p. 106.

1019

A se vedea: J.-M. Grossen, L’organisation des travaux préliminaires de législation, în

„Revue de droit suisse”, 1974, p. 356; W. Buser, Die organisation der Rechtsetzung, în „Revue de

droit suisse”, 1974, p. 415.

1020

A se vedea H.-D. Derlien, op. cit supra, 1976, p. 26.

1021

A se vedea J. Hucke, E. Bohne, op. cit. supra, 1980, p. 187.
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Controalele fiscale privesc, în esenţă, regularitatea (justificarea formală) a

cheltuielilor statale.

Acest gen de controale şi-a lărgit mult, în timp, câmpul de exercitare,

punându-se din ce în ce mai mult accentul pe rezultatele acţiunilor legislative şi

administrative, din unghiul de vedere al criteriilor de eficienţă şi eficacitate. Un

exemplu semnificativ în acest sens îl constituie activitatea General Accounting

Office din Statele Unite ale Americii, organ auxiliar al Congresului.

Deci rezultatele practice ale legislaţiilor care implică vărsarea de prestaţii

financiare particularilor sau colectivităţilor publice subordonate (subvenţii,

indemnizaţii, alocaţii etc.) sunt scrutate cu rigurozitate în cadrul controalelor

financiare.

Dar controlul financiar rămâne totuşi parţial, el neprivind practic decât

legile bazate pe întrebuinţarea instrumentelor regulatoare altele decât cele de

incitare financiară pozitive. Aceasta fără a mai vorbi de ţările în care astfel de

controale financiare abia sunt schiţate

1022

.

Controalele jurisdicţionale. Scopul controalelor jurisdicţionale îl

reprezintă protejarea drepturilor particularilor împotriva oricăror influenţe

(intervenţii) nejustificate din partea puterilor publice sau din partea terţilor.

Preocuparea majoră a judecătorilor este îndreptată spre respectarea

conformităţii legilor sau actelor cu rang inferior cu constituţia, precum şi a

actelor şi faptelor autorităţilor publice şi ale particularilor cu legea (controlul

de constituţionalitate şi controlul de legalitate). Prin controalele jurisdicţionale

nu sunt însă puse în evidenţă, decât poate indirect, efectele normelor juridice,

ale acţiunilor legislative asupra realităţii sociale. Desigur că aplicarea

diverselor principii juridice, cum sunt, de exemplu, principiul proporţionalităţii

sau principiul legalităţii, îi obligă pe judecători să ţină seama şi de astfel de

situaţii, dar această luare în considerare nu este, cel mai adesea, decât

punctuală, limitată la cazuri de speţă

1023

, deşi anumite jurisdicţii fac dovadă de

o voinţă certă de a ţine seama, în măsura posibilului, şi de studiile sociologice

cu privire la problema juridică pe care o au de rezolvat. În general însă

exigenţele şi constrângerile nu permit, practic, instanţelor de judecată să

depăşească limitele unor aprecieri impresioniste ale efectelor legislaţiei.

*

Ţinându-se seama de cele expuse mai înainte, este evidentă (a devenit

evidentă, în timp) necesitatea instituirii unei noi forme de control, întrucât

formele tradiţionale de control nu se interesau de problema „efectelor

legislaţiei”, ele exercitând controale parţiale şi sumare. Această necesitate – aşa

cum se remarcă în literatura juridică

1024

1022

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 107–108.

1023

A se vedea F. Jost, Soziologie Feststellungen in der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, Berlin, 1979.

1024

A se vedea, de exemplu, R. Steinberg, Evaluation als neue Form der Kontrolle final
programmierten Verwaltungshandelns, în „Der Staat”, 1976, p. 185 şi urm.
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– a decurs şi dintr-o transformare importantă, în timp, în ceea ce priveşte

natura însăşi a legislaţiei (a normelor juridice): în timp ce legislaţiile clasice

comportau, de regulă, norme descriptive ale unor anumite stări de fapt şi

defineau consecinţele juridice care rezultau din ele, determinându-se astfel,

într-o foarte largă măsură, activitatea organelor de aplicare a legilor, legiuitorul

contemporan se limitează, din ce în ce mai mult, să fixeze scopurile, lăsându-se

pe seama administraţiei alegerea căilor sau mijloacelor necesare pentru a

parveni la acest rezultat. Este adevărat că prin utilizarea „noţiunilor juridice

nedeterminate”, a clauzelor generale etc., frecvente în toate domeniile

dreptului, a fost acordată, de foarte multă vreme, organelor de aplicare a legilor

o putere de apreciere relativ importantă, dar diferenţa, în prezent, constă în

aceea că această tendinţă a fost mult extinsă

1025

.

Raţiunile unei atare evoluţii sunt multiple şi complexe, în literatura de

specialitate

1026

fiind puse în evidenţă următoarele:

– datorită incertitudinii cu privire la consecinţele eventuale ale unui

„program condiţional”, pare mai judicios să se aleagă o soluţie care conferă o

marjă de apreciere extinsă la organele de aplicare a legilor pentru a se permite

astfel adaptarea mijloacelor în funcţie de efectele vizate; or, recurgerea la un

„program finalizat” (a se vedea distincţia făcută de N. Luhmann între

„programele finalizate” şi „programele condiţionale”, la care ne-am referit mai

sus) oferă tocmai această posibilitate;

– alegerea unui „program finalizat” porneşte, uneori, de la faptul că un

consens politic este mai uşor de obţinut, în special atunci când finalităţile

rămân relativ nedefinite, adică atunci când scopurile fixate „nu au un caracter

operaţional”;

– programele finalizate, care lasă executivului şi administraţiei grija de a

reglementa detaliile liberează astfel parlamentul, care suferă de o

supraîncărcare cronică, de o parte importantă a muncii de legiferare.

Diferenţa între „programele condiţionale” şi „programele finalizate”

constă în aceea că în timp ce în primul caz (programele condiţionale) organele

de aplicare sunt descărcate de orice responsabilitate pentru efectele legislaţiei,

aceasta revenind parlamentului, în cazul programelor finalizate, organele de

aplicare nu pot face abstracţie de efectele aplicării unor astfel de programe.

S-a mai făcut şi o altă subliniere

1027

şi anume că modurile tradiţionale de

control sunt inspirate de neîncredere, fiind vorba de asigurarea unui echilibru între

diferitele organe ale Statului şi împiedicarea exceselor sau abuzurilor de putere pe

care aceste organe ar putea să le comită contra particularilor. Însă evaluarea

legislativă (tip nou de control) este impregnată de o altă stare de spirit; ea se

fondează mai ales pe o revendicare generală de eficacitate şi eficienţă, pe de o

parte, şi o „grijă deosebită pentru transparenţă”, pe de altă parte (transparenţă care

1025

A se vedea R. Wohl, Die bürokratischen Kosten des Rechts und Sozialstaates, în „Die

Verwaltung”, 1980, p. 286.

1026

A se vedea R. Steinberg, op. cit. supra, 1976, p. 190–192.

1027

A se vedea: J. Raynaud, La Cour des Comptes, Paris, 1980, p. 6; L. Mader, op. cit.
supra, p. 110–111.
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rezultă mai ales din compararea „intenţiilor normative declarate”, adică efectele

expres vizate, cu „rezultatul real al intervenţiei legislative”. Această comparaţie

implică luarea în considerare atât a „dimensiunilor simbolice”, cât şi a

„dimensiunilor concrete” ale acţiunii normelor juridice în viaţa socială”).

C. Legitimarea. Intervenţiile puterilor publice în viaţa socială au nevoie

de o legitimare, pentru a putea să recurgă la constrângere ca să impună

respectarea deciziilor lor, dar în egală măsură pentru a putea fi astfel asigurată

o aplicare efectivă şi durabilă. Această exigenţă se impune mai ales când aceste

decizii iau forma actelor legislative, întrucât, prin legitimare, se poate obţine

adeziunea voluntară a destinatarilor legilor.

În literatura de specialitate

1028

s-au distins trei moduri de legitimare (trei

fundamente de legitimare): tradiţia, carisma şi legalitatea; în realitate, aceste

trei moduri de legitimitate se intersectează între ele şi, împreună, caracterizează

un „regim statal determinat”.

În statul modern predomină, desigur, modul de legitimare „legal-raţional”,

legitimitatea acţiunii puterii publice fiind fondată, în esenţă, pe „regularitatea

demersurilor sale”, de unde şi rolul determinant al „principiului legalităţii”

(legea permiţând, prin definiţie, exprimarea voinţei democrate, respectarea

procedurii legislative care dă Statului o autoritate de necontestat

1029

).

Dezbaterea democratică ce se desfăşoară în cursul procedurii stabilite prin

lege apare, şi ea, ca un garant al unei anumite „raţionalităţi” a deciziilor.

Potrivit acestei concepţii, legea nu asigură numai participarea cetăţenilor la

luarea deciziilor, ci garantează, în plus, că aceştia sunt atinşi de o manieră

egală (nediscriminatorie), nu în mod arbitrar

1030

. Deci forma legislativă a

deciziei este, în felul acesta, „legitimantă prin ea însăşi”

1031

, legitimarea

reducându-se, într-un fel, la exigenţa de legalitate. Deciziile legislative obţin

adeziunea destinatarilor deoarece ele sunt rezultatul (rezultă) unei proceduri

formale care (această procedură) nu trebuie legitimată la rândul ei

1032

.

Se face însă observaţia

1033

că în prezent se asistă la o clară slăbire a

principiului legalităţii datorită, în special: dezvoltării normelor infralegale

(ordonanţe, directive interne etc.); recurgerii tot mai frecvente la delegările

legislative şi la noţiunile juridice nedeterminate; apariţiei unor noi forme de

acţiuni statale calificate „soft law” prin referire la practicile analogice în

dreptul internaţional public.

Având în vedere această evoluţie, apreciată

1034

ca fiind ireversibilă şi

ineluctabilă, o parte a doctrinei juridice a încercat să adapteze această mişcare

1028

A se vedea M. Weber, Wirtschaft und Gesollschaft, vol. 1, Köln, 1956, p. 157 şi urm.

1029

A se vedea J. Chevallier, Danièle Loschak, La science administrative, Paris, 1978 I, p. 337.

1030

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 111.

1031

A se vedea P. Moor, Le principe de légalité dans l’administration moderne, în „Volk

und Recht” nr. 23/1981, p. 15.

1032

A se vedea N. Luhmann, op. cit. supra, 1977, p. 135 (criticat de J. Habermas).

1033

A se vedea M. Durupty, Management et principe de légalité, în „Revue française de

l’administration publique”, 1980, p. 563.

1034

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 112.

MANAGEMENTUL JURIDIC
443



la conceptele dogmatice

1035

, în timp ce jurisprudenţa, care nici ea nu poate

ignora această evoluţie, dă uneori impresia că duce o luptă de ariergardă

reafirmând principiul legalităţii, extinzându-l şi la activităţi statale care în mod

tradiţional erau sustrase acestuia

1036

.

Aşadar, se trage concluzia

1037

că avem de-a face, în această privinţă, cu

două tendinţe contradictorii: pe de o parte slăbirea principiului legalităţii, mai

ales în cazurile de delegare legislativă (clauzele de delegare) şi administrative

(noţiuni nedeterminate), mai frecvente, iar, pe de altă parte, extinderea

principiului legalităţii şi la alte domenii, în special în domeniul prestaţiilor

pentru altul. Iar la aceste două tendinţe ar trebui să se adauge şi o anumită

relativizare a legalităţii sub influenţa principiilor constituţionale, în special a

principiului proporţionalităţii.

Dar tocmai această slăbire a principiului legalităţii a pus în evidenţă

necesitatea altor surse de legitimitate. Astfel, alături şi în locul legii, au apărut

şi s-au dezvoltat alte moduri de acţiune statală; deciziile politice au îmbrăcat

din ce în ce mai mult forme infra sau cvasilegale, chiar caractere diferite de cel

al normelor juridice atât prin aparenţă, cât şi prin modul lor de adoptare. Apoi,

pe de altă parte, legea nu mai garantează în mod necesar participarea

democratică şi egalitatea; aceste două postulate, care constituiau fundamentele

implicite ale forţei sale legitimante, sunt repuse în discuţie în special prin

conştientizarea influenţei exercitate de „grupurile de interese” şi de

„administrare” în cadrul lucrărilor preliminare din procesul de legiferare, ca şi

prin faptul că legile se adresează adesea unui cerc foarte restrâns de destinatari

şi se aplică în situaţii foarte specifice

1038

.

Conjugarea acestor circumstanţe a condus în mod cert la eroziunea

fundamentului tradiţional al legitimităţii şi a făcut să se nască nevoia de

legitimări complementare, dacă nu chiar substitutive.

În contextul sus-menţionat, par a căpăta tot mai multă importanţă două

tendinţe: cea care înclină să fundamenteze legitimitatea deciziilor legislative şi

administrative pe „rezultat” (succes, eficacitate etc.) şi cea care caută să

legitimeze acţiunea statală pe recurgerea la „ştiinţă”.

„Evaluarea legislativă”, fiind o analiză a efectelor, bazată pe metode

ştiinţifice, participă tocmai la aceste două noi moduri de legitimare

1039

.

Dacă se admite, conform concepţiei instrumentaliste, atât de larg

răspândită în zilele noastre, că adaptarea unei legi se explică şi se justifică, în

esenţă, prin urmărirea unui scop determinat  de interes public, atunci realizarea

acestui scop devine în mod necesar o sursă de legitimitate a intervenţiei statale.

Iar această intervenţie nu se mărgineşte doar la prevenirea sau înlăturarea

acţiunilor periculoase (misiune defensivă), ci implică din ce în ce mai mult

1035

A se vedea: K. Eichenberger, op. cit. supra, 1982; K. Meier, Kooperation von
Legislative und Executive bei der Rechtsetzung in Bunde, Basel, 1979.

1036

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 112.

1037 Ibidem, p. 112.

1038

A se vedea Ch.-A. Morand, La crise du droit à travers la participation aux décisions
concrètes, în „Mélanges Eischenberger”, Basel, 1982, p. 433 (care constată că tocmai principiul de

egalitate este cel care comandă fărâmiţarea legii).

1039

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 113.
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acţiuni pozitive, Statul fiind considerat mai ales ca un ansamblu de servicii

publice care nu scapă, nici el, de „aplicarea principiilor moderne de gestionare”

(a acestor servicii). Deci, aşa cum se subliniază în literatura de specialitate

1040

,

„guvernării legii” i se substituie în mod progresiv cea a „eficacităţii

manageriale”; gestionarea raţională a resurselor publice şi realizarea scopurilor

graţie mijloacelor adecvate alese suplineşte cel puţin parţial vidul creat de

„declinul legitimităţii endogene”. Criteriile de eficienţă şi eficacitate (la care

ne-am referit mai sus) capătă, astfel, în mod evident, importanţă în raport cu

principiile juridice utilizate pentru aprecierea – şi legitimarea – intervenţiilor

legislative ale Statului. Se poate pune şi întrebarea în ce măsură aceste criterii

vor putea fi „recuperate” pe plan juridic prin dezvoltarea, de exemplu, a

„principiului proporţionalităţii”, principiu care nu întâmplător a devenit, în

zilele noastre, un principiu dominant

1041

. Buna îndeplinire a sarcinilor

considerabil lărgite ale Statului modern, sub raport asistenţial, contează tot atât

de mult, dacă nu chiar şi mai mult decât „principiul participării cetăţenilor la

deciziile care-i privesc”

1042

.

Inefectivitatea, deficienţele de punere în aplicare a legilor, ineficacitatea,

întrebuinţarea neeconomică a resurselor financiare ale colectivităţii, efectele

perverse ale legii şi altele de aceeaşi natură sunt, în această perspectivă,

fenomene susceptibile să pună în discuţie chiar legitimitatea legislaţiei, dacă

evaluarea legislativă s-ar limita doar la o analiză descriptivă şi la o explicaţie

pur teoretică, în acest caz existând şi riscul compromiterii acestei surse

complementare de legitimitate. Dar în măsura în care evaluarea legislativă îşi

propune să devină şi un „ajutor pentru decizia legislativă”, adică de a fi pusă în

valoare în cadrul practicii legislative, ea va contribui la evitarea sau suprimarea

disfuncţiilor în acţiunea normelor legale şi va reduce, în felul acesta, deficitul

de legitimitate care rezultă din aceste disfuncţii

1043

.

Evaluarea legislativă poate juca rolul de legitimare (complinire a

legitimării legislative) datorită faptului că criteriile la care se referă sunt

aparent neutre şi obiective, întrucât se bazează pe întrebuinţarea unor metode

ştiinţifice. Recurgerea la ştiinţă în cadrul procesului de legiferare poate

îndeplini, între altele, funcţia de legitimare (dacă nu chiar şi motivată) prin

voinţa de creştere a credibilităţii şi legitimităţii unei decizii legislative datorită

caracterului său ştiinţific

1044

.

Chemate să arbitreze cereri şi interese divergente, autorităţile statale se

întorc spre ştiinţă pentru a-şi justifica deciziile pe care le iau, altfel decât printr-

o opţiune explicită între valorile în conflict. Se consideră

1045

că, beneficiind de

1040

A se vedea M. Durupty, op. cit. supra, 1980, p. 557.

1041

A se vedea R. Wiethölter, Theoretische Ansätze. Entwicklung des Rechtsbegriffs, în

„JRSRT”, vol. 8, 1982, p. 41.

1042

A se vedea K. Eichenberger, Leistungstaat und Demokratie, în K. Eichenberger, „Der

Staat der Gegenwart” (Ausgewählte Schriften), Basel, 1980, p. 56 şi urm.

1043

A se vedea G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980, p. 550.

1044

A se vedea C. H. Weiss, Using Social Research, în „Public Policy Making”, Lexington,

1977, p. 1 şi urm. şi p. 165 şi urm.

1045

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 114.
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prezumţia de obiectivitate şi imparţialitate de care se bucură o analiză

ştiinţifică, deciziile autorităţilor statale sunt mai uşor acceptate de părţile în

cauză.

5. Instituţionalizarea evaluării legislative. Activitatea de evaluare

legislativă, atât prospectivă, cât şi retrospectivă, aşa cum rezultă din cele

expuse mai sus, a devenit un instrument indispensabil în societatea modernă

contemporană care nu mai poate fi condusă  cu mijloacele clasice, inclusiv în

ceea ce priveşte legiferarea, domeniu în care se simte (s-a simţit deja de multă

vreme) necesitatea perfecţionării cadrului procesului legislativ. Iar această

perfecţionare (întărire) presupune „ancorări procedurale” şi „măsuri

organizaţionale”, adică instituţionalizarea evaluării legislative pe ambele

paliere: decizionale şi procedurale, pe de o parte, şi organizaţionale, pe de altă

parte, ambele aspecte fiind complementare

1046

.

În literatura juridică, dar în egală măsură şi pe plan legislativ, problema

(necesitatea) instituţionalizării activităţii de legiferare este abordată din ambele

unghiuri de vedere: aspectele decizionale şi procedurale şi aspectele

organizaţionale, ele fiind precedate de studii aprofundate având drept obiect

„justificarea principiului însuşi al instituţionalizării”.

Prezentarea noastră va urma, şi ea, exact aceeaşi schemă: A) justificarea

instituţionalizării; B) aspectele decizionale şi procedurale; C) aspectele

organizaţionale.

A) Justificarea instituţionalizării evaluării legislative. În favoarea măsurii

instituţionalizării activităţii de evaluare legislativă pledează mai multe

considerente, unele raportându-se la calitatea acestui gen de analize, altele

privind punerea în valoare a rezultatelor, altele referindu-se la aspecte

procedurale şi aspecte organizaţionale.

Vom face o prezentare sintetică a celor mai importante motive care pot fi

invocate în legătură cu acest subiect, începând, bineînţeles, cu cele care privesc

probleme de fond şi urmând cu cele metodologice, procedurale şi organizaţionale.

În primul rând trebuie insistat asupra unui aspect fundamental care reflectă

tendinţa realizării unei reforme de profunzime în organizarea şi funcţionarea

procesului de legiferare în care trebuie antrenate toate forţele societăţii, care

acţionează în toate domeniile de activitate. Din acest unghi de vedere foarte

larg, instituţionalizarea evaluării juridice creează condiţiile cele mai favorabile

cooperării autorităţilor (organelor) legiuitoare cu cele însărcinate cu punerea

legilor în aplicare. Această colaborare este indispensabilă unei bune desfăşurări

a analizelor de acest tip, fiind suficient să se menţioneze, în acest context,

problema capitală a accesului la date.

1046

A se vedea: E. H. Freeman, M. A. Solomon, The field of evaluation research... rapidly
has become „institutionalized”, 1981, p. 13; W. Bruder, Sozialwissenschaften und Politikberatung
Zur Situation sozialwissenschaftlicher Informationen in der Ministerial organisation, Opladen,

1980; N. Caplan ş.a., The Use Social Science Knowledge in Policy Decisions at the �ational Level,
Ann Arbor, 1975; L. Mader, op. cit. supra, Lausanne, 1985; G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op.
cit. supra, 1980, p. 566, 559; p. Fricke, Modelle zur Institutionalisierung einer Gesetzeskontrolle,

Frankfurt, 1983, şi mulţi alţii.
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Utilizarea sau, respectiv, neanalizarea rezultatelor analizelor ştiinţifice

este o preocupare majoră care traversează întreaga literatură de specialitate

referitoare la raporturile dintre ştiinţă şi politică, în general

1047

, şi cu privire la

evaluare, în particular

1048

. Uneori cercetătorii pornesc de la ideea că rezultatele

lucrărilor lor ar trebui să formeze bazele directe şi principale ale deciziilor

politice; autorităţile statale, în ceea ce le priveşte, deploră adesea

imposibilitatea obţinerii de răspunsuri clare la întrebările pe care le pun,

răspunsuri care să le indice ce ar trebui să facă sau să decidă. Aceste aşteptări,

din partea ambilor, generează în mod necesar decepţii şi se consideră că aceste

decepţii provin dintr-o reprezentare mult prea simplă despre folosirea studiilor

de evaluare. Or, ar trebui, dimpotrivă, să se ţină seama de caracterul difuz al

schimburilor care au loc între cercetarea ştiinţifică şi politică (la fel ca şi între

politică şi drept). Dar se constată că problema subzistă chiar dacă se iau în

considerare şi „utilizările indirecte”. Inserarea punerii în valoare a rezultatelor

evaluărilor în procesul legislativ nu este garantat că se va şi realiza fără nicio

dificultate; mai trebuie ca asemenea schimburi să fie favorizate prin amenajări

instituţionale, care să permită mai ales sincronizarea, atât cât este posibil, a

cererii şi ofertei în această materie, ceea ce ar asigura şi publicitatea şi, prin

aceasta, o largă difuzare a rezultatelor

1049

. De notat, în acest context, că tocmai

în scopul realizării unei mai bune inserţii şi a unei mai bune puneri în valoare a

lucrărilor de cercetare ar trebui numiţi, de exemplu, aşa cum s-a întâmplat în

Germania, delegaţii din domeniul cercetării în toate ministerele

1050

.

În al doilea rând, instituţionalizarea evaluării legislative se impune şi

pentru micşorarea distanţei dintre organul de la care emană norma juridică şi

destinatarii acesteia. Or, instituţionalizarea mecanismelor de retroacţiune ar fi

susceptibilă să remedieze această situaţie.

Instituţionalizarea limitează dificultăţile de care se izbeşte dialogul dintre

cercetători şi cei care se folosesc de studiile acestora

1051

; dar se atrage atenţia şi

asupra riscurilor şi inconvenienţelor acestei măsuri. Într-adevăr, generalizarea

evaluării legislative ar putea să conducă la studii a căror necesitate nu este

evidentă; ea ar putea, de asemenea, să provoace aşteptări exagerate şi, drept

urmare, dezamăgire; ea riscă, între altele, să îngreuneze munca organelor politico-

administrative în loc să o uşureze (fireşte însă că aceste eventuale inconveniente

nu pot pune în discuţie principiul însuşi al instituţionalizării, ele impunând însă un

„demers pragmatic”. O realizare precipitată şi prea sistematică ar putea în cele din

urmă să prejudicieze ideea de instituţionalizare a evaluării efectelor)

1052

.

1047

A se vedea de exemplu U. Gschwind, Politique et recherche, 1982.

1048

A se vedea: R. F. Rich, Translating Evaluation into Policy, Londra, 1979; M. Q. Patton,

op. cit. supra, 1978, p. 23 şi urm.

1049

A se vedea P. H. Rossi ş.a., Evaluation. A Systematic Approach, Beverly Hills, 1979, p.

299 (autorul insistă asupra lipsei de concordanţă între desfăşurarea proceselor politice de decizie şi

timpul necesar evaluării).

1050

A se vedea R. Wassermann, Loi et efficacité, 1982, p. 100.

1051

A se vedea Ph. Robert, L’utilité de la recherche en sociologie juridique, Geneva, 1981,

p. 19 (citată de L. Mader, op. cit. supra, p. 118, nota 16 de la subsol).

1052

A se vedea R. Dieckmann, Schwierigkeiten mit Erfolgskontrolle in der öffentlichen
Verwaltung, în „Die öffentliche Verwaltung”, 1980, p. 743 şi urm.
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Din punct de vedere metodologic, instituţionalizarea este în mod cert de

dorit întrucât permite să se ia cu uşurinţă în considerare exigenţele care decurg

din tipurile de analiză avute în vedere; se asigură în special ca datele statistice

indispensabile să înceapă a fi recoltate încă din momentul intrării în vigoare a

legislaţiei

1053

. Adesea, evaluarea neprevăzută dinainte şi întreprinsă pe baza

unei decizii „ad-hoc” să se izbească de lipsa datelor pertinente (adică tocmai

datele care ar fi trebuit să fie culese ţinându-se seama de problema de

legiferare concretă). Abundenţa de date statistice nu garantează şi pertinenţa

lor din perspectiva legiuitorului. Constituirea unui aparat statistic specializat

face munca evaluatorului mult mai uşoară, facilitând de asemenea şi evaluarea

înseşi. Totuşi, se atrage atenţia şi asupra faptului că se poate neglija şi un alt

imperativ metodologic şi anume ca legiuitorul să omită să definească în

termeni operaţionali rezultatul care trebuie atins (cum ar fi, de exemplu,

numărul maxim de autorizaţii de achiziţionare de imobile de către străini, care

pot fi acordate anual, suprafaţa şi valoarea).

Instituţionalizarea activităţii de evaluare legislativă prezintă şi imensul

avantaj de a asigura prezenţa „unui personal calificat şi experimentat pentru

acest tip de analize”. Într-adevăr, în măsura în care evaluările ar fi sporadice,

este foarte probabil că atât efectivele personalului, cât şi infrastructura necesară

rămân limitate. Or, pentru a răspunde la nevoi ocazionale, nici administraţia,

nici cadrele universitare, nici chiar instituţiile de cercetare (cu caracter

comercial) a căror finanţare ar rămâne precară, în aceste circumstanţe, nu ar

putea dezvolta capacităţi de cercetare suficient de importante

1054

. A evalua

efectele unei legislaţii este o activitate cu „implicaţii politice” inevitabile.

Evaluatorul (aşa cum se exprimă, plastic, unii autori)

1055

avansează pe un câmp

minat presărat cu multiple interese politice, administrative şi sociale, de unde şi

pericolul evident ca un studiu empiric al efectelor legislaţiei să nu fie utilizat

decât pentru raţiuni tactice, pentru a confirma sau infirma teze partizane atunci

când acest lucru pare a fi oportun din punct de vedere politic, pentru a întârzia

luarea unei decizii în speranţa că evoluţia circumstanţelor şi scurgerea timpului

vor face să dispară obiectul controversat de pe agenda politică. Or,

instituţionalizarea permite tocmai excluderea unei motivări pur politice şi

circumstanţiale. Aceasta întrucât instituţionalizarea creează condiţiile cele mai

propice pentru o analiză cât mai obiectivă posibilă

1056

.

B) Aspecte decizionale şi procedurale. Ori de câte ori legiuitorul

consideră că este indispensabil să obţină informaţii exacte cu privire la

rezultatele – în perspectivă sau retrospectiv – deciziilor pe care urmează să le

ia sau le-a luat, poate prevedea chiar de la început că acestea vor trebui să facă

obiectul unei evaluări. O atare procedură (soluţie) este bine stabilită în Statele

Unite ale Americii, dar şi în Europa, deşi mult mai puţin practicată. În Elveţia,

1053

A se vedea H.-U. Derlien, op. cit supra, 1976, p. 87.

1054

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 116.

1055

A se vedea G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980, p. 61.

1056

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 117.
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de pildă, găsim exemple de acest tip, existând dispoziţii legale sau mecanisme

care reprezintă elemente ale unor asemenea „clauze de evaluare” (aşa cum sunt

ele denumite)

1057

.

Este vorba de dispoziţii legale prin care este impusă guvernelor o

„obligaţie specifică” (diferită de „obligaţia generală a executivului” de a

prezenta rapoarte anuale de gestiune) constând în dări de seamă regulate cu

privire la funcţionarea şi efectele unei legi.

Congresul american, de exemplu, a votat între anii 1967 şi 1974 patruzeci

de legi care conţineau astfel de „clauze explicite de evaluare” prin care se

prevedeau, simultan, şi punerea la dispoziţie a mijloacelor financiare necesare

în acest scop

1058

. De atunci această practică a fost mult amplificată

1059

.

În Republica Federală Germania există, de asemenea, mai multe legi care

conţin dispoziţii prin care este impusă guvernului „obligaţia explicită de a da

socoteală cu regularitate, despre efectele legilor”. Este vorba, de exemplu, de

Legea federală cu privire la ajutorul social (Bundessozialhilfegesetz) (§ 126 c)

sau Legea federală cu privire la încurajarea creării locurilor de muncă

(Arbeitsförderungsgesetz)

1060

. De asemenea, sunt şi cazuri când în momentul

adoptării unei legi, parlamentul să ceară în mod formal guvernului să-i prezinte

într-un anumit termen un raport cu privire la efectele deciziei legislative. Un

exemplu în acest sens este Legea federală cu privire la protecţia locatarilor

contra rezilierii contractelor de închiriere (Bundesgesetz über den

Kündigungsschultz für Mietverhältnisse über Wohnraum)

1061

.

În Franţa, Legea din 17 ianuarie 1975 cu privire la întreruperea voluntară

a sarcinii cuprinde o dispoziţie care, după unii autori

1062

, ar constitui o „clauză

de evaluare”, prin art. 16 al legii prevăzându-se un examen periodic al

repercusiunilor socio-demografice ale legislaţiei asupra avortului.

Exemple de acest fel se regăsesc şi în legislaţia elveţiană, putându-se

distinge două situaţii diferite: pe de o parte, cazurile când guvernul trebuie să

dea socoteală parlamentului şi, pe de altă parte, cele în care autorităţile

cantonale au o atare obligaţie faţă de Confederaţie.

Sunt menţionate, în literatura juridică

1063

, exemple din ambele cazuri.

Un exemplu din prima situaţie este Legea federală cu privire la ajutorul

acordat universităţilor (Recueil systématique du droit fédéral 414.20) în care

este stipulat că „la sfârşitul fiecărei perioade de subvenţionare, Consiliul

federal va prezenta Adunării federale un raport cu privire la măsurile luate în

1057

A se vedea: T. Oehlinger, Methodik der Gesetzgebung. Legistiche Richtlinien in Theorie
und Praxis, Viena, 1982, p. 12; G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980, 55.

1058

A se vedea R. Steinberg, op. cit. supra, 1976, p. 205; G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op.
cit. supra, 1977, p. 421.

1059

A se vedea H. E. Freeman, M. A. Solomon, The �ext Decade in Evaluation Research, în

R. A. Levin ş.a., op. cit. supra, 1981, p. 19.

1060

În „Die öffentliche Verwaltung”, 1977, p. 440.

1061

A se vedea P. Fricke, Modelle zur Institutionalisierung einer Gesetzeskontrolle,

Frankfurt, 1983, p. 49 şi urm.

1062

A se vedea J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, 1978, p. 395 şi urm.

1063

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 120 şi urm.
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limitele acestei legi, cu privire la experienţele rezultate din aplicarea sa ca şi cu

privire la dezvoltarea aşteptată a universităţilor elveţiene”.

Un alt exemplu îl constituie art. 9 III al Legii federale cu privire la

cooperarea în vederea dezvoltării ajutorului umanitar internaţional (Recueil

systématique du droit fédéral 974.0) care prevede că în privinţa Consiliului

federal acesta trebuie să dea socoteală de afectarea eficace a mijloacelor

alocate atunci când a propus Camerelor deschiderea unui credit pentru

realizarea unui program. Prin alte dispoziţii s-a impus Consiliului federal

obligaţia de a prezenta Camerelor un raport special cu privire la măsurile luate

în cazurile în care guvernul s-a bucurat de competenţe speciale cum ar fi în

materie de pregătire a apărării naţional-economice sau măsurile economice

externe (art. 20 IV din Legea federală pentru pregătirea apărării naţional-

economice, publicată în „Recueil systématique du droit fédéral 531.01 şi,

respectiv, art. 10 II din Hotărârea federală cu privire la măsurile economice

externe, publicată în „Recueil systématique du droit fédéral 946.201”).

Există şi domenii (tot în Elveţia) în care Consiliul federal supune

Camerelor rapoarte fără ca prin vreo lege să fie obligat la aceasta în mod

explicit. Acesta este cazul, de exemplu, al rapoartelor cu privire la „politica

agricolă”. Astfel de rapoarte sunt prezentate în special pentru a se răspunde

intervenţiilor parlamentare, prin ele descriindu-se cu destulă precizie măsurile

de politică agricolă şi făcându-se şi aprecieri cu privire la rezultatele

obţinute

1064

.

Informaţiile cu privire la problemele de aplicare şi efectele legilor sunt, în

general, mai substanţiale în rapoartele pe care cantoanele trebuie să le prezinte

autorităţilor centrale cu privire la legile federale a căror aplicare le incumbă

cantoanelor. În literatura de specialitate

1065

, sunt citate, cu titlu de exemplu,

dispoziţiile legale referitoare la: formarea profesională; încurajarea gimnasticii

şi sportului; munca la domiciliu; prestaţiile complementare pentru asigurările

de bătrâneţe; raporturile cu autorităţile federale în materie de păduri.

În afară de aceste rapoarte, Consiliul federal sau departamentul federal

competent pot cere autorităţilor cantonale rapoarte periodice cu privire la

executarea legislaţiei federale.

Obligaţia de a prezenta un raport este, de regulă, limitată la aplicarea şi

efectele unei legislaţii determinate, dar ea poate privi de asemenea şi un

„domeniu politic”, cum ar fi, de exemplu, „politica familială” sau „politica

agricolă”, dar poate fi legată (o atare obligaţie) de un „instrument de acţiune”

utilizat de legiuitor. Şi aceasta nu numai în Elveţia, ci şi în alte ţări

1066

. Se

subliniază, exemplificativ, cazul unui proiect al unei Legi federale (elveţiene)

cu privire la subvenţii, elaborat ca urmare a unei moţiuni parlamentare prin

care se cerea Consiliului federal să stabilească principiile generale care să

guverneze ansamblul subvenţiilor federale, având drept scop esenţial

„asigurarea folosirii economicoase şi eficace a resurselor publice”. În această

1064

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 121.

1065 Ibidem, p. 121–122.

1066 Ibidem, p. 121–122.

450
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



perspectivă, în art. 9 al proiectului era stipulat că în ceea ce priveşte Consiliul

federal acesta examinează periodic dacă principiile generale în materie de

subvenţionare sunt respectate în practică. Aceste principii au fost clar definite

în proiect, în special în art. 4. Iar guvernul mai trebuie să examineze dacă

textele legale care prevăd atribuirea de ajutoare financiare şi-au atins

obiectivul, dacă acesta mai poate fi realizat, ori dacă mai este cazul să fie

continuat. Apoi, cele constatate trebuie raportate Camerelor.

În acest context, mai este făcută sublinierea că în numeroase cazuri

legiuitorul încredinţează unei „comisii consultative permanente” sarcina de a

face aprecieri în legătură cu aplicarea şi efectele unei legislaţii, o atare situaţie

privind atât aspectul decizional, cât şi cel organizaţional

1067

.

În legislaţia germană referitoare la buget se prevede că măsurile de

importanţă financiară considerabilă să fie supuse unei analize cost-beneficii

(atât „ex ante” cât şi „ex post”), unii autori sugerând chiar lărgirea câmpului de

aplicare a acestui tip de analiză astfel încât să fie cuprinse, în general, toate

legile cu repercusiuni importante, printre ele figurând, desigur, şi cele

referitoare la subvenţii

1068

. 

În literatura de specialitate

1069

se atrage atenţia asupra unui fenomen care

se încadrează în preocupările generale referitoare la evaluarea legislativă. Este

vorba de abrogarea unei legi, operaţiune care, se pare, este mai dificilă decât

cea a elaborării sale, legile având tendinţa să dureze chiar dacă problema care a

stat la originea elaborării sale nu mai există. Acest fenomen se explică prin mai

multe raţiuni: opoziţia beneficiarilor direcţi sau indirecţi la orice propunere de

abrogare; rezistenţa autorităţilor de aplicare; aversiunea legiuitorului de a-şi

admite erorile; faptul că măsurile negative sunt rău primite pe plan politic,

astfel încât politicienii ezită să le propună etc.

Pornindu-se de la asemenea constatări, în legislaţia americană s-a emis

ideea adoptării principiului limitării în timp a duratei actelor normative

(„sunset legislation”), la termenul fixat pentru durata lor, legile fiind automat

abrogate dacă legiuitorul nu decide formal, pe baza unei evaluări serioase, să le

proroge pe noi perioade

1070

. Deci, este vorba, în acest caz, de o garantare,

indirectă, a efectuării unei evaluări legislative şi a dezbaterii politice pe

marginea rezultatelor legilor, realizate pe baza unei dispoziţii procedurale

imperative

1071

(abrogarea automată).

Sub impulsul unei organizaţii civile „Common Cause” care viza în special

„ameliorarea informării cetăţenilor cu privire la puterile publice, dar şi

participarea cetăţenilor la luarea deciziilor”, numeroase state americane au

introdus, încă din anul 1976, aşa-numitele „sunset legislations”, problema fiind

1067 Ibidem, p. 122.

1068

A se vedea G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980, p. 557.

1069

A se vedea E. Bardach, Policy Termination as a Political Process, în „Policy Sciences”

nr. 7/1976, p. 123 şi urm.

1070

A se vedea B. Rürup, G. Färber, Programmhaushalte der „Zweiten Generation”; Idee,
Arbeitsweise und Leistungsfähigkeit von ZBB, Sunset und RCB, în „Die öffentliche Verwaltung”,

1980, p. 665 şi urm.

1071

A se vedea, de exemplu, G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980, p. 557 şi urm.
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discutată şi pe plan federal, iar, în 1978, Senatul a acceptat aproape în

unanimitate un proiect de lege analog

1072

. Dar, deşi Congresul nu l-a adoptat,

conţinutul său, în esenţă, a fost considerat, de unii autori

1073

, ca prezentând un

interes, fiind chiar expuse principalele inovaţii propuse în cadrul acestui

proiect de lege, şi anume:

– Congresul urma să facă un inventar al tuturor programelor federale,

inventar care să cuprindă o serie de informaţii privind în special obiectivele

programelor, mijloacele financiare care sunt afectate realizării acestora,

autorităţile însărcinate cu aplicarea lor în practică şi scadenţele;

– sub sancţiunea pierderii validităţii acestora, programele trebuiau

reaprobate la fiecare zece ani pe baza unei evaluări, relativ sumare, de un

comitet al Congresului, evaluarea respectivă, destinată în principal să

determine gradul de realizare a obiectivelor, trebuia să răspundă unor exigenţe

standardizate, fiind fondată pe o analiză secundară a datelor furnizate de

administraţie şi pe studii neguvernamentale;

– în cursul fiecărei legislaturi, comitetele Congresului urmau să aleagă

câteva programe pentru a le supune unei reexaminări aprofundate, această

reexaminare selectivă, considerată ca fiind inovaţia cea mai importantă,

implica o adevărată „evaluare legislativă”.

Proiectul de lege sus-menţionat mai prevedea şi publicarea oficială a

inventarului programelor şi a rezultatelor evaluărilor aprofundate aşa încât să

permită o „largă dezbatere publică”.

În literatura de specialitate

1074

au fost subliniate şi explicate atât

avantajele, cât şi inconvenientele acestui mod de legiferare (sunset legislation),

la care ne vom referi în continuare.

O primă dificultate semnalată este situaţia că metoda „sunset legislation”

se aplică unor „programe”, adică modului de acţionare statală specific

americană care este destul de diferită de legiferările tipic europene, aşa încât ar

fi legitim să se pună întrebarea dacă ideea însăşi a limitării aplicabilităţii legilor

în timp, însoţită de o clauză de evaluare, nu este cumva netraspozabilă tradiţiei

legislative europene.

Răspunsul dat a fost că la prima vedere niciun obstacol de principiu nu se

opune la această transpunere şi că, de altfel, limitarea aplicabilităţii în timp nu

reprezintă o practică necunoscută în Europa. Recurgerea la o lege temporară se

poate justifica în special atunci când problema care urmează a fi rezolvată este

de natură trecătoare, atunci când obiectivul va fi probabil atins la o anumită

dată, sau atunci când efectele intervenţiei legislative sunt incerte

1075

. În

general, s-ar putea chiar spune că această soluţie merită să fie luată în

considerare mai ales atunci când avem de-a face cu o „lege clar finalizată”.

S-ar putea discuta însă problema oportunităţii acestui mod de legiferare şi chiar

1072

A se vedea F. M. Zweig, Evaluation in Legislation, Beverly Hills, 1979, p. 11.

1073

A se vedea R. Hicks, Sunset Legislation, ed. Zweig, 1979, p. 17–27.

1074

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 125 şi urm.

1075

A se vedea P. Fricke, Modelle zur Institutionalisierung einer Gesetzeskontrolle,

Frankfurt, 1983, p. 60.
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s-a pus o asemenea întrebare, concluziile la care s-a ajuns fiind destul de

nuanţate, punându-se în evidenţă atât avantajele, cât şi inconvenientele

1076

.

O serie de argumente

1077

pledează în favoarea ideii puse în evidenţă de

„sunset legislation”. Mai întâi, această idee ţine seama de „caracterul

experimental” pe care îl îmbracă, de fapt, dacă nu chiar şi formal, numeroase

intervenţii legislative, ideea „sunset legislation” fiind un corolar logic al acestui

caracter experimental. Apoi, realizarea acestei propuneri ar avea avantajul că l-

ar obliga pe legiuitor să facă faţă (să fie responsabil) consecinţelor deciziilor

sale; s-ar pune capăt dezinteresului de care parlamentul face dovadă atât de

adesea în legătură cu problema ce trebuia rezolvată, după ce legea a fost

adoptată. Reexaminarea periodică a modului de aplicare şi a efectelor legilor l-

ar face pe legiuitor nu numai să-şi asume responsabilitatea, ci i-ar permite să

controleze mai bine modul de concretizare a deciziilor sale şi, în felul acesta, să-

şi afirme sau reafirme autoritatea asupra organelor însărcinate cu aplicarea

legilor; acesta este un punct important din unghiul de vedere al concepţiilor

democratice care trebuie, în principiu, să prevaleze în această materie.

Cum multe intervenţii legislative comportă şi restricţii în privinţa

drepturilor fundamentale ale particularilor, limitarea lor, în timp, legată de o

reexaminare privind necesitatea sau oportunitatea lor, ar fi de dorit din punct

de vedere al protejării libertăţilor individuale.

În sfârşit, punerea în aplicare a acestui exemplu american ar duce la

asanarea permanentă a legislaţiei de textele legale desuete, ineficace sau

contraproductive; s-ar contribui şi la reducerea densităţii normative şi a

birocraţiei, ameliorându-se simultan şansele altor norme juridice de a fi

respectate şi s-ar libera resurse (administrative, financiare etc.) pentru

îndeplinirea altor sarcini.

Nu mai puţin însă sunt puse în evidenţă şi pericolele inerente acestui mod

de legiferare

1078

. Faptul de a admite chiar de la început caracterul provizoriu al

legilor ar putea conduce pe legiuitor să se arate mai nepăsător sau mai

indiferent cu privire la consecinţele activităţii sale de legiferare, să facă dovadă

de mai puţină reţinere în intervenţiile sale, aşa încât, din punct de vedere al

protecţiei libertăţilor individuale, ar exista temeri în legătură cu atingeri mai

grave; aceste libertăţi sau drepturi fundamentale nu ar fi, de altfel, în acord cu

însăşi „ideea de experimentare”. Intervenţiile fiind de natură temporară, nu este

exclus, pe de altă parte, ca ele să fie încă şi mai puţin pregătite decât sunt în

prezent.

Apoi, prevăzându-se o limitare în timp şi clauza evaluării, legiuitorul ar

recunoaşte explicit posibilitatea unei erori sau a unui eşec; el ar semnala astfel

1076

Pentru un rezumat al principalelor argumente pro şi contra a se vedea H. Kindermann,

Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung 1982, Berlin, 1982, p. 224 (autorul remarcând faptul că

ştiinţa este mai mult de acord cu această idee decât politicienii şi administratorii).

1077

A se vedea: H. Kindermann, op. cit. supra, 1982, p. 224; P. Fricke,  op. cit. supra, 1983,

p. 59 şi urm.; J. Wagner, Schafft Gesetze auf Zeit, în „Die Zeit”, 1980.

1078

A se vedea H. Kindermann, op. cit. supra, 1982, p. 224; W. Hugger, Legislative
Effektivitätssteigerung. Von den Grenzen der Gesetzesevaluierbarkeit zum Gesetz auf Zeit, în
„Politische Vierteljahresschrift”, 1979, p. 214 şi urm.
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că normele legale edictate de el sunt discutabile. Or, făcând acest lucru nu ar

favoriza oare neaplicarea sau nerespectarea lor? Nu ar suscita atitudini sau

strategii negative, falsificând chiar de la început condiţiile în care ar trebui să

se desfăşoare experienţa?

Aceste riscuri există în mod efectiv: nu se poate exclude faptul că natura

experimentală a legislaţiei poate compromite şansele sale de reuşită. Pentru

parlament, a cărui supraîncărcare este mereu invocată, reexaminarea periodică

a actelor normative ar crea un surplus de muncă, cel puţin pe o anumită

perioadă de timp; în plus, şi acesta ar constitui poate un aspect încă şi mai

important, reexaminarea generând probabil conflicte politice suplimentare.

Dar obiecţiunea majoră contra reluării ideii din „sunset legislation” rezidă

fără îndoială din „principiul securităţii juridice” care, cel puţin la prima vedere,

ar fi zdruncinat. Desigur, nu există niciodată o certitudine cu privire la

validitatea viitoare a unei norme legale, dar în cazul unei legislaţii temporare,

incertitudinea este deosebit de acută şi atinge paroxismul la împlinirea fiecărui

termen de validitate. Această incertitudine ar slăbi încrederea indispensabilă în

stabilitatea normelor legale, stabilitate care doar ea permite particularilor să

alimenteze aşteptările relative în ceea ce priveşte comportamentele altuia şi de

a se prevedea, aproximativ, consecinţele propriei lor activităţi.

În sfârşit, este cert că legitimitatea legilor, care trebuie totuşi să fie

prorogată cu regularitate pe baza unui raport de evaluare, este mult mai precară

în cazurile legilor temporare (experimentale); legalitatea formală, sursă

tradiţională de legitimitate, nu este deloc suficientă, creându-se legitimări

complementare. În măsura în care ideea „sunset legislation” nu este realizată

decât parţial, de exemplu, pentru legi noi, sau pentru legi care ar implica

vărsarea unor prestaţii financiare, ea ar conduce la exigenţe diferenţiate de

legitimitate; ca atare, nu poate înlătura complet pericolul ca această diferenţiere

să acţioneze în detrimentul anumitor legi bine determinate, în special cele care

instituie prestaţii sociale ale Statului

1079

.

Se consideră că toate aceste obiecţiuni nu sunt complet lipsite de

fundamentare, deci ele trebuie luate în serios. Dar avantajele, justificările

acestui mod de legiferare nu sunt nici ele de neglijat. Indiferent de unghiul de

vedere în care te-ai plasa pentru emiterea unei judecăţi abstracte, vor fi,

probabil, întotdeauna găsite argumente atât pozitive, cât şi negative. Limitarea

legilor în timp legate de o clauză de evaluare este înainte de toate o „tehnică”

de legiferare şi, ca atare, ea este în mod necesar ambivalentă. Rezultatele la

care se poate ajunge din punct de vedere al protejării libertăţilor individuale

ilustrează perfect acest lucru. Avantajele şi inconvenientele limitării în timp nu

pot fi apreciate cu adevărat decât în situaţii concrete. De aceea, este important

ca ideea să fie aprofundată şi, mai ales, „testată din punct de vedere

practic”

1080

. Pentru a se şti în ce domenii legislative şi ce tipuri de instrumente

1079

A se vedea: B. Rürup, G. Faber, op. cit. supra, 1980, p. 668; H.-U. Derlien,

Organisatorische Aspekte der Programmevaluation, în „Verwaltung und Fortbildung”, 1978, p. 54

şi urm.

1080

A se vedea G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980, p. 558.
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de acţionare oferă o idee pentru adoptarea unei soluţii adecvate, ar trebui ca

această idee să fie pusă în practică, punctual şi pragmatic, începând cu cazul în

care instituţionalizarea unei evaluări periodice poate să se sprijine pe un larg

consens politic

1081

.

La cele de mai sus s-ar mai putea adăuga şi alte argumente care, credem,

sunt de natură să neutralizeze obiecţiunile la care ne-am referit mai sus.

După părerea noastră, ideea pe care se fundamentează „sunset legislation”

este mult mai largă, ea nereducându-se, aşa cum greşit se susţine, la o „limitare

a aplicării în timp a legilor” şi, chiar dacă ar fi aşa, nici nu s-ar produce efectele

pe care şi le-au imaginat aceşti critici. Într-adevăr, se omite faptul că societatea

modernă contemporană se caracterizează, în contextul dezvoltării fantastice a

ştiinţei şi tehnologiei, prin schimbări, uneori adevărate mutaţii, care au loc în

ritmuri extrem de rapide, dar şi prin complexitate, aşa încât pentru controlul şi

stăpânirea acestor procese sociale este nevoie de concepţii şi instrumente de

acţionare adecvate, mult deosebite de cele tradiţionale. Iar, în aceste condiţii,

nici cadrul juridic, înlăuntrul căruia trebuie să se desfăşoare toate categoriile de

acţiuni, nu mai poate rămâne încremenit (fix, rigid), ci va căpăta aceeaşi

mobilitate caracteristică epocii pe care o parcurgem. Iar această situaţie

obiectivă nu se poate să nu influenţeze şi concepţiile abstracte despre principii

fundamentale cum sunt: legalitatea, stabilitatea legilor, securitatea juridică,

previzibilitatea şi altele. Mobilitatea, ritmurile extrem de rapide ale

schimbărilor au un efect indiscutabil de relativizare, de adecvare la realităţi şi

schimbări, echilibrul, stabilitatea şi securitatea juridică nemaifiind concepte

fixe (rigide), ci fiind realizate într-un context dinamic, întrucât avem de-a face

cu o situaţie care poate fi caracterizată, aşa cum s-a exprimat plastic un fost

preşedinte al Franţei, Valéry Giscard d’Estaing, ca fiind o „schimbare în

continuitate”.

Apoi, nu ni se pare întemeiată nici critica că o evaluare parţială a uneia

sau mai multor legi ar putea avea efecte negative asupra altor legi care n-au

fost supuse evaluării. O  asemenea critică ignoră faptul că în prezent

conducerea societăţii, inclusiv în ceea ce priveşte dreptul aplicabil, nu se mai

fundează pe concepţii tradiţionale care şi-au dovedit limitele în timp, ci pe

concepţii moderne, teorii şi instrumente adecvate timpurilor noastre cum sunt:

teoria sistemelor, cibernetica, informatica, analizele sistemice. Or, în aceste

condiţii şi evaluările legislative nu mai pot avea un caracter parţial, ci unul

sistemic, luându-se în considerare toate efectele produse la nivelul întregului

sistem juridic nu numai a unui segment al acestuia.

Această mobilitate, de care nu poate fi străin nici sistemul juridic, are

drept consecinţă, ce trebuie acceptată şi integrată în concepţia noastră, o uzură

morală, dacă putem spune aşa, şi a cadrului juridic sau a unor segmente ale

acestuia, acesta fiind şi scopul pentru care sistemul juridic sau legile care-l

compun trebuie supuse unor evaluări periodice pentru a se constata dacă mai

sunt adecvate situaţiilor în evoluţie pe care le reglementează, evaluări pe care

le putem compara cu „reviziile tehnice” periodice la care autovehiculele

1081

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 127.
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trebuie supuse pentru a se vedea dacă mai sunt sau nu, şi în ce măsură, apte a fi

admise să mai participe la circulaţia publică.

Aceste evaluări periodice, care pot într-adevăr conduce şi la modificări

mai mult sau mai puţin radicale ale legilor, nu se fac în detrimentul, împotriva

principiului legalităţii, stabilităţii ori securităţii raporturilor juridice, dimpotrivă

pentru întărirea acestora, prin adecvare continuă la realitate, nu prin raportare

la „abstracţiuni teoretice”, aşa cum ni se pare că o fac cei care-şi exprimă

obiecţiuni de acest gen contra ideii corecte şi progresiste rezultate din „sunset

legislation”.

Părerea noastră este, în consecinţă, că ideile rezultate din „sunset

legislation” sunt de mare actualitate, în prezent ele fiind susceptibile să

implementeze o metodă completă de desfăşurare a activităţilor de elaborare,

aplicare şi corectare a legilor pentru a se putea urmări, controla şi lua măsuri

corespunzătoare în vederea realizării unor obiective politice de organizare şi

dezvoltare a societăţii, înlăuntrul unui cadru juridic apt să asigure în mod

efectiv, eficace şi eficient, disciplina şi răspunderea pentru acest gen de

activităţi. Iar pentru a se ajunge la asemenea stadii de organizare şi desfăşurare

a acţiunilor, inclusiv cele de natură juridică, trebuie să se înceapă cu începutul,

chiar dacă iniţiativele vor fi de factură mai modestă la început de drum.

Perfecţionările şi rezultatele pozitive vor apărea pe parcurs, în intervale de timp

mai mult sau mai puţin îndelungate, în funcţie de străduinţe şi de voinţa

politică de a se traduce în practică asemenea idei.

În partea finală a acestui segment din studiul nostru ne vom ocupa şi de

exigenţe de ordin procedural în caz de modificări legislative.

Preocuparea pentru analize privind aplicarea şi efectele legilor care să

servească efectiv ca baze pentru deciziile din cadrul procesului de legiferare

priveşte, evident, în primul rând evaluările motivate în esenţă de deficitul de

utilizare a acestora la cererea unei autorităţi publice, adică cele care se

fundamentează pe o obligaţie formală consacrată printr-un text legal.

Cum cea mai mare parte a proiectelor de lege sunt de fapt modificări şi nu

creaţii fundamentale noi, o atare obligaţie s-ar aplica practic ansamblului

activităţilor de legiferare.

Luarea în considerare înseamnă menţionarea studiilor de evaluare,

discutarea rezultatelor şi motivarea concluziilor politice la care s-a ajuns care,

eventual, ar contrasta cu cele ale evaluatorilor.

Această exigenţă formală relativă la conţinutul mesajelor guvernamentale

care privesc proiectele de lege n-ar fi un corp străin în practica legislativă, ea

necesitând evident desfăşurarea unei documentaţii cu privire la analizele

pertinente într-o perspectivă legislativă; ea ar fi o condiţie prealabilă pentru

ameliorarea punerii în valoare a acestor analize în cadrul procesului de

legiferare.

Acest lucru se face în Franţa, de către Serviciul de coordonare a cercetării

ataşat Ministerului Justiţiei, în Germania, de către delegaţii la activitatea de

cercetare numiţi de toate ministerele, în Canada, de către Comisia de reformă a

dreptului, organ permanent compus din înalţi magistraţi care dispun de un

personal de cercetare destul de important, sarcina sa constând în a examina şi a
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revedea în mod continuu şi sistematic legislaţia canadiană. Pentru îndeplinirea

acestei sarcini, Comisia poate efectua ea însăşi sau poate să mandateze alte

persoane pentru efectuarea studiilor şi cercetărilor; ea trebuie să colaboreze cu

serviciile guvernamentale şi administrative care sunt ţinute să le acorde

concursul, în special prin furnizarea informaţiilor necesare. Rezultatele

cercetărilor întreprinse sunt în general publicate.

De menţionat că în această privinţă, din unghi strict juridic, trebuie, în

mod serios, să se pună întrebarea de a se şti dacă, chiar în absenţa unei

dispoziţii procedurale exprese, dreptul pozitiv nu ar putea să impună

legiuitorului obligaţia de a ţine seama de eventualele studii empirice cu privire

la aplicarea sau efectele legilor pe care el intenţionează să le modifice, în caz

contrar pregătirea revizuirii ar putea fi considerată ca insuficientă.          Într-

adevăr, lucrările preliminare în materie de legiferare trebuie să răspundă unor

anumite exigenţe constituţionale. Curţile Constituţionale s-au pronunţat în

sensul că o lege trebuie să epuizeze toate sursele de cunoaştere şi de informare

care-i sunt accesibile pentru a se putea determina cât mai sigur posibil

consecinţele viitoare ale intervenţiei sale şi, în acest scop, trebuie să se

străduiască să ţină seama în mod adecvat de ansamblul de date pertinente

disponibile

1082

.

În speţă, s-a considerat că legiuitorul putea în mod rezonabil să admită că

legea nu va duce la o transformare a ordinii sociale incompatibile cu garantarea

proprietăţii.

C) Aspecte organizaţionale. Nu este suficient doar să se prevadă prin lege

obligaţia de a se proceda la o evaluare legislativă. Mai trebuie ca această

activitate să fie şi instituţionalizată pentru a o face operaţională. Iar

instituţionalizare implică organizare, ceea ce ridică şi numeroase probleme

organizaţionale ce trebuie rezolvate. Aportul evaluării legislative, succesul sau

eşecul ei, depinde într-o largă măsură de răspunsurile ce se dau la problemele

de acest gen.

În literatura de specialitate

1083

au fost decelate trei astfel de categorii de

probleme care i s-au părut autorului respectiv a fi de o importanţă primordială:

natura internă sau externă a evaluării legislative; caracterul centralizat sau

descentralizat al evaluării şi legarea (corelarea) acestei activităţi de executiv

sau de parlament.

În funcţie de profilul de dorit al organului de evaluare legislativă se va

determina şi alegerea între aceste diferite alternative (expuse mai sus).

Unii autori au considerat că profilul ideal al organului legislativ ar fi

următorul:

– organul de evaluare ar trebui să aibă o mare independenţă sau

autonomie pentru a putea să comanditeze sau să întreprindă el însuşi studii

lipsite de prejudecăţi;

1082

A se vedea Curtea Constituţională Germană, decizia din 1 martie 1979, în

„Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts”, vol. 50, p. 290 şi urm.

1083

A se vedea P. Fricke, op. cit. supra, 1983, p. 100.
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– organul de evaluare ar trebui să ocupe o poziţie suficient de puternică

pentru a putea să înfrunte şi să suporte conflictele pe care activitatea sa este

susceptibilă să le genereze;

– organul de evaluare ar trebui să aibă el însuşi competenţa necesară, sau

să fie capabil să se servească de ştiinţa experţilor, pentru a putea obţine

rezultate fiabile;

– organul de evaluare va trebui să dea dovadă de atitudine critică,

inovatoare, proprie să mărească şansele de ameliorare în materie de legiferare;

– organul de evaluare ar trebui să poată asigura luarea în considerare a

rezultatelor activităţii sale în cadrul procesului legislativ.

Diferitele forme de ancorare instituţională sau organizaţională ale

evaluării legislative răspund unor diverse grade de exigenţă particulare în

cadrul acestui profil

1084

.

Evaluarea internă sau externă? Aşa cum se subliniază în literatura de

specialitate

1085

, „alegerea principală în materie de organizare a evaluării

legislative rezidă între o evaluare efectuată de persoane şi organisme care

aparţin administraţiei şi o evaluare efectuată din afara acesteia”. Cu alte

cuvinte, este vorba de o alegere între „evaluarea internă” şi „evaluarea

externă”. Criteriul decisiv ar fi, după autorul sus-menţionat, „statutul formal”

al evaluatorului sau al organului de evaluare.

Un alt autor

1086

, pornind de la un criteriu oarecum diferit, a definit ca fiind

interne „evaluările realizate sub responsabilitatea serviciilor administrative sau

guvernamentale”. Acest autor ţine seama nu numai de statutul persoanelor care

execută lucrările de cercetare, ci şi de modul de finanţare ales. Potrivit acestei

definiţii, evaluările încredinţate experţilor sau institutelor de cercetare exterioare

administraţiei (cercetări întreprinse pe bază de contract) sunt considerate ca

fiind interne cu acelaşi titlu cu cele întreprinse de serviciile care fac parte din

administraţie, dimpotrivă, evaluările efectuate de un serviciu special ataşat

parlamentului sau Curţii de Conturi vor fi apreciate ca fiind externe, la fel ca şi

studiile care ţin de responsabilitatea exclusivă a evaluatorilor înşişi.

Un alt autor

1087

alege un alt punct de vedere întrucât în optica sa numai

evaluarea de către autorul actului legislativ, adică autoevaluarea, ar trebui

calificată ca fiind internă.

Această din urmă distincţie a fost considerată

1088

ca nefiind judicioasă,

trebuind, în consecinţă, să fie înlăturată; în schimb, celelalte criterii, statutul

formal al evaluatorilor, modul de finanţare şi responsabilitatea formală s-a

considerat a fi pertinente, întrebarea care s-ar putea pune este dacă va trebui să

se aleagă dintre acestea din urmă?

Încercându-se să se dea un răspuns la această întrebare, s-a făcut mai întâi

sublinierea

1089

că, dacă se face referire la ideea generală care se subînţelege din

1084

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 130.

1085

A se vedea R. Angelmar, L’évaluation des politiques publiques, Grenoble, 1978, p. 15.

1086

A se vedea H.-U. Derlien, op. cit. supra, 1978, p. 55.

1087

A se vedea H. J. Schröder, op. cit. supra, 1972, p. 275 şi urm.

1088

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 131.

1089 Ibidem, p. 131 şi urm.
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distincţia respectivă, criteriile sus-menţionate nu par incompatibile. Această

idee generală constă în aceea că nu este indiferent faptul, în special din punct

de vedere al calităţii intrinseci a evaluării şi utilităţii sale în cadrul procesului

de legiferare, că analizele sunt realizate sub controlul mai mult sau mai puţin

direct al organismelor politice şi administrative respective, sau în afara acestui

control. Cu alte cuvinte, elementul capital care fundamentează distincţia constă

în „gradul de autonomie”, de independenţă (sau dependenţă) al evaluatorilor în

raport cu autorităţile statale care iau parte la crearea, adoptarea şi punerea în

practică a normelor legale supuse examinării. Acest grad nu este determinat

exclusiv prin statutul cercetătorilor, modul de finanţare, sau repartizarea

formală a responsabilităţii; el rezultă dintr-un ansamblu de factori printre care

criteriile menţionate prezintă incontestabil o importanţă deosebită. De altfel,

alegerea din acest punct de vedere mai general ar permite să se respecte mai

bine faptul că în realitate nu avem de-a face cu o opoziţie netă între două

situaţii fundamental distincte, ci este vorba doar de diferenţe graduale care

separă cazuri situate între doi poli extremi.

Dificultatea de a delimita abstract punctele de vedere extern şi intern nu

este evident proprie studiilor de evaluare, ci priveşte cercetarea în general, şi

mai ales „cercetarea aplicată sau orientată” din care face parte şi evaluarea

legislativă.

Din punct de vedere al finanţării, situaţiile sunt foarte variabile,

mergându-se de la luarea în sarcină financiară până la absenţa oricărei susţineri

financiare

1090

.

În Elveţia

1091

, în afara cercetărilor efectuate în cadrul administraţiei

federale ale căror cheltuieli sunt asumate de Confederaţie, se pot distinge, în

special, următoarele cazuri: cercetări întreprinse pe bază de mandat al

administraţiei; cercetări subvenţionate pe baza unor criterii ştiinţifice şi a unor

considerente legate de interesul practic al obiectului de studiu (programe

naţionale de cercetare); cercetări subvenţionate pe bază de criterii, în principiu,

exclusiv ştiinţifice (de exemplu, subvenţii pentru cercetare acordate de Fondul

Naţional Elveţian în cadrul activităţii sale normale de încurajare); cercetări

subvenţionate indirect, prin intermediul ajutoarelor acordate universităţilor

cantonale şi care servesc, de asemenea, şi pentru finanţarea cheltuielilor de

exploatare consacrate parţial cercetării; cercetările care nu beneficiază de nicio

susţinere financiară din partea Confederaţiei.

Cercetarea efectuată pe bază de contract. În acest caz, gradul de

autonomie al cercetătorului este, evident, foarte redus, întrucât comanditarul

determină obiectul studiului şi este stăpânul produsului; ele este cel care decide

urmarea ce se va da rezultatelor obţinute,. Deci, cercetarea pe bază de mandat

trebuie calificată ca fiind internă.

1090

În privinţa considerentelor generale cu privire la diferitele moduri de finanţare a

cercetărilor a se vedea G. Ferné, La gestion de la recherche au début des années 80. Problèmes et
tendances, în „Revue française d’administration publique”, 1980, p. 717 şi urm.

1091

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 132 şi urm.
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Celelalte moduri de finanţare lasă cercetătorului o independenţă mult mai

largă, chiar şi în cazurile de finanţare din cadrul programelor naţionale de

cercetare. Aceste programe constituie într-un fel o soluţie intermediară, căci

alegerea obiectului de studiu estre dirijată spre domenii sau problematici care

prezintă un interes practic imediat; programele sunt decise de guvern care se

aşteaptă ca aceste cercetări să contribuie la rezolvarea problemelor concrete de

nivel naţional. Unele dintre acestea sunt consacrate unor cercetări care pot fi

considerate ca „evaluări legislative”.

Avându-se în vedere cele de mai sus, se consideră

1092

că au caracter intern

evaluările făcute de serviciile administraţiei, termenul de „administraţie”

trebuind să fie luat într-un sens foarte larg, care include şi birourile şi serviciile

care sunt legate din punct de vedere administrativ de administraţia centrală. De

asemenea, pot fi considerate ca fiind interne şi evaluările întreprinse pe bază de

mandat din partea administraţiei, guvernului şi parlamentului (de exemplu,

comisiile de gestionare). Distincţia priveşte, în esenţă, executarea (realizarea)

studiilor de evaluare şi într-o mai mică măsură se aplică „declanşării” şi

„punerii în valoare a rezultatelor”.

Se mai face sublinierea că evaluarea legislativă nu reprezintă decât o parte

infimă dintr-un ansamblu de cercetări ale administraţiei, o parte care, de altfel,

nu este deloc uşor de determinat cu exactitate. În lipsa unor indicaţii precise se

consideră că studiile care pot fi calificate ca fiind evaluări legislative aparţin

„sectorului de cercetare orientată”.

În ceea ce priveşte „comisiile de experţi”, acestea ocupă un loc special în

acest context. De regulă, ele sunt compuse din reprezentanţi ai administraţiei,

ai mediilor interesate şi din oameni de ştiinţă.

Astfel de comisii pot fi permanente sau nepermanente, potrivit criteriilor

sus-menţionate ele trebuind a fi considerate ca organisme interne. Dar din

punct de vedere al compunerii lor, aceste comisii formează punţi între

administraţie şi administraţi, între Stat şi societatea civilă. În acest sens, astfel

de comisii au un caracter mixt, fiind în acelaşi timp şi interne, şi externe

1093

.

Comisiile au în special funcţia de a fi atente la acţiunea normelor legale

asupra realităţii sociale, chiar dacă legiuitorul alege o altă formulă pentru a descrie

rolul lor; ele îşi au avizul către autorităţi în ceea ce priveşte executarea legilor şi le

vor prezenta propunerile lor. Deci din sarcina comisiilor va face parte observarea

punerii în practică şi a efectelor legilor şi se vor achita de această sarcină, ocazional

sau periodic, din proprie iniţiativă sau la cerere, uneori conform obligaţiilor definite

prin lege, prezentând rapoarte guvernului sau administraţiei

1094

.

Dar comisiile, nefiind în măsură să realizeze ele însele atare analize, în

practică vor recurge la încredinţarea executării lor unor specialişti, adică vor

recurge la „cercetarea pe bază de contract”.

În literatura de specialitate

1095

s-a încercat să se evidenţieze „avantajele

evaluărilor interne” (intra-muros). În primul rând, se consideră că este

1092

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 132–133.

1093 Ibidem, p. 134.

1094 Ibidem, p. 134.

1095 Ibidem, p. 135.
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indispensabil ca „funcţia de evaluare” să fie clar separată de „funcţiile

administrative” (care includ şi pregătirea deciziilor legislative) şi de „funcţiile

executive”.

Apoi, se mai apreciază că trebuie să se admită că atât studiile externe, cât

şi cercetarea pe bază de contract, precum şi evaluările intra-muros comportă,

fiecare dintre ele, atât avantaje, cât şi inconveniente specifice, aşa încât nu este

vorba de o alegere între aceste posibilităţi ci, dimpotrivă, este necesară

recunoaşterea complementarităţii lor. Dar întrucât este vorba de punerea în

lumină a aspectelor organizaţionale, o atenţie deosebită trebuie acordată

evaluării interne (intra-muros).

Evaluările interne, indiferent că ar fi evaluări „intra-muros” sau „cercetări

pe bază de contract”, rămân adesea confidenţiale şi, datorită acestui fapt, sunt

sustrase dezbaterilor ştiinţifice şi publice. Iar această confidenţialitate

favorizează, între altele, o utilizare selectivă a studiilor efectuate, guvernată în

esenţă de „considerente de oportunitate politică”.

Dar dacă evaluările externe au şansa de a fi mai conforme cu canoanele

metodologice ale disciplinelor ştiinţifice respective, evaluările interne, mai ales

evaluările „intra-muros” prezintă – datorită instituţionalizării – avantaje notabile

(la care ne-am referit mai sus atunci când ne-am ocupat de „justificarea

instituţionalizării”). Mai întâi, datorită statutului lor, evaluatorii care fac parte

dintr-un serviciu ataşat administraţiei riscă mai puţin să fie consideraţi ca intruşi

de către organele răspunzătoare de legile supuse evaluării (aceste organe fiind,

probabil mai puţin neîncrezătoare în privinţa lor şi deci mai dispuse să

coopereze). Or, în faţa unor autorităţi reticente, evaluatorii externi nu au

ponderea instituţională necesară pentru a se impune

1096

; munca lor poate fi serios

împiedicată, dacă nu chiar stopată prin refuzul de a li se permite accesul la date

exclusive de care dispune adesea administraţia datorită rolului său de releu între

legiuitor şi destinatarii legii. Pentru un serviciu de evaluare ataşat administraţiei

este mult mai uşor să întreţină contacte frecvente şi strânse cu organele care pun

în aplicare legile, contracte care permit evaluatorilor să dobândească cunoştinţe

indispensabile nu numai despre particularităţile legilor care trebuie evaluate dar,

de asemenea, şi despre câmpul sau domeniul social căruia i se aplică aceste legi.

În plus, evaluarea „intra-muros” asigură o mai bună valorificare a

rezultatelor, întrucât prin inserarea sa în structura administrativă (înţeleasă în

sens larg, fiind incluse aici în special şi serviciile auxiliare ale parlamentului),

un serviciu de evaluare este mai capabil decât evaluatorii externi să ia parte la

pregătirea deciziilor legislative; acest serviciu poate, în mod special, să-şi

sincronizeze cu mai mare uşurinţă prestaţiile sale cu nevoile şi exigenţele

procesului de legiferare

1097

.

În sfârşit, evaluarea „intra-muros” garantează continuitatea care este de

dorit pentru o funcţie de evaluare

1098

; caracterul permanent al observării

1096

A se vedea R. Dieckmann, Schwierigkeiten mit der Erfolgskontrolle in der öffentlichen
Verwaltung, în „Die öffentliche Verwaltung”, 1980, p. 742.

1097

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 136.

1098

A se vedea P. Fricke, op. cit. supra, 1983, p. 95.
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funcţionalităţii şi al efectelor legilor (monitorizarea permanentă) permite să se

evite ca această funcţie să fie realizată inclusiv în caz de criză sau controverse

politice.

În partea finală a acestei pledoarii cu privire la avantajele notorii pe care

le prezintă evaluarea „intra-muros” se atrage totuşi atenţia asupra necesităţii

întăririi, cu „titlu de complement”, a evaluării „intra-muros”, prin recurgerea şi

la evaluări externe şi studii întreprinse pe bază de contract; acestea nu

prejudiciază cu nimic evaluările „intra-muros” şi în plus aceste evaluări externe

sau pe bază de contract sunt întărite prin modalităţile de concretizare

instituţională şi organizaţională

1099

.

Evaluare centralizată sau descentralizată? În această privinţă se pune

întrebarea dacă trebuie să se încredinţeze sarcina evaluării legislative „unui

serviciu central specializat” sau dacă ar fi mai preferabilă o „soluţie

descentralizată”, adică această sarcină să revină organelor însărcinate cu

aplicarea legilor?

Cunoştinţele aprofundate pe care le au organele care pun în aplicare legile

şi care ţin de competenţele lor pledează, evident, în favoarea acestora, ţinându-

se, bineînţeles, seama şi de raporturile strânse care există între activităţile de

pregătire, aplicare şi evaluare a deciziilor legislative

1100

.

Unii autori

1101

înclină însă pentru o soluţie centralizată, invocând

următoarele argumente:

În primul rând, spre deosebire de evaluatorii externi care au, poate,

tendinţa de a ataca indirect legislaţia evaluată, organele administrative şi

executive, în general, sunt puţin înclinate să aducă în discuţie propria lor

activitate. În absenţa unui impuls venit din exterior, aceste organe nu au dorinţa

să examineze (sau să lase să se examineze) efectele legilor a căror aplicare le

incumbă.  De aici rezultă şi importanţa şi atenţia care trebuie acordate instituirii

unor mecanisme care să oblige aceste organe să facă acest lucru. Atunci când

organele administrative şi executive procedează la o evaluare datorită unei

obligaţii care le este impusă sau, în mod excepţional, din proprie iniţiativă, ele

au în mod natural tendinţa să pună în evidenţă mai ales părţile pozitive, făcând

chiar apologia legislaţiei ai cărei coautori sunt, în foarte multe cazuri şi a cărei

aplicare este în întregime de competenţa lor; ele pun, în orice caz, accentul pe

descrierea măsurilor întreprinse şi nu pe rezultat

1102

. Dacă, de exemplu, este

vorba despre impactul unei legislaţii care serveşte de bază vărsării unor ajutoare

financiare destinate să favorizeze crearea unor centre medicale şi sociale

ambulatorii, organele administrative şi executive vor fi înclinate să se intereseze

în primul rând de cuantumul subvenţiilor acordate, de numărul centrelor create,

efectivele personalului care munceşte în aceste centre etc., mai curând decât de

1099

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 136.

1100

A se vedea: G.-M. Hellstern, H. Wollmann, op. cit. supra, 1980, p. 553; D.

Bruemmerhoff, H. Wolff, Aufgabe und Möglichkeiten einer Erfolgskontrolle der staatlichen
Aktivität, în „Zeitschrift für die gesamte Staatwissenschaft”, 1974.

1101

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 136–137.

1102

A se vedea P. Fricke, op. cit. supra, 1983, p. 103.
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calitatea îngrijirilor acordate şi repercusiunile acestora asupra stării de sănătate

şi sociale a celor care beneficiază de aceste servicii.

Separându-se funcţiile de execuţie şi cele de evaluare se evită inconveniente

de acest fel, dar, în acest caz, este indispensabilă o cooperare între cei care aplică

legile şi cei care le evaluează

1103

.

În al doilea rând, soluţia descentralizată este considerată ca fiind prea

puţin judicioasă, căci cu greu s-ar putea concepe ca un mare număr de organe

care aplică legile să dispună de un personal suficient de numeros şi calificat

pentru a îndeplini o asemenea sarcină uneori extrem de complexă şi delicată.

Or, chiar dacă nu s-ar aştepta din partea organelor de evaluare „intra-muros” să

răspundă la standarde metodologice foarte înalte, ceea ce este important de

reţinut este că acest decalaj calitativ în raport cu aceste standarde nu trebuie să

fie totuşi prea mare deoarece, în caz contrar, aportul specific al studiilor de

evaluare în cadrul procesului de legiferare va fi îndoielnic.

Numai crearea unui serviciu central de evaluare permite reunirea

efectivelor şi capacităţilor profesionale necesare realizării unor analize fiabile

şi credibile.

Soluţia centralizată se pretează şi la schimburile, pe plan teoretic şi

metodologic, între evaluatorii care fac parte formal din administraţie şi

instituţiile ştiinţifice. Posibilitatea unor atare schimburi şi receptarea

permanentă de noi cunoştinţe ştiinţifice constituie, potrivit unui autor

1104

, unul

dintre criteriile principale ale opţiunii între diferitele soluţii organizaţionale

care pot fi luate în consideraţie. Graţie acestor schimburi, evaluarea „intra-

muros” va deveni susceptibilă să se menţină la un nivel calitativ suficient.

Rezumându-se argumentele sus-menţionate se ajunge, inevitabil, la

concluzia că rolul unui serviciu centralizat şi specializat în evaluare legislativă,

la toate nivelurile procesului legislativ (pregătirea, elaborarea, aplicarea,

monitorizarea şi analiza rezultatelor şi efectelor legilor), constă, pe de o parte,

în întreprinderea evaluărilor, indiferent că ar fi vorba de o obligaţie legală

specifică (clauză de evaluare), conform unei decizii a parlamentului, la cererea

guvernului sau din propria sa iniţiativă, iar, pe de altă parte, o a doua sarcină, la

fel de importantă ca şi prima, este aceea de a asigura planificarea şi

coordonarea ansamblului activităţilor de evaluare ca şi valorificarea studiilor

externe sau efectuate pe bază de contracte.

De asemenea, un atare serviciu trebuie conceput ca un fel de punte sau

mecanism (articulaţie) între oamenii de ştiinţă interesaţi de asemenea probleme

ale evaluării legislative, pe de o parte, şi responsabilii politici şi juridici, pe de

altă parte.

Serviciu guvernamental sau parlamentar? Fiind admisă utilitatea unui

serviciu de evaluare legislativă, următorul pas a fost acela de a se stabili dacă

este judicios ca acest serviciu să fie integrat în administraţie sau, dimpotrivă, ar

fi mai adecvat să fie ataşat parlamentului? De fapt, ar putea fi imaginate şi alte

soluţii, cum ar fi, de exemplu, legarea serviciului de evaluare legislativă de

1103

A se vedea H.-U. Derlien, op. cit. supra, 1978, p. 58.

1104

A se vedea P. Fricke, op. cit. supra, p. 98.
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controlul financiar şi de gestiune atunci când acesta s-ar bucura de o mare

autoritate instituţională.

Cu alte cuvinte, s-ar pune întrebarea dacă evaluarea legislativă este o

funcţie care – prin natura sa – ar ţine de domeniul atribuţiilor executivului sau

mai curând de cele ale legislativului?

Referirea – în concepţia tradiţională – la separarea puterilor nu poate da

un răspuns categoric (definitiv) la această chestiune. În realitate, analiza

efectelor normelor legale asupra realităţii sociale este o „sarcină de control”

care, în mod necesar, incumbă unuia sau altuia dintre aceste organe; este o

sarcină care priveşte în principiu atât guvernul, cât şi parlamentul, ele fiind

într-un fel „conjunct responsabile” de efectele legislaţiei întrucât aceste efecte

sunt determinate atât prin deciziile legiuitorului formal, cât şi de activităţile de

punere în practică ale autorităţilor executive şi administrative

1105

, în literatura

juridică subliniindu-se că, în orice caz, ar fi fals să se considere că

instituţionalizarea evaluării legislative pe lângă parlament ar constitui din

punct de vedere juridic o ingerinţă neconstituţională (a parlamentului) în sfera

competenţelor rezervate guvernului

1106

.

Deci, din punct de vedere juridic, ambele soluţii pot fi avute în vedere,

deşi unii autori

1107

înclină spre soluţia ataşării serviciului de evaluare

legislativă la parlament şi aceasta pentru considerentul că acest organ auxiliar

trebuie considerat ca fiind „unul din mijloacele de reechilibrare a raporturilor

dintre parlament şi executiv în materie de legiferare”. Predominanţa

administraţiei în această materie este incontestabilă, chiar dacă imaginea unui

parlament neputincios faţă de o administraţie atât de puternică este clar

caricaturală. Deja, în literatura de specialitate

1108

, cu foarte mult timp în urmă,

s-au pus în evidenţă principalele carenţe ale parlamentului, arătându-se că

acestuia îi lipsesc timpul, expertiza şi judecăţile de valoare. Or, fără să

constituie un panaceu, crearea unui serviciu specializat de analiză a efectelor

legii, ataşat parlamentului, ar fi susceptibil să complinească acest deficit de

informare a legiuitorului în ceea ce priveşte acest aspect particular al activităţii

sale.

Această soluţie organizaţională ar permite – în optica unor autori

1109

– să

se evite ca evaluarea legislativă să devină un simplu instrument de justificare a

politicii guvernamentale şi, mai ales, ar garanta o mai bună publicitate studiilor

de evaluare, publicitate care este de dorit din cel puţin două motive: pe de o

parte, ea este favorabilă pentru asigurarea calităţii studiilor întreprinse datorită

faptului că vor fi supuse criticilor ştiinţifice, iar, pe de altă parte, pentru că

aduce un plus de transparenţă în ceea ce priveşte fundamentele şi efectele

1105

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 138.

1106

A se vedea P. Fricke, op. cit. supra, 1983, p. 140 şi urm.

1107

A se vedea: L. Mader, op. cit. supra, p. 139; E. Bohne, H. Koenig, Probleme der
politischen Erfolgskontrolle, în „Die Verwaltung”, 1976, p. 38.

1108

A se vedea K. Eichenberger, Die Problematik der parlamentarischen Kontrolle im
Verwaltungsstaat, în K. Eichenberger „Der Staat der Gegenwart”, Basel, 1980, p. 422.

1109

A se vedea: E. Bohne, H. Koenig, op. cit. supra, p. 36; L. Mader, op. cit. supra, p. 139.
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deciziilor legislative, această transparenţă fiind indispensabilă şi pentru o

adevărată dezbatere democrată şi luarea unei decizii în cunoştinţă de cauză.

În sfârşit, evaluarea legislativă măreşte capacitatea de învăţare a

sistemului politic, fiind un mecanism care permite adaptarea legislaţiei în

funcţie de problemele de aplicare şi efectele pe care ea le generează. Acest

proces de învăţare se desfăşoară la toate nivelurile sistemului şi este susceptibil

să se amelioreze continuu, în virtutea principiilor democratice, concretizându-

se în primul rând la nivelul puterii legislative

1110

.

Indiferent însă de ancorarea instituţională se consideră

1111

că evaluarea

legislativă este, cel puţin în ceea ce priveşte realizarea analizelor, o treabă de

specialişti. Atât guvernul, cât şi parlamentul sunt inevitabil în întârziere în ceea

ce priveşte informaţiile şi cunoştinţele de care dispun specialiştii în domeniile

lor specifice. Deci în ambele cazuri este important să fie luate măsuri

organizaţionale corespunzătoare pentru a se asigura condiţiile necesare ca

rezultatele analizelor să fie comunicate în mod rapid şi complet şi într-o formă

accesibilă destinatarilor (guvernul sau parlamentul).

Este adevărat că parlamentul suferă de o supraîncărcare şi o lipsă de timp

cronică şi, în aceste condiţii, trebuie să se pună întrebarea dacă parlamentul

este, practic, în măsură să se intereseze în mod suficient de munca unui atare

organ auxiliar şi să o şi ia în considerare în cadrul procesului de legiferare. În

plus, trebuie să se ţină seama că un serviciu specializat se va ocupa de

evaluarea efectelor deciziilor sale, să se intereseze încă şi mai puţin decât

înainte.

Concluzia trasă însă este destul de vag expusă, considerându-se că

evaluarea nu rezolvă, evident, problema supraîncărcării parlamentului, pe

termen scurt, ci, dimpotrivă, ea riscă să o agraveze încă şi mai mult. Deci

revine chiar serviciului de evaluare să pună în evidenţă importanţa muncii pe

care o desfăşoară pentru a se asigura că parlamentul îi acordă prioritatea ce i se

datorează

1112

.

În această optică, în literatura de specialitate, s-au făcut şi unele propuneri

la care ne vom referi în continuare. Este vorba de necesitatea întreprinderii

unui demers pragmatic: folosirea intensivă a clauzelor de evaluare şi

dezvoltarea controlului gestionar.

Întreprinderea unui demers pragmatic. Evaluarea legislativă a devenit în

prezent o practică curentă în multe ţări şi continuă să se dezvolte, pentru aceasta

trebuind să-şi găsească „ancoraje procedurale şi instituţionale”, fiind expuse mai

înainte, tocmai în acest scop, diverse forme de instituţionalizare, analizate atât

din punct de vedere decizional, cât şi organizaţional. Dar acest examen trebuie

completat şi cu o prezentare a problematicii generale a instituţionalizării

evaluării legislative sub ambele aspecte: decizional şi organizaţional.

1110

A se vedea în acest sens N. Luhmann, op. cit. supra, 1972, p. 292 (autorul propune

crearea unui organ de control însărcinat cu repertorierea deficienţelor legilor în vigoare, acest

organ trebuind instituţionalizat pe lângă parlament – organul legislativ).

1111

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 140.

1112 Ibidem, p. 140.
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Mai întâi trebuie subliniată necesitatea unui demers pragmatic.

Instituţionalizarea – aşa cum este ea concepută de unii autori

1113

– trebuie să se

facă în „mod gradual şi selectiv”, pornindu-se de la ceea ce există deja şi

respectându-se contextul naţional dat. Nu este vorba de a se da deoparte sau de

a se transforma în totalitate un edificiu legislativ existent, nici de crearea unui

organism gigant care să se bucure de un fel de monopol în materia evaluării

legislative care să beneficieze de o situaţie privilegiată în cadrul procedurii de

legiferare

1114

. Ar fi suficiente chiar şi unele măsuri mai puţin spectaculare şi

mai puţin oneroase care, şi ele, pot duce la întărirea reală a funcţiei de

evaluare

1115

. Această manieră pragmatică de procedare are nu numai avantajul

de a fi mai acceptabilă, ci ar permite de asemenea evitarea unor „false

aşteptări” care ar duce inevitabil şi la dezamăgiri.

Recurgerea mai intensă la clauze de evaluare. Este deja admis, în general,

că legiuitorul este destul de rău informat cu privire la consecinţele

intervenţiilor sale în viaţa economică şi socială. De aceea recurgerea la „clauze

de evaluare”  ar contribui pozitiv (favorabil) la schimbarea acestei stări de

lucruri. Se pune însă întrebarea cu privire la circumstanţele în care ar fi adecvat

să se includă (sau nu), chiar într-un text legal, o dispoziţie prin care să se

prevadă obligaţia efectuării unei evaluări legislative.

Se consideră de unii autori

1116

că, în principiu, oportunitatea unei atare

clauze de evaluare ar trebui examinată de la caz la caz şi că ar fi puţin judicios

să se impună de o manieră generală inserţia unei asemenea clauze, de exemplu

în domenii legislative determinate pentru anumite instrumente de acţiune, sau

în ceea ce priveşte modurile particulare de legiferare. Dar pentru a se evita mai

ales ca recurgerea la evaluare să fie decisă numai în funcţie de considerente

exclusiv politice, chiar partizane, este important ca această decizie să se

fondeze, în măsura posibilului, pe „criterii obiective”, ceea ce, evident, nu ar

însemna că ar trebui exclusă orice judecată politică în această privinţă, întrucât

aceasta „rămâne totuşi indispensabilă”.

Unii autori

1117

consideră că folosirea unei clauze de evaluare pare a fi

deosebit de indicată atunci când intervenţia legislativă vizează în special să

creeze condiţiile necesare unui „proces de învăţare” care va permite legiuitorului

să dobândească o mai bună cunoaştere a problemei pe care o  are de rezolvat.

Evaluarea s-ar impune de asemenea în caz de incertitudine cu privire la

adecvarea mijlocului avut în vedere în raport cu obiectivul urmărit, adică

atunci când intervenţia s-ar baza, de exemplu, pe o „ipoteză cauzală” care, din

punct de vedere ştiinţific, nu ar fi tocmai solidă sau contestată politic. În astfel

de cazuri, legislaţia ar avea un caracter oarecum experimental şi, ca atare,

1113

A se vedea: G.-M. Hellstern, H. Wollmann, Evaluierung in der öffentlichen Verwaltung,

în „Verwaltung und Fortbildung”, 1980, p. 75; R. Dieckmann, op. cit. supra, 1980, p. 743 şi urm.;

L. Mader, op. cit. supra, p. 141.

1114

A se vedea, de exemplu, J. Wege, Positives Recht und sozialer Wandel im
demokratischen und sozialen Rechtsstaat, Berlin, 1977, p. 312 şi urm.

1115

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 141.

1116 Ibidem, p. 142.

1117

A se vedea J.-D. Delley ş.a., op. cit. supra, 1982, p. 26 şi 298.
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trebuie să permită un proces de învăţare. Dar învăţarea priveşte „mijlocul de

acţionare”, nu fenomenul (problema) care impulsionează Statul să acţioneze.

Apoi, se consideră că inserţia unei clauze de evaluare ar fi judicioasă

atunci când legiuitorul intervine pentru a „para o problemă temporară” (sau

momentană) ori, la modul mai general, atunci când „legislaţia este clar

finalizată” (are un scop bine definit). Intervenţiile de acest tip sunt, uneori,

calificate „Massnahmegesetze”

1118

.

Alţi autori

1119

consideră că ar fi oportună evaluarea pentru actele

legislative care antrenează „cheltuieli importante”; acesta ar fi cazul în special

al legilor care creează fundamentul juridic al acordării unor ajutoare financiare.

Cu toate că foarte adesea incitaţiile financiare sunt în principiu acordate pentru

a remedia o lipsă de motivare sau o incapacitate trecătoare a întreprinderilor

(sau persoanelor particulare) de a adopta un comportament determinat, ele au

totuşi tendinţa supărătoare şi costisitoare de a dura în timp, de unde şi utilitatea

unor reexaminări regulate.

În sfârşit, se mai poate avea în vedere, în ceea ce priveşte recurgerea la

clauzele de evaluare, şi situaţia când avem de-a face cu o „restricţie deosebit de

gravă” a unui drept fundamental. Desigur, contrar cu ceea ce se petrece în

cazurile când este vorba de prestaţii pozitive ale Statului, persoanele interesate

direct au în principiu interesul de a readuce în mod constant în discuţie

justificarea luării unor măsuri restrictive, reclamând ca interesele în cauză să

fie cu regularitate recântărite pentru a fi menţinute în echilibru. Dar trebuie să

se ţină seama, pe de o parte, de un anumit efect de obişnuinţă iar, pe de altă

parte, de faptul că anumiţi actori sociali nu reprezintă o forţă politică capabilă

să impună o reexaminare a restricţiilor la care sunt supuşi

1120

.

Dezvoltarea controlului gestionar. În Elveţia, pentru a se facilita

exercitarea supravegherii administraţiei, parlamentul a instituit mai ales

„Comisiile de finanţe şi Comisiile de gestiune”. Comisiile de finanţe sunt

însărcinate să examineze şi să controleze ansamblul gestiunii financiare (art. 50

I din Legea federală privitoare la raporturile dintre consilii, publicată în

„Recueil systématique du droit fédéral” 171.11); ele lucrează în strânsă

colaborare cu Controlul financiar, adică organul de control intern al

administraţiei. Comisiile de gestiune au un domeniu mai larg, dar şi mai puţin

definit

1121

. Ele au drept sarcină, pe de o parte, să examineze raporturile

gestionare dintre Consiliul federal şi tribunalele federale, iar, pe de altă parte,

ele trebuie să supravegheze în mod special activitatea administraţiei federale şi

a organelor judiciare (art. 47 ter I din Legea federală privitoare la raporturile

dintre consilii, citată mai sus). Între altele, comisiile de gestiune primesc şi

examinează plângerile (reclamaţiile) în legătură cu activităţile ori omisiunile

administraţiei (atât cele nelegale, cât şi cele inoportune), inspecţiile întreprinse

1118

A se vedea W. Krawietz, Zur kritik am Begriff des Massnahmegesetzes, în „Die

öffentliche Verwaltung”, 1969, p. 127 şi urm.

1119

A se vedea: L. Mader, op. cit. supra, p. 143; J. Hucke ş.a., Sekundäranalyse von
Finanzhilfeprogrammen als politischen Handlungsinstrumenten, Köln, 1980, p. 19.

1120

A se vedea: L. Mader, op. cit. supra, p. 143.

1121 Ibidem, p. 143–144.
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pe baza acestor reclamaţii făcând obiectul unor rapoarte scrise, astfel de

rapoarte, publicate în „Feuille Fédérale”, dând o bună imagine despre munca

depusă de aceste organe de control.

În timp ce examinarea rapoartelor de gestiune reprezintă un exerciţiu

destul de fastidios, iar dezbaterea pe marginea acestora rămâne mai curând

superficială

1122

, rapoartele scrise cu privire la principalele inspectări permit

comisiilor să pună accentul pe aspectele particulare pe care le supun unor

analize aprofundate

1123

.

În funcţie de criteriile la care se referă comisiile în îndeplinirea sarcinilor

lor, supravegherea gestionară comportă trei tipuri de control: controlul politic,

controlul modului de aplicare a legilor şi controlul organizării şi al modurilor

de lucru ale administraţiei

1124

.

Controlul politic ridică, în esenţă, următoarea problemă: legile sunt puse

în aplicare conform intenţiilor legiuitorului şi permit realizarea obiectivelor

vizate?

Controlul modului de aplicare a legilor se referă la legalitatea şi

oportunitatea (în cadrul puterii de apreciere) a activităţilor administraţiei.

Controlul organizării şi al modurilor de lucru ale administraţiei priveşte

eficienţa administraţiei.

Se face remarca faptului că aceste criterii nu diferă mult de cele folosite în

cazul „evaluării legislative”, acest lucru fiind pus în evidenţă cu prilejul

dezbaterilor parlamentare care au loc în diferite ţări

1125

.

Pentru a-şi putea îndeplini sarcinile ce le revin, comisiunile de gestiune au

dreptul să ceară informaţii utile de la toate autorităţile şi serviciile statale. De

asemenea, în anumite condiţii, ele pot şi să-i interogheze pe funcţionari sau să

le ceară prezentarea de documente oficiale. După caz, ele sunt autorizate să

recurgă şi la serviciile unor experţi. În sfârşit, comisiile pot cere de la

organizaţiile statale competente să efectueze controale sau studii.

Se face sublinierea că ceea ce este de dorit este mai puţin lărgirea

competenţelor, cât intensificarea şi utilizarea acestora

1126

.

În paralel însă, se face şi observaţia

1127

că o atare intensificare se izbeşte

de lipsa timpului şi de lipsa sau insuficienţa personalului calificat. Comisiile

dispun de un secretariat permanent, dar personalul acestuia este redus. Iar

recurgerea mai frecventă la autorităţile statale competente pentru efectuarea de

controale sau studii nu complineşte aceste deficienţe întrucât aceste autorităţi

nu se ocupă numai de cele trei tipuri de control menţionate mai sus (controlul

1122

A se vedea J. F. Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, 1967/1982, 

nr. 1370.

1123

A se vedea: L. Mader, op. cit. supra, p. 144.

1124 Ibidem, p. 144.

1125

A se vedea, de exemplu, Raportul prezentat de H. Lang, cu privire la gestiunea

Consiliului federal elveţian, în cadrul dezbaterilor parlamentare care au avut loc în anul 1980,

raport în care a fost vorba de evidenţierea modului cum au fost puse în aplicare legile şi hotărârile

şi ce efecte au produs acestea, publicat în „Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale”, 1980.II.591.

1126

A se vedea L. Mader, op. cit. supra, p. 145.

1127 Ibidem, p. 145.
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politic, de aplicare a legilor şi organizarea  modurilor de lucru ale

administraţiei). Ca atare, se consideră că dacă s-ar crea un serviciu parlamentar

însărcinat numai cu evaluarea legislativă, care ar lucra în strânsă colaborare cu

comisiile de gestiune, un atare organ ar asigura parlamentului o dezvoltare

notabilă, dându-i mijloacele care i-ar permite să-şi îndeplinească mai bine

funcţiile ce-i revin. Aceasta n-ar necesita nicio extensiune a sarcinilor

parlamentului, nicio modificare a criteriilor de control. Dimpotrivă, s-ar aduce

un complement în ceea ce priveşte instrumentele şi metodele de lucru utilizate,

complement care ar fi propice unei reorientări a muncii comisiilor şi

susceptibil de a face parlamentul mai responsabil de efectele deciziilor sale.

6. Evaluarea, inclusiv cea legislativă, care are şi un caracter instituţional,

se situează în primul rang al instrumentelor destinate să redefinească

fundamentele serviciului public în sensul stimulării reactivităţii şi capacităţii de

redesfăşurare a mijloacelor de tot felul, printre care şi cele juridice, acolo unde

ele sunt necesare. De aici, şi necesitatea aprofundării sale.

Astfel de aprofundări au dat naştere unei abundente literaturi care însă nu

i-a stimulat pe jurişti să procedeze în acelaşi mod sau în aceeaşi măsură

1128

,

deşi această practică s-a dovedit a fi adesea o strategie sau un obiectiv al

puterii, o obligaţie procedurală şi întotdeauna un corolar al politicii

contractuale în viaţa instituţiilor publice contemporane. Este suficient să fie

amintită, de exemplu, oficializarea evaluării ca proces administrativ, atât de

necesar înainte de a se schiţa care este potenţialul de renovare în universul

nostru policentric.

Referindu-ne la practicile de acest gen din Franţa, trebuie amintit, printre

altele, antecedentul prin care Michel Rocard a acordat un rol special instituţiei

„evaluării” în acţiunea de „reînnoire a serviciului public”. Printr-un decret din

22 ianuarie 1990 s-a instaurat, într-adevăr, un dispozitiv masiv care avea drept

obiectiv să facă din evaluare un „element central în cadrul procesului de luare a

deciziilor guvernamentale şi al dezbaterii democratice”. În mod concret, a fost

pus în practică un „Comitet ştiinţific de evaluare” pe lângă Comitetul

interministerial special creat în acest scop. Pentru acest comitet evaluarea este

o „activitate instituţională” cu vocaţia de a se integra în activitatea de gestiune

publică şi în funcţionarea sistemului politic.

Această iniţiativă vastă s-a fondat pe preocuparea pentru asigurarea unei

mai bune eficacităţi a muncii interministeriale care adesea se dovedise

deficientă.

Dar această iniţiativă nu a fost singura de acest gen în istoria instituţională

a Franţei, în această tendinţă înscriindu-se, de exemplu, şi raţionalizarea

opţiunilor bugetare, inspirată de Michel Debré în anii ’60

1129

, care s-a dezvoltat

începând cu anul 1970. Prin această reformă s-a încercat să se completeze

abordarea tradiţională în această materie, restructurându-se bugetul sub forma

1128

A se vedea J. Caillosse, Les figures croisées du juriste et du manager dans la politique
française de reforme de l’Etat, în „Revue française d’administration publique” (RFAP) 

nr. 105–106/2003.

1129

A se vedea P. Muller, Les politiques publiques, Paris, 2003.
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unui ansamblu de programe de acţiuni şi fondarea deciziilor referitoare la

cheltuieli pe o previziune a impactului socio-economic. Această tentativă însă

s-a înnămolit  în propria sa sofisticare, fiind abandonată în 1984.

Dispozitivul instituit în 1990 (comitetul ştiinţific de evaluare) nu a avut

nici el o durată lungă, în anul 1998, în faţa redusei sale eficacităţi, decretul

respectiv fiind modificat printr-un alt decret prin care s-a precizat orientarea pe

care puterile publice vor trebui să o dea evaluării, adică: aprecierea eficacităţii

(unei politici publice) prin compararea rezultatelor cu obiectivele stabilite şi

mijloacele puse la dispoziţie

1130

.

Prin această modificare s-a adus o dublă clarificare: pe de o parte,

abandonarea ideii de a se face din evaluare un pivot al muncii guvernamentale,

iar, pe de altă parte, necesitatea unei evaluări „ex ante”, în beneficiul unei

evaluări „ex post”.

Şi această variantă, cu toate simplificările şi reducerile aduse acestei

proceduri, nu a răspuns aşteptărilor, rezultatele obţinute nefiind mai probante

decât cele precedente, aşa încât s-a stabilit un obiectiv mai modest prin crearea

unei Delegaţii pentru modernizarea gestionării publice a structurilor de stat,

delegaţie creată printr-un decret din 21 februarie 2003 şi căreia i s-a încredinţat

misiunea de a favoriza dezvoltarea evaluării politicilor publice.

Cu toate aceste eşecuri succesive, în literatura de specialitate

1131

s-a

apreciat că, totuşi, ele trebuie relativizate, căutându-se cauzele lor şi

identificându-se condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca operaţiunile de

evaluare, inclusiv cele de ordin legislativ, să-şi poată ocupa locul ce li se

cuvine în activitatea de conducere (management).

Mai întâi, se face observaţia că aceste eşecuri pot fi imputate caracterului

greoi al procedurilor interministeriale, amplorii subiectelor abordate, duratei

îndelungate a desfăşurării lor, dar, de asemenea, insuficienţei atenţiei acordate

concluziilor de către responsabilii politici al căror mecanism de luare a

deciziilor nu este spontan compatibil cu acest tip de abordare în condiţiile unei

tendinţe (preocupări) reformatoare care nu se acomodează cu o gestiune

conjuncturală a unui buget.

Se exemplifică aceste constatări cu sechelele unor tentative care s-au

înscris în astfel de parametri prin crearea în anul 1996 a unui „Oficiu

parlamentar de evaluare a legilor” şi un „Oficiu parlamentar de evaluare a

politicilor publice”, suprimate în anul 2001, întrucât s-a demonstrat

imposibilitatea de a se asigura funcţionarea unui organ comun ambelor camere.

Concurenţa geloasă între acestea a constituit unul dintre motive, un alt motiv a

rezultat din dependenţa ineluctabilă a unor atare organisme faţă de grupurile

1130

A se vedea şi Circulara din 25 august 2000 referitoare la punerea în practică a evaluării

în procedurile contractuale (contractele de plan, contractele de amenajare teritorială şi urbanistică,

contractele încheiate cu parcurile naturale regionale) în perioada 2000–2006, publicată în „Journal

officiel” din 31 august 2000.

1131

A se vedea J.-C. Groshens, G. Knaub, À propos de la rénovation de l’évaluation, în

„Etudes en l’honneur de Gérard Timsit”, Bruxelles, 2004, p. 345 şi urm.
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politice ale fiecăreia dintre camere, care ajunge la paroxism atunci când

majorităţile politice ale uneia sau alteia se află în divergenţă.

Se consideră că o excepţie de la această dependenţă, care ar întări regula,

l-a constituit un Oficiu parlamentar al opţiunilor ştiinţifice şi tehnice care, de

altfel, a fost mai mult un cenaclu de studii, decât un organism de evaluare.

Sunt evocate şi evaluările punctuale, sectoriale, în afara evaluărilor

politice globale. Astfel, în anul 1989, o comisie independentă a fost însărcinată

să evalueze legea cu privire la venitul minim de inserţie socială. Pentru prima

oară în Franţa a fost votată o lege pentru o durată determinată care putea fi

reînnoită condiţionat în funcţie de rezultatele unei adevărate evaluări. Acest

precedent a făcut şcoală, fiind însoţit de câteva variante în sectoarele

învăţământului universitar, sănătăţii, problemelor sociale.

În prezent, practica evaluărilor s-a banalizat, neexistând instituţie care să

nu recurgă la ea.

Revelator al acestei tendinţe îl constituie portalul site-ului „serviciilor din

subordinea primului ministru”, în cadrul căruia sunt prezentaţi actorii care

exercită activităţi de evaluare, actori care sunt împărţiţi în patru categorii:

Parlamentul, administraţiile publice, instituţiile publice şi alţii (o listă în care

sunt găsite: serviciile de studii şi statistici din cadrul diferitelor ministere,

inspecţiile generale şi Curtea de Conturi, numeroase direcţii operaţionale,

Consiliul Economic şi Social etc.). Lista nu este exhaustivă, putându-se

prelungi fără încetare.

În categoria „alţii” se regăseşte şi Clubul evaluatorilor care gravitează în

orbita Direcţiei generale a administraţiei şi funcţiei publice şi, de asemenea, şi

o societate franceză de evaluare (aşa cum există şi o societate europeană de

evaluare), locuri de întâlnire deschise deopotrivă comanditarilor şi utilizatorilor

de evaluări, funcţionari, cercetători universitari, consultanţi, alţi profesionişti

din sectorul public şi privat, politicieni. Printre membrii acestor societăţi

(cluburi) se numără cabinetele de consultanţi specializaţi în evaluare.

Statul şi colectivităţile teritoriale, băncile, industriaşii, diversele servicii

sunt utilizatori frecvenţi ai unor asemenea consultaţii. Este, aşadar, vorba de o

piaţă de mare întindere, cu o cifră de faceri aproximată într-un procent de

10–15%

1132

.

Această situaţie, referitor la amploarea pe care a luat-o activitatea de

evaluare, nu trebuie subestimată în ceea ce priveşte consecinţele pe plan juridic.

Revelatoare în această privinţă este o decizie a unui tribunal comercial din Paris

prin care face referire la analiştii financiari în cauza Morgan Stanley –

LVMH

1133

. În această hotărâre se subliniază că locul ocupat de activitatea

respectivă explică de ce Societatea franceză de evaluare a simţit nevoia să

elaboreze o cartă a evaluării pentru a face să progreseze tehnicile la care trebuie

să recurgă evaluatorii, dar şi pentru a se favoriza respectarea regulilor etice şi a

procedurilor apte să garanteze calitatea evaluărilor întreprinse şi folosirea

corespunzătoare a rezultatului acestora.

1132

Cifra este avansată în publicaţia „Les echos” din 3 februarie 2004.

1133

Speţă citată de J.-C. Groshens, G.Knaub, op. cit. supra, p. 350.
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Acest mod de abordare, echivalent cu un mod de „asigurare a calităţii”,

prezintă un dublu interes: din moment ce totul constituie obiect de evaluare, iar

toată lumea are vocaţie să evalueze. Evaluările au devenit un procedeu de

lobby de neînlocuit pentru fracţiuni ale societăţii civile cum sunt mediile

economice, sociale, culturale şi asociative învestite cu misiunea de a aduce un

suflu nou în viaţa societăţilor în cadrul cărora au fost create.

Dar, în condiţiile sus-menţionate, trebuiau clarificate două situaţii: pe de o

parte, motivele pentru care cei care fac evaluări sunt atât de numeroşi (grija

pentru binele public, logica riscului zero, voinţa sau necesitatea de a comunica,

manevre politice, căutarea legitimităţii), iar, pe de altă parte, motivele pentru

care anumite evaluări sunt obligatorii (de exemplu, în cazul utilizării fondurilor

structurale europene sau contractele de planificare statale sau regionale), iar

alte evaluări sunt considerate ca fiind indispensabile chiar de către organismele

de evaluare (de exemplu, în cazul nevoii de repere de comparaţie). De

asemenea, s-a pus şi problema cu privire la ceea ce se înţelege prin „evaluare a

unei politici publice”.

O asemenea investigaţie de profunzime au întreprins autorii J.-C.

Groshens şi G. Knaub, în lucrarea la care ne-am referit mai sus, din care vom

reda segmente pe care le considerăm esenţiale pentru înţelegerea conţinutului

şi importanţei evaluării politicilor publice, inclusiv politica legislativă.

Autorii sus-menţionaţi au pornit chiar de la definirea noţiunii de

„evaluare”, făcându-se chiar de la început observaţia că acest termen nu este

lipsit de ambiguitate, explicând şi de ce.

Potrivit dicţionarelor explicative, a evalua înseamnă în acelaşi timp

„aprecierea valorii unui lucru” şi „fixarea aproximativă a acestei valori”. În

ambele ipoteze, indiferent că este vorba de o valoare apreciativă sau de o

valoare estimativă, se deduce dintr-o referinţă subiectivă o „valoare relativă”.

Or, aceasta reprezintă un dublu handicap pentru o abordare, care se vrea

ştiinţifică şi riguroasă, a unei funcţii sociale. De unde şi necesitatea, pentru

orice evaluator, de a stabili sau reţine un „referenţial strict” pentru diversele

sale intervenţii, orice judecată de valoare implicând recurgerea la un punct fix

de care poate depinde metodologia întrebuinţată. Această exigenţă este aceeaşi,

indiferent că ar fi vorba de o evaluare „ex ante” sau o evaluare „ex post” şi

indiferent care ar fi finalitatea activităţii sau instituţia evaluată.

Acest „referenţial” însă nu poate fi rigid (inflexibil) dată fiind rapiditatea

transformărilor care pot afecta condiţiile în care se desfăşoară activitatea

respectivă sau în care funcţionează instituţia.

Lipsa de preciziune (neclaritate) care derivă de aici (din aceste transformări

rapide), complicată şi de un termen uzual ambiguu, constituie în mod evident

una din cauzele multiplelor identităţi ce nu au putut fi atribuite noţiunii de

„evaluare”, dificultate care este şi mai mult amplificată de teoriile ideologice pe

care se fundamentează reflecţia academică în această materie

1134

.

1134 Ibidem, p. 351.
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Trecându-se la analiza mai aprofundată a proliferării demersurilor

evaluative şi a conţinutului noţiunii (conceptului) de „evaluare”, autorii sus-

menţionaţi au reţinut trei ipoteze: depăşirea cadrului statal; reformarea cadrului

statal şi încadrarea juridică a sferei publice.

Depăşirea cadrului statal. Se face remarca faptului că pentru o parte a

doctrinei evaluarea constituie un instrument major al unui proces de guvernare

care se inserează într-o întrebare referitoare la funcţia politică în societatea

contemporană şi în special cu privire la decupajul constant între funcţia de

elaborare a politicilor publice şi funcţia de reprezentare politică.

Într-o orientare mai radicală însă – pentru unii autori – ar fi necesar să se

ia act de depăşirea cadrului statal, unii susţinând chiar că această depăşire se

„impune”

1135

. Că este vorba de postulatul „declinului ireversibil al Statului”

sau de „ieşirea din uz a formei statale” concluzia este aceeaşi, în viaţa unei

naţiuni diferitele interese sociale sunt cele care se vor asocia sau vor trebui să

se asocieze la elaborarea opţiunilor colective; tot aşa cum în viaţa

internaţională noile categorii de actori au sfărâmat monopolul pe care îl

deţineau Statele în relaţiile internaţionale.

În această abordare neoliberală/neolibertară, Statul postmodern este

destinat să se deschidă, să se dezîngrădească, pentru a permite ca în cadrul său

să se poată exprima aceste diverse „interese sociale”. Şi, în această optică,

„evaluarea unei politici publice” (care va include, bineînţeles, şi politica

legislativă) este destinată să aprecieze dacă această politică reflectă diversitatea

constitutivă a societăţii civile şi componentele sale sociale, dacă ea răspunde

aspiraţiilor lor şi le satisface.

Ca atare, evaluatorul, în afara stabilirii unui tablou comparativ

obiectiv/rezultat, va avea drept funcţiune să facă o judecată de valoare cu privire

la oportunitatea acestei politici, ca şi asupra modalităţilor punerii sale în practică.

Aşadar, este inevitabilă întrebarea ce este „evaluarea”: o mecanică

revendicativă; o utopie elitistă care induce în cotidian o poziţie de suspiciune

cu privire la ansamblul actorilor instituţionali; ilustrare a emergenţei unor noi

raporturi între individ şi acţiunea colectivă; un răspuns la o întrebare cu privire

la noile forme de participare politică; un semn de uzură sau de necunoaştere a

circuitelor existente; este un canal prin care se exprimă „voinţa cetăţenilor”,

prin care „procesele decizionale se deschid societăţii civile”, unul din acele

procedee de guvernare care se încolăcesc (se articulează) în cadrul tehnicilor

clasice de guvernământ „democraţia procedurală”?

Răspunsul care se dă în această primă ipoteză este că, indiferent de

variaţiile retorice pe această temă, concluzia este aceeaşi: Statul se retrage (ar

trebui să se retragă) în faţa altor protagonişti. În consecinţă, în această optică,

evaluarea se află chiar în inima unei mize a puterii.

Reforma Statului. În această ipoteză, evaluarea apare ca jucând un rol,

ocupând un loc important în problematica reformării Statului. Introducând o

mai bună informare cu privire la rezultatele reale ale unei acţiuni publice,

1135

A se vedea J. Chevallier, La gouvernance, un nouveau paradigme étatique, în „RFAP”

nr. 105–106/2003.
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evaluarea ar constitui un mijloc de creştere a eficacităţii şi de facilitare a

evoluţiei prin „reactivitate şi redesfăşurare”. În felul acesta, voinţa de a

introduce un plus de raţionalitate în deciziile publice dublează speranţa de a se

obţine mai multă raţiune şi în reacţiile opiniei. Evaluarea ar contribui la

caracterul raţional al legii a cărei aplicare metodică ar permite calculabilitatea

şi previzibilitatea efectelor. Ca atare, evaluarea poate fi poziţionată în chiar

inima ţelului, a unei mize a puterii. Astfel, atunci când parlamentarii consideră

că trebuie efectuată o evaluare a legilor şi a modului în care acestea sunt

aplicate pentru a da o mai mare eficacitate muncii lor, tema evaluării va servi

de asemenea şi deplasării spre aval a unei critici cu privire la realităţile din

amonte, adică la elaborarea însăşi a legii. Ceea ce se pune în discuţie este în

acelaşi timp iniţiativa executivului în momentul elaborării unei legi şi controlul

condiţiilor în care legea respectivă a fost aplicată. Cu alte cuvinte este vorba,

pentru parlamentari, de regăsirea unei facultăţi de a controla şi a lua iniţiative

de care ei au fost privaţi în timp. Dezvoltându-şi funcţia sa de evaluare,

Parlamentul ar putea să regăsească şi o marjă de manevră cu privire la

activitatea legislativă şi în controlul executivului

1136

(pentru că legea, fiind

elementul unei politici, ea însăşi determinată şi condusă de guvern, orice

evaluare parlamentară a efectelor sale constituie o formă de control). Aceeaşi

dialectică poate opera şi în cadrul executivului în ceea ce priveşte relaţiile

dintre guvern şi administraţie şi, de asemenea, şi în ceea ce priveşte relaţiile

dintre aparatul de Stat şi colectivităţile teritoriale.

Se dă şi un exemplu în acest sens, din anul 1979, când, în Franţa, la

iniţiativa lui Jacques Chaban Delmas, a fost instituit un sistem prin care

comisiile erau obligate să informeze de două ori pe an, în cadrul conferinţei

preşedinţilor celor două camere, despre aplicarea legilor. Din păcate, datorită

lipsei de atenţie acordată acestui sistem şi neimpulsionării sale în niciun fel,

această procedură a fost delăsată şi a căzut în desuetudine.

Proliferarea contemporană a demersurilor evaluative. Această proliferare

constituie un al treilea suport pe care se sprijină dezvoltarea mişcării de

descentralizare şi de externalizare care afectează „sfera publică”

1137

.

Caracterul multipolar şi compozit al „sferei publice” în cadrul căreia se

întrepătrund structuri de drept public şi structuri de drept privat, aspiraţia de

neoprit spre autonomie a instituţiilor dotate cu personalitate juridică au condus

la punerea în practică a unei „politici contractuale”, care este o consecinţă

empirică. Or, pentru a contracta trebuie să se ştie care este situaţia (cât

valorează) eventualul partener, această evaluare fiind cu atât mai importantă cu

cât „politica contractuală” constituie, poate, unul din soclurile pe care ar urma

să se fondeze viitorul Stat-reţea, pe care unii autori

1138

îl şi întrevăd deja.

1136

A se vedea J. P. Clement, L’évaluation des lois: un thème paradoxal?, L’ENA hors les

murs, nr. 338, ianuarie–februarie 2004.

1137

A se vedea J.-C. Groshens, J. Walin, A propos de la loi constitutionnelle du 28 mars
2003, în „Mélange P. Amselek”, 2004.

1138

A se vedea P. Rosanvallon, Le modèle politique français, Paris, 2003.
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În orice caz, toate observaţiile făcute pe această temă – cele ale Curţii de

Conturi (franceze), cele ale inspecţiilor generale ale administraţiei sau cele ale

instituţiilor specializate în evaluare – converg spre o generalizare a autonomiei,

necesară punerii în practică a unor evaluări regulate, o bună evaluare fiind

considerată că va fi „stâlpul cel mai important al autonomiei”, această viziune

fiind, la rândul ei, considerată ca premonitorie

1139

.

Se mai face sublinierea

1140

că oricât de diferite ar fi cele trei abordări

(expuse mai sus) în cadrul lor se întretaie (încrucişează) fragmente de teoria

statului, reflecţii cu privire la birocraţie şi probleme de gestiune, toate având

mai mult sau mai puţin contacte (fiind în relaţii cu) puterea. Ele se depărtează

de abordarea academică originală care se vrea exclusiv cognitivă. Desigur,

există punţi de trecere între unele şi altele, dar sursele lor de inspiraţie chiar

îndepărtate nu pot decât să acţioneze asupra interpretării sensului dat unui

„demers evaluativ”. Deci, pentru a se aduce clarificări în ceea ce priveşte ce ar

putea fi acest demers, se cuvine să se analizeze care sunt trăsăturile specifice

care le disting de alte „demersuri vecine”.

Deci trebuie determinate trăsăturile specifice ale: evaluării, controlului şi

auditului.

Autorii citaţi mai sus (J.-C. Groshens, G. Knaub) au făcut o atare analiză

la ale căror concluzii ne vom referi în continuare.

Potrivit unui decret din 1998 (Franţa) „evaluarea unei politici are drept

obiect aprecierea eficacităţii acestei politici comparându-se rezultatele sale cu

obiectivele stabilite şi mijloacele puse în practică”.

Din această definiţie ar rezulta că evaluatorul nu are a face nicio judecată

de valoare cu privire la obiective, nici să pună în discuţie mijloacele umane,

materiale sau financiare care le-au fost afectate, ci doar să arunce o privire

asupra gradului de atingere a scopului urmărit şi modului în care au fost

definite şi întrebuinţate resursele afectate acestuia. Ceea ce ar însemna că

evaluarea ar privi în acelaşi timp acţiunea decidenţilor în elaborarea politicilor

în cauză, a conducătorilor de obiective şi cea a executanţilor, fără să se discute

temeinicia (îndreptăţirea) motivelor care au comandat punerea în mişcare a

responsabilităţilor acestora. Ceea ce ar semnifica, de asemenea, că

recomandările operaţionale nu vor face nici ele obiectul activităţii

evaluatorului, singura sa preocupare fiind doar aceea de a se fi atins cât mai

bine obiectivul iniţial reţinut.

Controalele au drept obiect verificarea conformităţii procedurale cu

regularitatea formală a exercitării competenţelor serviciilor sau agenţilor,

legalitatea deciziilor sau sinceritatea dărilor de seamă (socotelilor).

Indiferent că este vorba de controale juridice, administrative sau

contabile, acestea sunt adesea criticate că sunt surse de deresponsabilizare

(absolvirea de răspundere), ceea ce le-ar diferenţia radical de procesul de

evaluare

1141

.

1139

A se vedea J.-C. Groshens, G. Knaub, op. cit. supra, p. 355.

1140 Ibidem, p. 355.

1141

A se vedea Chr. Pattyn, Contrôle, évaluation, inspection, în „R.F.A.P.” nr. 65/1993.
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Auditul – care se efectuează adesea de un organ integrat în organizaţia în

cauză, dar de persoane independente de structurile implicate – se ocupă de

ansamblul unei organizaţii şi poartă asupra definirii şi exercitării

responsabilităţilor, natura, îndreptăţirea obiectivelor, oportunitatea acestora,

calitatea sau lacunele procedurilor de pilotaj (conducere), realitatea rezultatelor

anunţate sau/şi dispozitivele de control.

Spre deosebire de evaluare, auditul este o trecere în revistă a diverselor

stadii de elaborare, punere în practică şi rezultatele unui program, la diferite

niveluri administrative implicate.

Mai sunt evocate şi două cazuri periferice: studiile şi expertizele.

Studiile sunt întreprinse în amontele unei politici care are în vedere

promovarea şi deci prepararea unei decizii. Ele se disting de evaluare care –

într-o cultură a rezultatelor – se desfăşoară, de regulă, „ex post” (unii autori

vorbesc, aşa cum am amintit în studiul nostru, şi de evaluări prospective, adică

„ex ante”). Este adevărat însă că, în practică, un studiu nu exclude luarea în

considerare a datelor provenind din evaluări anterioare cu privire la subiecte

conexe proiectului avut în vedere; dar, prin aceasta, astfel de studii nu devin o

evaluare „ex ante”. O asemenea remarcă arată rigoarea terminologică necesară

pentru a se desemna diversele aspecte ale evaluării, fără a se dilua (amesteca)

conceptul

1142

.

Expertiza – despre care se poate spune că este, pentru evaluare, ceea ce

este sondajul pentru anchetele de opinie – reprezintă o tehnică a cărei

exercitare este încredinţată unor oameni a căror competenţă este recunoscută,

dar ale cărei rezultate necesită a fi interpretate; aici sunt incluse şi

„contraexpertizele”, ceea ce arată limitele recurgerii la această practică despre

care unii autori

1143

spun că ar fi un joc în trei prin care administratorul, pentru

a nu fi în întârziere faţă de o recurgere la un expert de către judecător, îl

devansează pe acesta.

Toţi aceşti termeni pot genera confuzii datorită, probabil, faptului că

aceleaşi instituţii (Curtea de Conturi, inspecţiile generale, serviciile de studii şi

de statistică, cabinetele specializate) îi utilizează potrivit activităţii pe care o

exercită, având însă grijă să nu îi confunde (termenii utilizaţi) nici în ceea ce

priveşte denumirea lor, nici în ceea ce priveşte metodele lor.

Pentru a se evita orice neînţelegere, aceste instituţii însoţesc publicarea

evaluărilor lor cu precauţii deosebite. Astfel, de exemplu, atunci când se

întocmesc rapoartele comune despre misiunile de evaluare efectuate în mod

conjunct de două inspecţii ţinând de educaţia naţională în anumite

academii

1144

, acestea sunt precedate de o expunere a metodologiei urmate.

Acesta subliniază cu pregnanţă că dacă o abordare cantitativă este

indispensabilă, ea nu trebuie utilizată decât cu bună ştiinţă şi că, potrivit

obiectului lor, evaluările presupun demersuri calitative diferite.

1142

A se vedea J.-C. Groshens, G. Knaub, op. cit. supra, p. 356.

1143

A se vedea M. F. Bechtel, L’administration et l’expert, în „RFAP” nr. 103/2002.

1144

A se vedea Raportul general din anul 2003 al Inspecţiei Generale a Educaţiei
�aţionale, în „Les éditions des Journaux officiels”, Paris.
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O observaţie similară este făcută şi în legătură cu Curtea de Conturi din

Franţa care, în capitolul dintr-un raport din 2003 cu privire la gestionarea

sistemului educativ, face sublinierea că trebuie să fie precizate pentru fiecare

dispozitiv „obiectivele şi demersurile sale”, pentru a putea fi utilizate

„instrumentele şi metodele care să permită confruntarea obiectivelor cu

rezultatele obţinute”. În acest raport, publicat în anul 2003, s-a făcut şi o altă

precizare, distingându-se între „evaluare” şi „controlul de performanţă”, acesta

din urmă constând în aprecierea rezultatelor obţinute în cadrul obiectivelor

urmărite şi prin mijloacele efectiv angajate de mijloacele iniţial prevăzute;

Ministerul de Finanţe francez distinge, în ceea ce-l priveşte, cuvintele

„performanţă”, „eficacitate” (impactul sau rezultatul final al acţiunii publice) şi

„eficienţă” (ameliorarea raportului dintre mijloacele consumate şi realizări).

Se trage concluzia că dacă nu există metodă unică în materie de evaluare,

fiecare dintre ele trebuie să împrumute din evantaiul de tehnici ale ştiinţelor

sociale ceea ce-i este util: statistici, expertize, studii, convorbiri, anchete,

indicatori, norme etc.

Deci evaluatorul trebuie să se sprijine pe un ansamblu de metode

recunoscute în materie şi să le explice în funcţie de tipul de evaluare întreprins.

Pentru a fi credibilă, orice evaluare trebuie să respecte, printre altele, un

anumit număr de principii (de standarde, în sensul american al termenului) care

s-au impus încetul cu încetul.

Trebuiau însă aduse clarificări suplimentare în legătură cu condiţiile

credibilităţii unei evaluări, actorii evaluării şi câmpul evaluării, ceea ce s-a şi

făcut de către autorii citaţi mai sus, clarificări pe care le vom prezenta şi noi în

cele ce urmează.

Condiţiile de credibilitate ale unei evaluări depind de o deontologie ale

cărei elemente sunt explicite atât în raporturile organismelor publice de

evaluare, cât şi în carta evaluării adoptate.

Evaluarea trebuie să fie condusă de o manieră autonomă în raport cu

decidenţii şi cu actorii implicaţi în acţiune sau instituţia evaluată.

Obiectul evaluării trebuie să prezinte o dublă preciziune: în ceea ce

priveşte obiectivul care trebuie comparat cu rezultatele obţinute şi în ceea ce

priveşte reperele referenţiale de la care se va porni atunci când se va face

această comparaţie. Iar, dacă nu aceasta a fost situaţia până în momentul luării

deciziei de a se proceda la o evaluare, acesta trebuie în mod rapid să fie

precizat şi făcut public, pentru că altfel evaluarea se va dilua, din cauza lipsei

unui cadru limitat până la care vor fi luate în seamă – într-un sistem complex –

efectele directe sau indirecte şi interacţiunile unei acţiuni publice.

De această precizare în definirea cuplului „obiective–rezultate” depinde

durata desfăşurării procedurii de evaluare şi, deci, eventuala sa reactivitate,

ceea ce este esenţial şi justifică includerea evaluării în retorica „culturii

rezultatelor”.

Evaluatorul trebuie să ia în considerare, în mod echilibrat, punctele de

vedere ale ansamblului diferitelor părţi implicate în procesul de evaluare.

Luarea în seamă a acestei pluralităţi presupune (implică) un demers participativ

care însă este un exerciţiu dificil şi adesea criticat datorită riscului pe care îl
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prezintă, de manipulare, dar în acelaşi timp este şi indispensabil pentru ca

evaluatorul să fie clarificat, avertizat şi ajutat să interpreteze indicatorii

cantitativi la care s-ar putea să fi recurs, indicatori care pot fi înşelători atunci

când sunt aplicaţi unor situaţii diferite. Aceasta fără a mai vorbi că un demers

participativ poate constitui cel mai bun gaj că ulterior vor fi luate în

considerare concluziile evaluării.

De subliniat în această privinţă că, în ceea ce priveşte „cultura rezulta -

telor”, aceasta, într-adevăr, se diferenţiază de „cultura regularităţii”, „evaluarea”

fiind contrariul unui „control”, dar ceea ce pare ca fiind o concluzie de la sine

înţeleasă în realitate reprezintă raporturi atât de numeroase încât este necesar să

fie bine identificate rolurile diferiţilor intervenienţi pe unul sau altul dintre

aceste multiple registre (acesta fiind profilul „demersului participativ”).

Credibilitatea nu este decât parţial sinonimă cu eficacitatea. În legătură

cu „eficacitatea evaluării” se pun două întrebări: cum se măsoară calitatea unei

evaluări şi care este impactul său: contribuţia sa la reactivitatea unui serviciu;

redesfăşurarea mijloacelor acolo unde se simte nevoia; în ce mod este

sancţionat un proces de evaluare?

Fiind elaborată de o instanţă independentă, evaluarea îşi fundamentează

forţa sa pe legitimitatea pe care această instanţă şi-o dobândeşte conducând

acest proces. Aprecierile şi recomandările sale au ca singură sancţiune

neacceptarea lor de cei cărora le sunt adresate şi cei care iau cunoştinţă de ele.

O evaluare care, în mod normal, este făcută publică este „un vector de

opinie” care ar trebui să-i influenţeze pe decidenţi; fiind un instrument care le

stă la dispoziţie, evaluarea nu se substituie totuşi actelor pe care decidenţii le

pot exercita potrivit competenţei lor. Ca atare, „timpul evaluării” şi „timpul

deciziei” nu concordă întotdeauna. Deci de ce „impact” va trebui să se ţină

seama? Apoi, unele impacte sunt explicite şi aparente, altele implicite şi

subterane.

S-au imaginat şase niveluri de impact, inclusiv impactul evaluării asupra

chiar a evaluării întrucât „orice evaluare bine condusă ar trebui să se încheie şi

printr-o reflecţiune asupra ei înseşi”

1145

.

S-a mai făcut remarca

1146

faptului că, în ceea ce priveşte câmpul de

investigare deschis ştiinţei administrative, acesta este considerabil, iar

respectarea principiilor reamintite mai sus poate avea uneori efecte contrapro -

ductive, fiind bine cunoscut că adevărurile parcelare pot fi o formă de denegare

a realităţii. Evaluarea redusă la un obiect limitat are drept consecinţă

multiplicarea unor astfel de denegări ale realităţii pentru cel care vrea să aibă o

vedere mai puţin simplă asupra unui domeniu de activitate şi dispune de mai

multe abordări (sectoriale şi teritoriale, de exemplu); de aceea mai trebuie ca

fiecare dintre ele să poată fi examinată prin încrucişare cu altele, iar acest mod

de examinare să aibă loc.

Este luată (citată) ca exemplu evaluarea făcută în materie de formare

profesională – piaţa formării profesionale ridicându-se la 25 miliarde de euro –

1145

A se vedea J.-C. Groshens, G. Knaub, op. cit. supra, p. 359.

1146 Ibidem, p. 360.
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dar se face observaţia că nimeni nu a încercat, timp de 30 de ani de când

funcţionează acest aparat de formare profesională, să-i evalueze randamentul;

şi anumiţi profesionişti revendică – în scopul întreprinderii unei evaluări

globale a acestei politici – crearea unei agenţii independente. Dar se face

observaţia

1147

că ar mai trebui ca această agenţie – pentru a avea un sens – să

scape din jocul de influenţe a doi actori dominanţi în materie: partenerii sociali

şi regiunile fără de care nimic nu se poate realiza.

În domeniul învăţământului superior, s-a pus, de asemenea, problema

dacă multiplicarea evaluărilor a permis luarea la cunoştinţă despre „starea de

sănătate a universităţilor în ansamblul lor”.

De asemenea, în materie de „cercetări”, unde evantaiul evaluărilor este

încă şi mai larg, s-a făcut observaţia

1148

că multiplicitatea evaluărilor ar trebui

să constituie o sursă de bogăţie graţie judecăţilor diversificate. În realitate, s-a

constatat că nu există nicio evaluare încrucişată care să permită asigurarea

coerenţei rezultatelor. Într-adevăr, concluziile care pot fi trase din examinările

încrucişate relevă în mai mare măsură sensul evaluărilor, decât suma

evaluărilor care în mod necesar sunt segmentate.

Este examinată cu atenţie şi problema care rezultă din cererea mare de

evaluări, indiferent de motivele – bune sau rele – care le justifică. În această

privinţă se atrage atenţia că asemenea cereri din ce în ce mai multe nu trebuie

să mire pe nimeni pentru că evaluarea este înainte de toate „un dialog, un

ajutor, o cale posibilă pe care se poate afla ceea ce merge rău sau ceea ce nu

merge, dar, de asemenea, şi de a ajuta la îmbunătăţirea situaţiei... ceea ce ar

trebui să devină o parte normală în viaţa tuturor instituţiilor publice”.

Ansamblul constituit din principiile deontologice, constrângerile

metodologice, definirea unui referenţial, transparenţa demersului, exigenţele

încrucişate ale regulii şi performanţei pe care le implică orice evaluare

1149

, este

suficient – susţin unii observatori – pentru a fi înţeles caracterul lent al

progreselor acestui proces în practica administrativă.

Alţi observatori cred că pot decela, în cadrul instituţiilor care au făcut

obiectul unei evaluări, o anumită plictiseală, chiar o îndoială cu privire la

eficacitatea unui demers ce li se pare că ar fi slab

1150

.

Pentru a fi ocolite aceste dificultăţi şi ocolit obstacolul, obiectivul care

este urmărit în prezent de către practicieni pare a fi – din preocuparea de

eficacitate – dezvoltarea „autoevaluării”, adică a evaluării interne, considerată

a fi piesa centrală a unei „culturi de evaluare”. Se face însă sublinierea că, pe

de o parte, această alunecare (trecere) spre o cultură de evaluare nu este

întotdeauna posibilă şi nu este niciodată adaptabilă la evaluări individuale

(chiar dacă pot fi citate şi unele cazuri atipice, cum este şi cel practicat de

1147

A se vedea D. Prieur, Le rôle de la région dans la formation professionnelle, în „RFDA”

nr. 104/2002.

1148

A se vedea Comité national d’évaluation de la recherche, Evaluation de la recherche
dans les établissements publiques français, în „La Documentation française”, Paris, 2003.

1149

A se vedea Caillosse, op. cit. supra.

1150

Raportul prezentat de instanţa de evaluare a Plenului „Les universités françaises en

mutation: la politique publique de contractualisation (1984–2002)”, ianuarie 2004.
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anumite echipe chirurgicale)

1151

. Apoi, ea necesită elaborarea unor constrân -

geri metodologice suplimentare, astfel încât să se permită treceri între diferitele

tipuri de evaluări practicate, chiar cu riscul de a se îngreuna procesele angajate;

şi implică, în orice ipoteză, menţinerea acestui garant indispensabil care este

evaluatorul extern, dar cu riscul pentru acesta de a nu fi, în aceste condiţii,

capabil să răspundă la nevoia de dialog cu interlocutorii săi, de a nu mai fi acea

privire exterioară pe care o caută, de a nu mai îndeplini această funcţie de

intermediere, care sunt în inima succeselor evaluării.

Se pun şi alte întrebări în această privinţă: evaluarea autoevaluării este

încă o altă evaluare? În ce condiţii? Fiind vorba de o temă în spirală, cum este

cea a evaluării evaluărilor, se pune şi întrebarea dacă nu cumva, în cele din

urmă, nu avem de-a face cu un termen bun la toate care descrie dificultăţile

administraţiei care caută să se reformeze negăsindu-şi în ea însăşi resursele

care să-i permită să o facă?

Răspunsul dat este acela că naşterea unui demers de evaluare este mai

vechi decât toate sistemele (sectoarele) de intervenţie publică şi ca atare este

necesar să fie trase concluziile din această experienţă.

Actorii evaluării. Structurarea evaluării este considerată ca fiind o

organizare complexă şi puţin coordonată, iar pentru exemplificare se face o

trecere în revistă a instanţelor (instituţiilor) care sunt însărcinate (sau se

însărcinează) cu misiunea de evaluare.

Aceste instituţii sunt numeroase şi diverse în ceea ce priveşte compu -

nerea, statutul şi competenţele lor. Ele se situează fie în cadrul ministerelor, fie

la periferia şi în exteriorul acestora.

În lucrarea autorilor Jean-Claude Groshens şi Gilbert Knaub se are în

vedere evaluarea care se realizează în Franţa în domeniul învăţământului

superior, pe care nu o vom prezenta şi noi întrucât, în ceea ce ne priveşte,

preocuparea noastră are în vedere doar aspectele generale ale acţiunii de

evaluare, nu modul cum se realizează ea într-un sector determinat.

Interesează, aşadar, concluzia la care ajung aceşti autori, şi anume că nu

se poate contesta importanţa unui demers, dar ar fi în zadar să se aştepte de la o

evaluare ca să aducă răspunsuri care să permită un acces uşor la înţelegerea

completă a unei activităţi ea însăşi complexă.

De asemenea, se face sublinierea că şi criticile care sunt aduse în prezent

acestei practici nu urmăresc repunerea în discuţie, ci caută doar îmbunătăţirea

ei. În principal, aceste critici se referă la dispersarea actorilor şi lipsa de unitate

metodologică în abordările întreprinse.

Dacă, fără nicio îndoială, trebuie evitată confuzia care rezultă din

multiplele şi dezordonatele intervenţii, nu trebuie uitat nici faptul că una dintre

condiţiile eficacităţii unei evaluări este aceea ca ea să privească un obiect

1151

A se vedea D. Merliere, L’autoévaluation annuelle en chirurgie
artérielle, fundament de l’optimisation des indications et des résultats, în

„Bulletin de l’Académie nationale en médicine”, 2003.
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precis şi limitat. Această reglementare reprezintă incontestabil factorul de

demultiplicare constatată.

Dacă nu există nicio îndoială în privinţa necesităţii unui limbaj comun,

între diversele tipuri de evaluări care privesc un acelaşi sector de activitate,

pentru a se permite astfel un examen încrucişat, nu trebuie totuşi să se ajungă

la o îngropare (înnămolire)  în ceea ce priveşte criteriile de măsurabilitate. Nu

este vorba să se nege utilitatea criteriilor (care este demonstrată, tot aşa cum

sunt demonstrate şi limitele lor); ele trebuie confruntate cu alte criterii de

natură calitativă care variază evaluarea evaluării.

Dacă nu există nicio îndoială că o evaluare trebuie să fie explicită, mai

trebuie să nu se piardă din vedere principiile pe care se fondează specificitatea

acesteia. Evaluarea nu este o ştiinţă exactă. Evaluatorul, partener la un dialog,

nu trebuie să se substituie decidentului sau administratorului (celui care

gestionează situaţiile), nici celor care nu se simt legaţi de aprecierile sale.

Demersul evaluativ nu are valoarea unei strategii.

Recomandările pe care trebuie să le enunţe o evaluare nu sunt decât

incitări/contribuţii la o reflecţie a actorilor cu privire la propria lor acţiune, la

adaptarea continuă (constantă) a acestor acţiuni la schimbări, la sinceritatea

judecăţilor ansamblului corpului social cu privire la o politică publică

1152

. 

*

În finalul acestei secţiuni din studiul nostru, cea mai dezvoltată şi cea mai

importantă, constituind axul în jurul căruia este articulat întregul material,

ţinem să facem precizarea că, deşi acest segment are în vedere doar stadiul din

procesul de legiferare consacrat „evaluării legislative”, toate instrumentele la

care ne-am referit sunt în egală măsură valabile şi pentru activitatea, cu o sferă

mai largă, a managementului juridic şi jurisdicţional, activitate care trebuie să

se supună aceloraşi principii riguros ştiinţifice şi să recurgă la aceleaşi

instrumente şi metode de lucru cu cele expuse în această secţiune a studiului

nostru.

O a doua precizare pe care suntem obligaţi să o facem este aceea că după

parcurgerea unei bibliografii foarte vaste, complexe şi diversificate am ales, ca

fiind cea mai potrivită, din punct de vedere metodologic (în ceea ce priveşte

întocmirea studiului nostru), să fac doar o prezentare (desigur, cu unele

completări şi observaţii personale) a unei excelente sinteze realizate de un

cercetător elveţian, Luzius Mader, doctor în drept şi jurist la Oficiul federal

elveţian de justiţie, cu privire la evaluarea legislativă, lucrare publicată în 1985,

la Lausanne, indicând însă şi bibliografia utilizată de acest autor.

A fost o cale aleasă tocmai pentru motivul că această fastidioasă muncă de

sintetizare fusese deja realizată atunci când ne-am propus să întocmim – pe o

cale cât mai scurtă – pentru juriştii din România, un studiu care să reprezinte o

contribuţie la deschiderea de noi perspective în managementul activităţii

juridice şi jurisdicţionale.

1152

A se vedea J.-C. Groshens, G. Knaub, op. cit. supra, p. 375–376.
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Menţionăm totuşi că, aşa cum se va vedea, nu ne-am limitat numai la

aceste sinteze, ci am realizat o lucrare mai amplă în care am abordat

problematica managementului juridic şi jurisdicţional din toate unghiurile de

vedere: ştiinţific, metodologic şi tehnologic. Nu mai puţin însă trebuie să

recunoaştem că sinteza realizată de Luzius Mader reprezintă un nucleu

esenţial, deosebit de important.

Pentru aceleaşi considerente ne-am referit mai pe larg şi la o altă lucrare la

fel de pertinentă în ceea ce priveşte analiza de profunzime a conţinutului

instrumentului „evaluării” realizată de autorii Jean-Claude Groshens, profesor

la Universitatea Panthéon-Assas (Paris II) şi Gilbert Knaub, profesor la

Universitatea Robert Schuman (Strasbourg III), lucrare ce poartă titlul „À

propos de la rénovation de l’évaluation”, publicată în „Etudes en l’honneur de

Gérard Timsit”, Bruxelles, 2004.

Secţiunea 9
EVOLUTII CO�CEPTUALE I� LEGATURA CU PRI�CIPIILE:
LIBERTATII, EGALITATII SI FRATER�ITATII SI EFECTELE
LOR PE PLA�UL LEGIFERARII

1. Forma de organizare politică a societăţii consacrată de revoluţia

franceză, fundamentată pe principiile libertăţii, egalităţii şi fraternităţii,

desemna mai mult un orizont decât o realitate împărtăşită de toţi. Ca atare, în

timp s-au pus şi întrebări cu privire la cum trebuia să se acţioneze pentru ca

aceste magnifice angajamente să constituie mai mult decât principii abstracte şi

ele să se traducă şi în date concrete, efective. Or, la proba de foc a realităţilor,

s-a dovedit că aceste principii au trebuit să parcurgă un drum laborios, presărat

cu multe obstacole dificil de depăşit care se manifestă, în diferite forme şi cu

grade diferite de intensitate, până în zilele noastre.

a) În ceea ce priveşte principiul libertăţii, s-a pus întrebarea ce este un

„regim liber”? Perspectiva „guvernării libertăţii” se analizează în filozofia

politică modernă ca o contrapondere a tezelor absolutiste: guvernarea prin legi

se substituie guvernării oamenilor. Nu numai că trebuie – pentru liberalismul

contractualist – un tip de putere în care impersonalitatea Legii să se substituie

arbitrariului unei voinţe individualizate, dar edificiul politic însuşi trebuie să

fie în serviciul protecţiei individului (în viaţa sa, libertatea sa, bunurile şi

modul său de gândire sau credinţă).

Juriştii au o abordare diferită despre „libertate” decât cea a filozofilor. În

concepţiile contemporane „libertatea juridică” presupune o consacrare de

principiu, o formulare precisă a dreptului recunoscut, respectarea procedurilor

şi garanţiilor, în special a celor jurisdicţionale. Cu toate acestea, fundamentele

„libertăţii” sunt extrajuridice în timp ce concepţia juridică despre libertate nu

este lipsită de incidenţe filozofice. Concilierile operate între libertăţi sau cu alte

drepturi ale omului sunt determinante.
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Libertate filozofică şi libertate juridică. Puţine noţiuni au dat loc la atâtea

reflecţii ca noţiunea „libertăţii”. Teologi, filozofi, oameni de ştiinţă au încercat

să o definească şi să-i traseze contururile. Partea care trebuie rezervată

diverselor determinisme, pe de o parte, şi libertăţii umane, pe de altă parte, au

făcut şi continuă să facă obiectul unor discuţii pasionante. Iar juriştii nu se pot

dezinteresa de aceste dezbateri. Numai că juriştii abordează „libertatea” dintr-

un unghi foarte diferit. Fără să se pronunţe direct asupra naturii şi

fundamentelor sale, juriştii caută mai curând modul cum este recunoscută

libertatea în organizarea politică şi socială.

Ca indivizi, juriştii pot să respecte profund anumite expresii ale libertăţii

umane, dar pentru a fi liber, în drept, aceasta presupune că se poate acţiona fără

piedici şi fără a face dovadă de eroism. Cu alte cuvinte, nu există libertate

juridică decât atunci când individul este recunoscut de Stat, în contextul actual,

dreptul de a exercita o activitate determinată, la adăpost de orice presiune

exterioară.

Proclamarea libertăţii. Libertatea a fost revendicată din ce în ce mai viu

(insistent) în societăţile care au beneficiat cel mai mult de ea. Libertatea a fost

proclamată cu măreţie în America de Nord şi în Franţa pornindu-se de la

reflecţii în care modelul englez sau cel al Cetăţii antice au jucat un rol

important. Declaraţiile de la sfârşitul secolului VIII şi-au extras substanţa din

acest „câmp comun”, iar drepturile omului care au fost aici proclamate sunt

destul de apropiate. Cu toate acestea, fiecare îşi are specificitatea sa. Declaraţia

drepturilor omului şi a cetăţeanului din 26 august 1789 a fost una din cele mai

remarcate, şi aceasta din numeroase motive. Ea este probabil una din cele mai

concordante cu ceea ce s-a numit „Spiritul Luminilor”, la care filozofii francezi

au contribuit în mare măsură. Concepţia despre libertate care se găseşte în

această declaraţie reprezintă o ilustrare remarcabilă în această privinţă. Nu

numai că libertatea este afirmată într-un mod de neuitat în primul articol al

Declaraţiei (şi anume „Oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi”),

dar ea (libertatea) este, de asemenea, plasată în rândul „drepturilor naturale şi

imprescriptibile ale omului”, a căror conservare este scopul oricărei asociaţii

politice. Libertatea este, mai ales, definită în termeni care-i determină şi

întinderea „Libertatea constă în puterea de a face tot ceea ce nu vatămă pe un

altul; astfel, exercitarea drepturilor naturale de fiecare om nu are drept limite

decât cele care asigură celorlalţi membri ai societăţii dreptul de a se bucura de

aceleaşi drepturi” (art. 4 din Declaraţie). În art. 5 al Declaraţiei se mai adaugă

că „Legea nu are dreptul de a apăra decât contra acţiunilor dăunătoare

societăţii. Tot ceea ce nu este interzis prin lege nu poate fi împiedicat şi nimeni

nu poate fi constrâns să facă ceea ce legea nu o ordonă”. Aceste două articole

(art. 4 şi 5 din Declaraţie) prezintă un interes considerabil, pentru că dau o

definiţie cu caracter juridic despre „libertate”. Ele pun accentul pe necesitatea

unei garanţii asigurate prin intervenţia legii, ceea ce constituie forţa, dar şi

slăbiciunea sa: forţa sa, întrucât o lege egală pentru toţi, expresie a voinţei

generale, redactată în termeni precişi, este o garanţie reală a libertăţii;

slăbiciunea sa, întrucât Constituanţii francezi au ignorat riscul ca o majoritate

mai mult sau mai puţin reală să încalce drepturile minorităţilor. Ei au neglijat
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garanţia jurisdicţională care, în zilele noastre, joacă un rol, uneori dominant.

Judecătorii au contribuit la determinarea unor tehnici juridice cerute de regimul

„libertăţii”.

Exigenţele juridice ale libertăţii. Multă vreme doctrina şi jurisprudenţa au

considerat că individul dispune de o „libertate totală” de a acţiona, fără nicio

piedică. El trebuia, pur şi simplu, să răspundă, eventual, pentru actele sale în

faţa instanţelor represive în cazul în care ar fi încălcat prevederile legii penale.

Juriştii liberali nu ignorau însă pericolele unui represiv autoritar. De aceea, au

avut grijă să facă precizări cu privire la condiţiile indispensabile pentru a face

acceptabilă răspunderea penală: infracţiunile, ca şi pedepsele trebuiau definite

în prealabil printr-o lege penală clară, precisă şi votată în mod democratic;

judecătorii chemaţi să aplice legea trebuiau să aibă competenţa necesară, să fie

independenţi şi să urmeze o procedură care să respecte dreptul de apărare; să

fie prevăzute căi de atac, în mod special un recurs în casare.

Convenţia europeană a drepturilor omului şi interpretările date acesteia de

Curtea Europeană a Drepturilor Omului au contribuit la consolidarea acestor

exigenţe.

Acest regim juridic favorabil principiului „libertăţii”, era opus „regimului

preventiv” care presupunea că, înainte de a acţiona, individul să dispună de o

autorizaţie prealabilă eliberată de administraţie. Această intervenţie era

considerată ca fiind incompatibilă cu sentimentul de „libertate”, solicitantul

nesimţindu-se liber, şi aceasta cu atât mai mult cu cât autoritatea publică poate

împiedica sau, cel puţin, amâna folosirea libertăţii. Chiar dacă, în caz de refuz,

există calea exercitării unui recurs în faţa unui judecător independent, trebuie

să se aştepte înainte de a acţiona.

Alegerea „regimului represiv” se părea că se impunea cu atât mai mult cu

cât „libertatea apărea a fi mai importantă”, chiar şi pentru  simplul motiv că a

dat naştere unei consacrări legislative (sistemul pozitivist). În felul acesta se

puteau distinge marile libertăţi cum sunt: libertatea presei, libertatea de

asociere etc., de libertăţile de mai mică importanţă cum sunt: libertatea

spectacolelor sau cea a cinematografiei şi altele. La o treaptă intermediară, erau

citate libertăţi supuse unui „regim de declarare”, care putea să ducă la o

interzicere a libertăţii de a manifesta, de exemplu. În schimb, se admitea ca o

declaraţie să corespundă doar unei simple informări a Administraţiei sau

publicului (presă, asociaţii), acestea din urmă nefiind considerate ca

incompatibile cu un „regim de libertate”.

Jurisdicţiile, atât cele judiciare, cât şi administrative, erau extrem de

sensibile la aceste date juridice, ele având tendinţa să protejeze mai bine

libertăţile (exercitând un control mai strict) care au făcut obiectul unei

consacrări legale ferme care au fost însoţite şi de un regim represiv. Atingerile

aduse acestora nu erau admise decât în cazuri cu totul excepţionale, atunci

când acestea se dovedeau strict necesare pentru respectarea ordinii publice sau

pentru a putea fi operată o conciliere cu o altă libertate. O jurisprudenţă a

Consiliului de Stat (francez) reprezintă o ilustrare pertinentă referitoare la

exercitarea puterilor de poliţie (care, în Franţa, sunt concepute ca o „funcţie” a

unor autorităţi cum sunt: primarul, prefectul, primul-ministru şi miniştrii, care
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elaborează reguli şi iau măsuri-decizii care trebuie puse în executare de

serviciile obişnuite de poliţie, poliţiile municipale sau jandarmeria naţională).

Principiul aplicabil în caz de conflicte între ordinea publică– libertate a fost

rezumat printr-o formulă, foarte adesea citată apoi, din hotărârea Baldy din 10

august 1917, potrivit căreia „Libertatea este regula, restricţia de poliţie este

excepţia”

1153

.

Această soluţie a dominat spiritul jurisprudenţei franceze foarte liberale,

din ea născându-se hotărârile cele mai importante ale Consiliului de Stat cum

au fost, de exemplu, hotărârea Benjamin din 19 mai 1933 prin care judecătorul

a admis că incumbă titularului puterii de poliţie (în sensul menţionat mai sus)

„să ia măsurile pe care le cere menţinerea ordinii, trebuind să concilieze

exercitarea puterilor sale cu respectarea libertăţii de asociere garantată de legi”.

Această hotărâre s-a dovedit a fi foarte exigentă; nu s-ar putea aduce vreo

atingere unei libertăţi publice care a făcut obiectul unei consacrări legale

explicite, decât atunci când este strict cerută de circumstanţe; de exemplu,

„eventualitatea unor tulburări” care nu ar prezenta un grad de gravitate încât să

nu fie posibilă menţinerea ordinii decât prin edictarea unor măsuri de poliţie,

prin „interzicerea conferinţei”.

Un atare raţionament caracterizează „un control practicat de judecătorul

administrativ, un control de proporţionalitate prin care acesta verifică

adecvarea între măsurile de poliţie luate şi ceea ce este justificat prin situaţie.

Unii autori nu au ezitat chiar să vorbească, în astfel de cazuri, de un „control de

oportunitate”.

Intensitatea controlului jurisdicţional variază în funcţie de „libertatea în

cauză”, după cum aceasta este mai mult sau mai puţin organizată şi garantată

prin lege; judecătorul fiind mai puţin exigent în cazul unei interdicţii a unei

manifestări pe căile publice, de exemplu, decât atunci când ar fi vorba de o

reuniune.

Cu toate acestea, jurisprudenţele de acest fel sunt susceptibile să evolueze,

iar în 1997, de exemplu, Consiliul de Stat (francez) nu a mai admis că s-ar

putea pronunţa o hotărâre de interdicţie generală prin care s-ar depăşi, în

circumstanţele speţei, măsurile care ar fi fost justificate doar în condiţiile

circumstanţelor menţinerii ordinii publice (hotărârea din 12 noiembrie 1997, în

cauza Ministre de l’interior contra Asociaţiei comunităţii tibetane din

Franţa)

1154

. De altfel, Consiliul de Stat considera deja, de multă vreme, potrivit

hotărârii din 22 iunie 1951, în cauza Daudignac

1155

, că nu s-ar putea aduce

atingere libertăţii şi comerţului garantate prin lege, subordonându-se

exercitarea unei profesii eliberării unei autorizaţii. Hotărârea fost cu atât mai

mult remarcată cu cât această libertate a fost adesea considerată ca fiind una de

rangul al doilea.

1153

Citată în „Dictionnaire de la culture juridique”, lucrare colectivă elaborată sub

conducerea domnilor D. Alland, St. Rials, PUF, 2003, p. 948.

1154 Ibidem, p. 948.

1155 Ibidem, p. 948.
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Într-un fel „libertatea” îşi datorează „rangul său juridic” atât intensităţii

controlului exercitat de judecător, cât şi regimului juridic prevăzut de legiuitor.

Consiliul Constituţional (francez) a adoptat, în mod progresiv, o atitudine

comparabilă. De la prima sa mare decizie din 16 iulie 1971 referitoare la

„libertatea de asociere”, prin care a exercitat, pe fond, un control de

constituţionalitate a legilor, Consiliul Constituţional s-a opus unei reforme

legislative prin care s-ar transforma un „regim de declarare prealabilă” într-un

„regim preventiv”. Potrivit Consiliului Legislativ (francez) „constituirea de

asociaţii, chiar şi atunci când acestea ar părea să fie susceptibile de nulitate sau

că ar avea un obiect ilicit, nu poate fi supusă, în ceea ce priveşte validitatea sa,

unei intervenţii prealabile a autorităţii administrative sau a autorităţii

judiciare”

1156

. Această decizie a Consiliului Constituţional francez a fost

considerată ca fiind foarte îndrăzneaţă (curajoasă) căci, în realitate, libertatea

totală de a constitui asociaţii nu era pusă în discuţie, ci numai obligaţia de a

obţine, fără nicio formalitate decât cea a declarării, personalitatea juridică.

O exigenţă comparabilă a judecătorului constituţional într-o altă decizie

din 10–11 octombrie 1984 referitoare la o întreprindere de presă. După ce s-a

făcut distincţie între o „declaraţie destinată să informeze” şi un „regim de

autorizare prealabilă” care ar fi contrară art. 11 din Declaraţia din 1789,

Consiliul Constituţional a considerat ca fiind conforme Constituţiei (franceze)

dispoziţiile prin care se prevedea suspendarea anumitor avantaje economice şi

fiscale ca urmare a deciziei unei comisii care totuşi avea statutul de autoritate

administrativă independentă, întrucât aceste dispoziţii ar avea „efecte

echivalente celor ale unui regim de autorizare prealabilă”. Şi, cu toate acestea,

confruntat, mai târziu, la 17 ianuarie 1989, cu o procedură de autorizare, care şi

ea se refera la exercitarea unei „libertăţi de expresie”, cea a unei comunicări

audiovizuale, judecătorul constituţional a admis că, pentru realizarea de

obiective de valoare constituţională, este de dorit ca legiuitorul să supună

diferitele categorii de servicii de comunicare audiovizuală unui regim de

autorizare administrativă din partea unei autorităţi administrative

independente: Consiliul Superior al Audiovizualului

1157

.

Prima explicaţie a distincţiei operate între cele două „libertăţi” derivă fără

îndoială din „constrângerile tehnice” inerente mijloacelor de comunicare

audiovizuale (menţionate de judecătorul constituţional în cea de-a doua decizie).

Dar se cuvine să se adauge şi o mai mare valorizare a „libertăţii presei”, libertate

fundamentală cu atât mai preţioasă cu cât existenţa sa este una dintre garanţiile

esenţiale ale respectării altor drepturi şi libertăţi şi a suveranităţii naţionale.

În general, Consiliul Constituţional a refuzat să stabilească o ierarhie

explicită între libertăţile constituţionale, argumentelor unei doctrine divizate el

preferând să-i opună un pragmatism realist. Fără să opereze o distincţie

calitativă, Consiliul Constituţional se consideră totuşi – aşa cum afirmă unul

dintre vechii săi membri

1158

– că este „legitim autorizat să-şi manifeste o stimă

1156 Ibidem, p. 948.

1157 Ibidem, p. 948.

1158

A se vedea J. Robert, Le juge constitutionnel, juge des libertés, Paris, 1999.
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mai mare sau mai mică faţă de cutare sau cutare libertate”. Ca atare, Consiliul

Constituţional „alege – atunci când este obligat să procedeze astfel – între

interesele egal legitime pe cel care i se pare esenţial”.

Această abordare pragmatică are desigur repercusiuni contencioase care se

traduc printr-un control din ce în ce mai riguros exercitat de judecător, în privinţa

legii. Nu numai că legiuitorul se vede în situaţia de a i se interzice să încalce

(neglijeze) vreo dispoziţie constituţională, sau să comită vreo eroare evidentă de

apreciere, ci el este de asemenea controlat atunci când reglementează exercitarea

unei libertăţi. Din jurisprudenţa Consiliului Constituţional rezultă că, atât în cazul

controlării vehiculelor, controalelor de identitate sau percheziţiilor domiciliare, o

lege prin care se aduce atingere unei libertăţi este totuşi conformă cu Constituţia

doar dacă intervine într-un scop legitim, conferă puteri precise unor autorităţi

desemnate de lege, determină proceduri care trebuie urmate şi prevede căi de

atac efective în cazurile litigioase.

Intervenţia autorităţii judiciare, la nivelul controalelor dar, uneori, şi la

nivelul deciziilor constituie o garanţie cerută din ce în ce mai insistent.

Legiuitorul dispune – într-adevăr – de o putere de apreciere, în oportunitate,

atunci când intervine pentru a determina regimul juridic al unei libertăţi, în

cadrul competenţei ce-i este conferită prin constituţie (Constituţia franceză din

1958, art. 34). Dar, cu toate acestea, exercitarea acestei puteri nu ar putea duce

la lipsirea de garanţii legale ale exigenţelor cu caracter constituţional

1159

.

Regimul juridic al libertăţilor trebuie să respecte „libertatea”.

Libertate în general sau libertăţi multiple? La prima vedere întrebuinţarea

singularului sau pluralului, în această privinţă, pare a fi indiferentă, cel mult

putându-se reţine o tendinţă a autorilor de lucrări consacrate acestei materii

spre folosirea pluralului. Şi, totuşi, constituanţii din 1789 au folosit singularul

evocând „libertatea comună” ca fiind unul din drepturile naturale şi

imprescriptibile ale omului. „Libertatea” menţionată în art. 2, 4 şi 5 din

Declaraţia drepturilor omului apare ca o libertate filozofică care are şi o latură

juridică, aşa cum este cazul pentru drepturile omului în general care sunt

ancorate în dreptul natural, înainte de a fi transpuse în dreptul pozitiv. Dar

constituanţii nu ezită nici să consacre într-un mod distinct libertatea de opinie,

chiar şi cea religioasă (art. 10), precum şi libertatea presei (art. 11). Însăşi

Declaraţia drepturilor omului se situează într-o zonă intermediară, între dreptul

natural  (pe care ea îl formulează) şi dreptul pozitiv, care ar trebui să facă

obiectul altor dispoziţii ale Constituţiei scrise. În Constituţia franceză din 1791

erau consacrate, ca drepturi naturale şi civile, mai multe faţete ale libertăţii,

printre care: libertatea de a merge şi a veni, siguranţa, libertatea de expresie, de

religie, de asociere. Acest demers se regăseşte şi în numeroase acte normative

ulterioare. Mai curând decât să se încerce o circumscriere a unui „principiu de

libertate”, legiuitorul s-a preocupat să consacre principalele faţete ale libertăţii

adaptând formularea la contexte. Această modalitate de consacrare prin faţete

este foarte vizibilă sub cea de-a treia Republică.

1159

A se vedea Consiliul Constituţional (francez), decizia din 18 septembrie 1986 referitoare

la comunicarea audiovizuală, citată în „Dictionnaire de la culture juridique”, cit. supra, p. 949.
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Această atribuire de regimuri juridice specifice, mai mult sau mai puţin

protectoare a diverselor aspecte individuale şi colective ale „libertăţii”, a

contribuit, fără îndoială – într-o perioadă de referinţă pentru istoria juridică

franceză –, la tendinţa de a se utiliza pluralul pentru a se descrie regimul juridic

al libertăţilor. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât o aceeaşi faţetă a libertăţii

putea fi dotată cu regimuri juridice diferite. De exemplu, libertatea de expresie

nu este niciodată abordată ca atare. Legiuitorul conferă un regim foarte

favorabil libertăţii presei sau libertăţii de asociere. Această explozie a noţiunii

de „libertate” în „libertăţi” este foarte sensibilă în statele unde legea joacă un

rol esenţial, mai puţin în cele guvernate de dreptul Common Law, care conferă

judecătorului un rol dominant. Aici se poate vedea mai clar sentimentul unei

unităţi a „libertăţii” al cărui principiu este adaptat la situaţii concrete. Dar,

totuşi, nu trebuie să se exagereze pe terenul opoziţiei. Prin amendamentele

aduse Constituţiei federale a Statelor Unite ale Americii se asigură o protecţie

mai mult sau mai puţin puternică a anumitor libertăţi, iar jurisprudenţa Curţii

Supreme traduce cu mare claritate această „varietate de protejare”.

În Franţa, aceste libertăţi, numite sau definite, stau la originea listei

„libertăţilor publice”, în sensul dreptului pozitiv. Dar importanţa acestora nu

trebuie să mascheze esenţialul, adică „principiul general al libertăţii” care stă la

baza tuturor componentelor, în toate domeniile, cadrul de fond din care se

detaşează libertăţile explicit consacrate. Drepturile omului au fost concepute în

mod global în secolul XVIII ca drepturi şi libertăţi. În fond, unitatea există, dar

folosinţa libertăţii este mai mult sau mai puţin protejată potrivit modului în

care ea este exprimată. În mod frecvent libertatea individuală este abordată la

singular, dar ea comportă totuşi mai multe faţete: libertatea de a pleca şi a veni,

inclusiv cea de a părăsi teritoriul naţional; siguranţa, care nu este altceva decât

libertatea de a nu fi arestat sau deţinut în mod arbitrar. Protecţia vieţii private

nu este fundamental diferită pentru că este destinată să asigure respectarea

libertăţii individuale.

Consiliul Constituţional a legat fundamentul art. 2 de Declaraţia din 1789

prin care este consacrat „principiul libertăţii”. Libertatea de conştiinţă şi libera

dispoziţie de sine completează principiile libertăţii individuale care pot fi

detaliate în mod discreţionar. Tot aşa şi libertăţile colective sunt fondate pe

libertatea indivizilor de a se asocia, de a forma o întreprindere de presă şi de

comunicări audiovizuale... Libertatea individului nu face decât să se manifeste

sub forme diverse.

Libertatea politică care, şi ea, îmbracă forme diverse constituie „drepturile

cetăţenilor”, fiind considerată că reprezintă o completare şi o întărire a

drepturilor omului. Ajungând în funcţii publice, participând la procesul de

elaborare a legilor, cetăţenii ar trebui, în spiritul secolului XVIII, să se

dovedească respectuoşi faţă de drepturile altuia.

Tot aşa, libertăţile economice, care sunt strâns legate de proprietate, nu

sunt de o natură diferită de alte libertăţi. Proprietatea individuală este o

garanţie a unei libertăţi umane care se manifestă în viaţa familială, intelectuală,

profesională, politică sau economică. Respingând colectivizarea bunurilor,

societăţile liberale au preferat să recunoască drepturile cu caracter economic şi
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social, acestea apărând, cel mai adesea, ca un alt nivel contemporan al

drepturilor omului. Protejarea libertăţii umane este însoţită şi de o recunoaştere

a dreptului de a obţine anumite prestaţii, lista acestora alungindu-se tot mai

mult. Nu există vreun antagonism între aceste drepturi şi „libertăţi”, ci,

dimpotrivă, ele apar ca fiind necesare pentru ca cel mai mare număr de cetăţeni

să poată să se folosească în mod concret de „libertatea sa”.

Ideea de „libertate” este subînţeleasă – în mentalităţile contemporane – în

cea a drepturilor omului sau în drepturile civile şi politice.

Terminologia utilizată nu reflectă decât într-un mod imperfect această

dezbatere. „Drepturile omului” sau „drepturile fundamentale” înglobează

„libertăţile”. Vorbindu-se de „drepturi şi libertăţi fundamentale”, aceasta

permite o reflectare mai bună a diversităţii materiei şi întinderea acesteia. Dar

termenii utilizaţi în mod curent se bazează pe un alt tip de distincţii. Drepturile

omului fac referire la ancorarea acestora într-o realitate şi valori extrajuridice.

De altfel, ele implică şi o incursiune în originile istorice ale universalismului

dreptului internaţional. În ţările anglo-saxone ele sunt, ca „human rights”,

opuse „civil rights” cu caracter naţional. Drepturile continentale trimit la

dreptul german. Ele sunt concepute ca fundamente ale unei ordini juridice

coerente care se bazează pe valori care impregnează Constituţia, legea

fundamentală. Terminologia franceză ezită între expresiile „drepturi ale

omului”, „libertăţi publice” şi „libertăţi fundamentale”. Prima dintre aceste

expresii, care are o conotaţie filozofică, se distinge de cea de-a doua, care are

un caracter juridic mult mai strict.

Expresia „libertăţi publice” a fost în mod curent utilizată sub a III-a

Republică, ea semnificând că libertăţile erau consacrate de Stat, ceea ce

justifica calificarea lor ca fiind „publice”. Or, această consacrare era în esenţă

faptul legiuitorului care determina regimul lor juridic. Libertăţile publice sunt

încă marcate, în concepţia unor autori, de legătura care poate fi stabilită între

ele şi „principiul legalităţii”, de unde şi preferinţa – în prezent, pentru noţiunea

de „libertăţi fundamentale” care pune în evidenţă legătura lor cu o „pluralitate

de texte fundamentale, constituţionale, internaţionale şi europene”, fără însă să

fie neglijate şi alte surse legislative şi jurisprudenţiale, acestea din urmă fiind

ele însele foarte variate.

Această abordare corespunde fără îndoială unei realităţi juridice

contemporane. Rămâne însă de ştiut dacă pluralitatea de surse şi interpretări nu

face un pic prea neclare contururile şi consistenţa acestora. O anumită

„coerenţă de sistem juridic” este, aşadar, indispensabilă pentru a se asigura

securitatea juridică necesară, dar, de asemenea, şi pentru că concepţia juridică

despre „libertate” nu este lipsită de incidenţe filozofice.

Coerenţă juridică şi divergenţe filozofice. Raporturile dintre drept şi

filozofie sunt complexe. „Libertatea” la care se referă juriştii îşi datorează

consistenţa şi contururile cele mai clare marilor curente de idei sau gânditorilor

cunoscuţi.

Libertatea proclamată la 1789 poate fi citită, în plan general, în operele lui

John Locke sau Jean-Jacques Rousseau, iar mai târziu în operele lui Benjamin

Constant şi altele.
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După caz, lectura Declaraţiei drepturilor omului se înscrie într-una din

filozofiile luminilor sau într-o filozofie liberală. Pentru liberali, a căror gândire

a jucat – în această materie – un rol determinant încă de la începutul secolului

XIX, „libertatea” devine într-un fel o „finalitate în sine”. Puterea nu se poate

infiltra (interveni) în modul în care este folosită libertatea, fără să-şi piardă

legitimitatea. „Cetăţenii – scrie Benjamin Constant – posedă drepturi

individuale independente de orice autoritate socială sau politică şi orice

autoritate care încalcă aceste drepturi devine nelegitimă”. (Principiile politicii,
capitolul I).

Doctrinele liberale sunt mai mult sau mai puţin nuanţate după cum autorii

se situează în principal într-un cadru filozofic, politic sau economic. Alături de

ele s-a dezvoltat, progresiv, şi o ideologie liberală nestructurată şi puţin

argumentată, dar a cărei influenţă este considerabilă, ea constând în aceea că se

consideră, mai mult sau mai puţin explicit, că în ce priveşte creşterea

libertăţilor, aceasta devine scopul oricărei societăţi. Ca atare, orice instituţie,

oricare ar fi scopul ei, este „a priori” suspectă. De altfel, chiar şi în societăţile

liberale contemporane există domenii care, în mod special, sunt predestinate

pentru o astfel de atitudine; de exemplu: domeniile obiceiurilor şi

comportamentelor sau cel al expresiei, în timp ce se admit limitări ale libertăţii

care ar rezulta din evoluţiile tehnice sau ştiinţifice. Contradicţiile nu sunt

absente în astfel de raţionamente.

Şi totuşi au existat gânditori liberali care încă de mai bine de un secol

atrăseseră atenţia asupra „riscurilor de abuz de libertate”. Astfel, de exemplu,

în câteva formulări rămase celebre, Alexis de Tocqueville a pus în lumină

pericolele care ameninţau democraţiile în care el îşi punea totuşi speranţa. „Nu

cunosc ţară – spunea el – în care să domnească, în general, mai puţină

independenţă de spirit şi de adevărată libertate de discuţie decât în America”

(Despre democraţie în America, cartea I, capitolul 15), adăugând însă şi

următoarele: „În America majoritatea trasează un cerc formidabil în jurul

gândirii. Dincolo de aceste limite, scriitorul este liber, dar vai de el dacă

îndrăzneşte să iasă din el... I se refuză totul, până şi gloria”. Libertatea este

ameninţată „printr-un conformism sclavagist al opiniei”. Democraţia este, de

asemenea, ameninţată atunci când libertatea nu este corelată cu virtutea celor

care o exercită.

În toate epocile gânditorii aparţinând unor curente diferite au reamintit

acest lucru: Sofocle, Cicero, Montesquieu, Tocqueville şi mulţi alţii.

Democraţia este pierdută – au spus ei – dacă spiritul civic, interesul,

respectarea celorlalţi, sensul interesului general sunt uitate.

Toate aceste reflecţii premonitorii s-au dovedit a fi fundamentate în

secolul XX. În acest secol XX în care s-a proclamat şi revendicat „libertatea”

atât de mult, aceasta a fost batjocorită în mod dramatic de toate tipurile de

totalitarism al căror scop nemărturisit era acela de a distruge ceea ce face

demnitatea umană, în special, libertatea.

De o manieră infinit mai puţin brutală, dar şi mai insidioasă – libertatea

umană a fost şi continuă să fie atinsă prin tirania majorităţii care se dovedeşte a

fi din ce în ce mai mult o tiranie a celor care construiesc modele şi influenţează
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opinia publică utilizând puterile imense pe care le conferă mass-media. De

aceea, s-a considerat necesar să fie corijată abordarea lui Tocqueville.

Dictatura opiniei nu se exercită niciodată asupra societăţii în ansamblu, ci

numai asupra grupurilor definite prin „apartenenţa lor socială sau vârsta lor”.

Tinerii, adolescenţii sunt în special victimele acestor fenomene. Câţi dintre ei

îndrăznesc cu adevărat să-şi manifeste libertatea personală prin ceea ce fac şi

prin comportamentele lor, mergând împotriva conformismului modelelor şi

obiceiurilor? Or, în faţa acestei renunţări voluntare în ceea ce priveşte folosinţa

libertăţii, proclamaţiile şi garanţiile juridice nu sunt de nicio utilitate.

Astăzi există o multitudine de moduri de a citi filozofie sau drepturi ale

omului; ele au un caracter liberal, dar, de asemenea, şi „libertar”, pragmatic,

idealist, creştin... Libertatea află aici un teren în care fiecare găseşte

semnificaţiile teoretice cele mai diverse. Dar, cel mai adesea, se uită că

„libertatea” este inserată într-o ordine juridică pozitivă (legiferată) care se

bazează pe o anumită filozofie şi că, de asemenea, libertatea induce un mod

implicit de exercitare care este ignorat. Astfel, a proclama că „libertatea”

constă în puterea de a face tot ceea ce nu vatămă pe cineva înseamnă, indirect,

şi o trimitere la obligaţiile faţă de sine însuşi în domeniul religios şi cel al

moralei. A afirma că nu există o ierarhie a libertăţilor constituţionale, aceasta

înseamnă, implicit, şi lipsa ierarhiei între diversele faţete ale libertăţii,

înseamnă că fiecare este liber să se folosească de sine aşa cum consideră el. A

dota anumite libertăţi cu un regim juridic mai favorabil decât altele, aceasta

înseamnă să nu te preocupe finalităţile urmărite, interesându-te doar de

mijloacele utilizate.

Nu la fel stau lucrurile dacă ordinea juridică instituită pune în balanţă

„libertatea”, pe de o parte, şi respectarea anumitor finalităţi sociale şi principiul

egalităţii, pe de altă parte. Această situaţie explică de ce folosinţa „libertăţii

economice” a fost în mod sensibil finalizată (finalistă) în cea mai mare parte a

ţărilor liberale sub influenţa ideilor socialiste, social-democrate sau democrat-

creştine. Exemple în acest sens sunt multiple, astfel, în art. 41 din Constituţia

italiană din 27 decembrie 1947, s-a proclamat că „iniţiativa economică privată

este liberă”, dar a adăugat că „ea nu poate să se desfăşoare în contrast cu

utilitatea socială sau într-un mod care să aducă atingere securităţii, libertăţii,

demnităţii umane...” Tot aşa, prin Legea fundamentală germană din 23 mai

1949 erau garantate proprietatea şi dreptul de succesiune, făcându-se însă

precizarea că „Proprietatea obligă. Folosinţa ei trebuie să contribuie în acelaşi

timp la binele colectivităţii” (art. 14).

O altă relativizare a libertăţii a rezultat din preocupările de conciliere cu

respectarea anumitor finalităţi altruiste şi a demnităţii persoanei umane.

Această orientare deriva dintr-o nouă analiză a drepturilor omului care explică

„ralierea” Bisericii catolice la acest curent, devenită vizibilă în special de la

data pontificatului lui Ioan Paul al II-lea. Libertatea nu mai este concepută ca

un drept recunoscut unui individ dotate cu un instinct infailibil, ci mai curând

ca un atribut legat de calitatea persoanei umane dotate de Dumnezeu cu

demnitate. Legătura existentă între demnitatea umană şi drepturile omului este

din ce în ce mai mult menţionată, în epoca contemporană, în texte
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fundamentale, doctrinare şi jurisprudenţiale. Consiliul Constituţional (francez),

referindu-se la Preambulul Constituţiei din 1946, a considerat că salvgardarea

demnităţii persoanei umane contra oricărei forme de aservire sau degradare

„este un principiu cu valoare constituţională” (27 iulie 1994). O atare referire

la „principiul demnităţii” este de natură să modifice fundamentul „libertăţii”

fără a-i schimba semnificativ consistenţa. Recunoaşterea unei „libertăţi”

extinse la indivizi decurge din luarea în considerare a demnităţii acestora.

Principiul limitării conţinutului noţiunii de „libertate” poate, de asemenea, să

evolueze, libertatea constând – în această nouă viziune – în puterea de a face

tot ceea ce nu aduce atingere demnităţii umane, în special a celor care sunt cei

mai vulnerabili.

S-a ajuns – pe această cale – la concluzia că o ordine juridică nu este

imuabilă, ea evoluând în funcţie de convingeri şi idei care modelează

societăţile. Formulările şi interpretările dreptului nu rămân, nici ele, fără

incidenţă asupra societăţii, ceea ce înseamnă că o noţiune atât de fundamentală

(esenţială, sensibilă) cum este „libertatea” are şansa să constituie încă foarte

multă vreme „un principiu juridic fundamental”, ceea ce nu împiedică cu nimic

evoluţia sa aşa cum de altfel s-a şi întâmplat în timp de secole. Determinarea

atentă a limitelor „libertăţii”, deci şi a regimului său juridic, vor face

neîndoielnic obiectul dezbaterilor şi luptelor ideologice ale secolului XXI

1160

.

Referindu-ne doar la sensul noţiunii de „libertate” în raport cu materia

juridică, trebuie remarcat faptul că, în general, „libertatea” este evocată printr-o

relaţie contrapunctică cu alte două concepte, „constrângerea” şi „determinismul”,

de care libertatea este strâns legată.

Concepţia şcolii dreptului natural potrivit căreia indivizii sunt stăpâni ai

acţiunilor pe care le întreprind şi independenţi de orice autoritate,

nerecunoscând niciun superior, a fost aspru criticată arătându-se că o atare

stare de lucruri ar fi dezastruoasă întrucât ar supune fiinţa umană violenţei şi

arbitrariului semenilor ei, aşa încât este, în mod obiectiv, necesar ca oamenii să

trăiască sub imperiul şi protecţia legilor. De unde şi concluzia că legea „poate

limita” libertatea individului, dar că acest lucru trebuie făcut în măsura în care

ea ar asigura în acelaşi timp şi realizarea maximă a libertăţii fiecăruia: dreptul

fiecăruia se opreşte acolo unde exercitarea acestui drept ar prejudicia pe un

altul. Aceasta înseamnă că drepturile trebuie utilizate de titularii lor „în acord

cu atmosfera socială de care ele sunt impregnate”, nu în mod abstract, ci „în

vederea unor scopuri determinate”

1161

. Aceasta, întrucât dreptul nu trebuie

deconectat de morală, studiul abuzului de drept, concept, în esenţă,

moralizator, punând în evidenţă şi permiţând victoria bunei-credinţe asupra

dreptului strict; dreptul, chiar şi în partea sa cea mai tehnică, rămânând

1160

A se vedea: J. Morange, Droits de l’homme et libertés publiques, PUF, 2000; J. Rivero,

Les libertés, în „La continuité constitutionnelle en France de 1789 à 1989”, Paris, 1990, p.

153–169; J. Rivero, Les libertés publiques, PUF, 1997; Ph. Andre-Vincent, Les droits de l’homme
dans l’enseignement de Jean-Paul II, LGDJ, Paris, 1980; J. Romilly, De la Grèce antique à la
découverte de la liberté, Paris, 1989, nr. 4128.

1161

A se vedea L. Josserand, De l’esprit des droits et de leur relativité, Dalloz, 2006, 

nr. 232, p. 314.
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dominat de legea morală. În societăţile moderne „morala se integrează în drept,

ca şi cum ar fi aspirată de drept, pentru a deveni o regulă socială

obligatorie”

1162

. Lipsit de morală, dreptul ar deveni pur şi simplu odios şi golit

de orice sens

1163

.

Profesorul Louis Josserand reţine: legea solidarităţii, legea relativităţii şi

legea evoluţiei (pusă în evidenţă de Einstein, dar care, în concepţia sa, merită

să comande şi în cadrul ştiinţelor sociale, din care face parte şi ştiinţa juridică).

„Legea evoluţiei, lege supremă – scrie Josserand

11641164

A se vedea L.

Josserand, L’essor moderne du concept contractuel, în „Recueil d’études sur

les sources du droit en l’honneur de Fr. Gény”, tome 2, Paris, p. 334.

– fruct al unei ineluctabile necesităţi, domină lumea socialului cu acelaşi

titlu şi în aceeaşi măsură ca şi lumea fizică însăşi”. Ea imprimă „structurii

intime” a societăţii şi drepturilor un caracter dinamic. Societatea şi dreptul nu

încetează să se modifice în timp sub presiunea necesităţilor şi obiceiurilor, în

ritmul fluxului şi refluxului unei istorii care se reîncepe fără încetare. Ca şi

lucrurile din natură, drepturile sunt organisme vii, ele se nasc, se dezvoltă şi

apoi mor

1165

.

Evoluţia este universală: ea afectează toate ramurile de drept, chiar şi

dreptul contractelor, a cărui permanenţă este totuşi adesea lăudată. Luând

poziţie contra Salleilles în introducerea la Teoria generală a obligaţiilor emisă

de acesta, Josserand, ca de altfel şi Ripert, recunoaşte dreptului obligaţiilor un

caracter concret şi evolutiv: în spatele „formei tehnice” se instalează „un fel de

viaţă secretă” care trebuie evidenţiată pentru a fi mai bine sesizată evoluţia

regulilor dreptului contractual.

Această situaţie nu ar putea fi altfel, în măsura în care întreaga societate

umană este un organism în evoluţie neîncetată, în perpetuă devenire

1166

.

În felul acesta, profesorul Josserand îşi reprezintă viaţa socială şi, de aici,

şi dreptul ca fiind întotdeauna fluctuante. Iar ştiinţa dreptului nu poate fi „în

ochii săi – decât tot o ştiinţă evolutivă, în perpetuă devenire, ca şi societatea

însăşi

1167

; evoluţie care trebuie să urmeze pe cea a societăţii, aşa încât dreptul

material va trebui modificat atunci când nu mai corespunde „stadiului de

civilizaţie la care a parvenit poporul în cauză”

1168

. Oricare ar fi modul, trebuie

ca legătura dintre conţinutul dreptului şi „mediul cultural” în care el se naşte să

fie menţinută.

În aceeaşi ordine de idei, opoziţia pe care Josserand o stabileşte – în ceea

ce priveşte receptivitatea teoriei abuzului – între sistemele juridice continentale

şi sistemele englez şi american se consideră că acestea ţin de o divergenţă de

1162

A se vedea L. Josserand, Le déclin du titre gratuit et sa transformation, în „Evolutions et

actualités, conférences de droit civil”, Paris, Sirey, 1936, p. 156.

1163

A se vedea L. Josserand, L’esprit des droits et de leur relativité, cit. supra, Prefaţă, p.

XXVII.

1165

A se vedea L. Josserand, De l’esprit des droits..., op. cit. supra, nr. 313.

1166 Ibidem, nr. 84, nota 1 de la subsol şi p. 333.

1167

A se vedea L. Josserand, Relativité et abus des droits, în „Evolutions et actualités”, op.
cit. supra, p. 71.

1168

A se vedea L. Josserand, De l’esprit des droits..., op. cit. supra, nr. 221.
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mentalităţi şi de „mediile culturale”: anglo-saxonii, „individualişti în viaţa,

obiceiurile şi filozofia lor, sunt de asemenea individualişti şi în privinţa

instituţiilor”

1169

.

Mediul cultural, ambianţa în care se naşte un sistem juridic este

determinant, cel puţin în parte

1170

.

Această evoluţie a dreptului sub efectul mişcării sociale nu este

dezordonată. Dimpotrivă, ea urmăreşte un obiectiv precis pe care juristul îl

poate pune în evidenţă: primordialitatea din ce în ce mai puternică a

colectivului asupra individualului. În societăţile moderne contemporane există,

într-adevăr, o tendinţă din ce în ce mai accentuată de a favoriza (a da prioritate)

„laturii sociale” asupra „temperamentului individual”.

Legile solidarităţii şi interdependenţei, la care s-a referit deja Duguit şi

Haurion, eforturile îndreptate într-o aceeaşi direcţie completează marea lege a

evoluţiei. Căci contrar învăţăturilor Revoluţiei franceze – pe care Josserand le

consideră individualiste şi faţă de care s-a arătat adesea critic – omul nu este

decât o celulă a comunităţii căreia îi aparţine. Nu o celulă care ar acţiona

conform pasiunilor sau intereselor sale proprii, ci o celulă inserată într-o

comunitate socială guvernată de marea lege a interdependenţei sociale care –

potrivit lui Josserand – a înlocuit concepţia pur metafizică a independenţei

individului (şi a libertăţii sale absolute, neîngrădită de niciun obstacol).

Conjugată cu legea relativităţii, legea solidarităţii justifică, în special,

„teoria abuzului de drept” (teză socială). Legea solidarităţii face, aşadar, parte

dintre „principiile de sociabilitate”, fiind o expresie juridică a „solidarismului”

sau a conceptului „asociatonist”.

Reflecţiile profesorului Louis Josserand cu privire la abuzul de drept pun

în evidenţă concepţia despre „drepturi”, împrumutând ştiinţelor sociale

noţiunile de finalitate socială, spiritul şi instituţiile pe care le-a dezvoltat

Durkheim: voinţa indivizilor nu este suficientă pentru a face dintr-o situaţie

juridică o situaţie care să fie în mod necesar şi justă. După Durkheim,

profesorul Josserand face sublinierea că drepturile sunt conferite indivizilor

pentru a atinge un scop social particular. Ca şi dreptul obiectiv

1171

, drepturile

subiective sunt „prerogative cauzate”

1172

: chiar şi prerogativele cele mai

individuale şi mai egoiste sunt produse sociale, fie în formă, fie în fond

1173

.

La fel stau lucrurile şi în privinţa „libertăţilor”. De exemplu, libertatea

contractuală este indispensabilă existenţei însăşi a societăţii. Consecinţă a

„demnităţii umane”, ea permite omului să-şi dezvolte activităţile sale. Dar ea

trebuie limitată pentru că „existenţa unui drept absolut este socialmente

imposibilă, dizolvantă”

1174

. De altfel, toate libertăţile individuale trebuie să se

realizeze socialmente, inclusiv cele proclamate prin Declaraţia drepturilor de la

1169 Ibidem, nr. 223.

1170 Ibidem, nr. 219 (Josserand remarcă faptul că Spania şi Italia au parvenit la acelaşi punct

de dezvoltare ca şi Belgia sau Franţa datorită faptului că este vorba de „ţări de cultură latină”).

1171

A se vedea L. Josserand, Relativité et abus des droits, op. cit. supra, p. 73.

1172

A se vedea L. Josserand, De l’esprit des droits..., op. cit. supra, nr. 6.

1173 Ibidem, nr. 236.

1174 Ibidem, nr. 14.

494
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



1789 ce a consacrat, mai ales, libertatea gândirii şi de expresie care, deşi

deosebit de preţioasă, chiar sacră, poate fi deosebit de periculoasă şi deci, în

mod necesar, ar trebui limitată: libertate de expresie este în funcţie de

„interesul social contra căruia ea nu poate să se opună, sub sancţiunea de a

deveni abuzivă”

1175

. Josserand face şi sublinierea că în ceea ce priveşte

atitudinea care constă în a trata libertatea de expresie ca fiind un „supradrept”,

fără limite şi fără consecinţe pentru titularul său, această atitudine este pur şi

simplu contrară „adevărului social şi juridic” pentru că face din ea (libertatea

de expresie) ceea ce nu trebuie şi nu poate deveni: un „monstru juridic şi o

adevărată maşină de război”

1176

.

Josserand mai face sublinierea că acest mod de abordare a drepturilor

subiective pune în evidenţă cu claritate subordonarea acestor drepturi  noţiunii

de „instituţie” şi viziunii tehnologice cu privire la drept. Concepându-se

substratul tuturor drepturilor şi al tuturor conceptelor juridice ca fiind, în mod

invariabil, „social”, de esenţă socială, aceasta înseamnă că „orice prerogativă

juridică este cauzată”, adică conferită într-un anumit scop. O prerogativă

„necauzată” ar fi, logic, de neînţeles şi de condamnat, întrucât ea nu s-ar baza

pe un scop, pe un interes social pe care ar fi de presupus că este chemată să-l

satisfacă

1177

.

Din opera profesorului Louis Josserand rezultă, aşadar, ideea

fundamentală că personalitatea sa juridică, capacitatea sa de a acţiona cu

eficacitate pe scena juridică, îi este conferită omului de sistemul juridic însuşi:

„omul, dacă ar fi conceput ca individ izolat, n-ar putea avea drepturi, în sensul

juridic al cuvântului”. Numai ca membru al colectivităţii (comunităţii) el

dobândeşte o personalitate şi devine subiect şi centrul raporturilor

obligaţionale. Voluntarismul şi subiectivismul sunt respinse, comunitatea

nerecunoscând omului drepturi pentru a-i fi agreabil, ci pentru a-şi asigura

(comunitatea) propria sa conservare

1178

. Libertatea nu este un drept, ci „o

matcă comună de drepturi şi obligaţii” situată în amontele sistemului de

drepturi subiective

1179

. Nu s-ar putea recunoaşte subiectului de drept o putere

de determinare „invincibilă” pe care nimic n-ar putea-o reduce: libertatea sa,

dimpotrivă, nu este o putere de determinare decât raportată la un context care o

influenţează

1180

.

Aceste idei despre „libertate”, în general, şi „libertatea juridică”, în

special, nu au rămas cantonate doar la nivelul teoretic, ci au fost transpuse şi pe

plan legislativ, inclusiv în ceea ce priveşte dreptul contractelor. Acest lucru s-a

realizat însă în timp şi nu fără dificultăţi.

Ideile de moralizare a dreptului au existat şi până la adoptarea Codului

civil francez, însă au rămas pe planul al doilea chiar şi în preocupările

redactorilor acestui cod, întrucât şi-a făcut apariţia o nouă filozofie fondată pe

1175 Ibidem, nr. 158.

1176 Ibidem, nr. 168.

1177 Ibidem, nr. 20 şi nr. 203.

1178 Ibidem, nr. 236, nr. 237 şi nr. 292.

1179 Ibidem, nr. 251.

1180 Ibidem, nr. 91 şi urm.
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„primordialitatea persoanei şi pe credinţa în calităţile native ale persoanei”,

ceea ce a dus la concluzia – la acea vreme – că asemenea calităţi vor permite

construirea unei noi ordini sociale bazate pe libertate, fiind, aşadar, consacrate

pe plan legislativ principii noi pentru acea epocă, şi anume autonomia de

voinţă şi libertatea contractuală.

Urmaşii redactorilor Codului civil francez nu au întârziat însă să constate,

cu ocazia aplicării în practică a acestor principii (autonomia de voinţă şi

libertatea contractuală), că în realitate omul nu este prin natura sa bun (aşa cum

afirma Rousseau) şi că lăsat liber absolut el este înclinat să dea curs instinctelor

sale egoiste şi nu ezită, pentru a-şi satisface aceste instincte, să profite de

superioritatea sa (poziţia sa de superioritate în societate). Cu alte cuvinte,

liberalismul secolului XIX, care s-a bazat pe codurile napoleoniene, a condus,

în fapt, la zdrobirea celui slab de către cei puternici, apărând astfel necesară

intervenţia statului pentru a echilibra situaţia, ca o reacţie (juridică) la

„excesele liberalismului”, noua etapă de evoluţie fiind orientată spre alte

principii potrivit cărora interesele comunităţii (binele comun) nu trebuie

sacrificate în favoarea unor interese individuale egoiste.

Drumul parcurs în această direcţie şi transpunerea acestor noi principii pe

plan legislativ a fost lung şi la cristalizarea lor au contribuit deopotrivă factori

favorizatori diverşi cum sunt: influenţele factorilor sociali, factorii economici

şi factorii politici, pe care nu este cazul să-i dezvoltăm în acest context.

Reţinem doar faptul că în aceste condiţii a apărut necesitatea intervenţiei

Statului pe cale legislativă, în ajutorul victimelor din ce în ce mai numeroase ale

exceselor unui liberalism absolut, egoist şi necruţător, fiind elaborată o bogată

legislaţie şi apărând chiar şi o nouă ramură a dreptului, „dreptul consumului”,

pentru protejarea celor slabi, mai vulnerabili, împotriva exceselor celor puternici.

b) În ceea ce priveşte principiul egalităţii, la fel ca şi în cazul „principiului

libertăţii”, şi acest principiu s-a dovedit a fi o utopie, cel puţin sub aspectul

absolutismului său. Aceasta întrucât întocmai ca şi libertatea, egalitatea nu este

un drept, ci reprezintă mai mult un orizont spre care se tinde, dar ţinându-se

seama de datele concrete, efective ale realităţii.

În principiu, toţi sunt liberi şi egali, dar s-a observat însă că unii sunt mai

mult decât alţii şi că în realitate lucrurile sunt în acelaşi timp şi simple, dar şi

destul de complicate: simple pentru că ideea de „piaţă comună” reprezintă un

element destinat să ducă la construirea unei alte economii, mai echitabile, dar

şi complicate, pentru că realitatea a pus în evidenţă faptul că inegalităţile cresc

şi chiar devin mai mari. Ca atare, s-au pus întrebări cu privire la ce trebuie

făcut pentru ca democraţia – care înseamnă forma de guvernare a poporului

prin popor – sub regimul economiei de piaţă să ducă spre o egalitate reală sau

atenuate ilegalităţile. Întrucât valorile de stânga sunt diferite de cele de dreapta,

ce ideal, ce proiect de ansamblu se poate afirma sub pecetea realismului?

Aceste întrebări relevă că problema este foarte vastă, la fel şi aşteptările

cetăţenilor.

Diferite lucrări (studii), care nu se suprapun în mod necesar, se desfăşoară

în prezent în câmpul socialismului modernizat, prin care se încearcă să se

răspundă la aceste întrebări, toate fundamentate pe înscrierea concretă a unor
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valori etice care ar acţiona cu adevărat, în esenţă, pentru a face mai efective

promisiunile democraţiei, ceea ce ar implica şi o concepţie particulară despre

egalitate şi mijloacele de a se parveni la egalitate

1181

.

Vom face o trecere în revistă a acestor lucrări care exprimă o viziune nouă

despre om şi principiul egalităţii.

Potrivit filozofului Serge Audier, este necesară mai întâi o definire mai

exactă a „stângii liberale”, întrucât, după părerea sa, aceasta suferă de o anumită

lipsă de unitate. El consideră că socialismul liberal s-a fondat pe un dublu refuz:

cel al „liberalismului burghez” şi cel al „totalitarismului comunist”. Dar s-a pus

întrebarea care ar fi diferenţele între un „centru stânga modernizat” şi un

„socialism liberal” care să nu fie o simplă adaptare a socialismului-democrat la

capitalism, acest socialism renovat voindu-se „egalitar”, nu „egalitarist”, care nu

pretinde să eradicheze toate inegalităţile, nici naturale, nici sociale şi, de

asemenea, cere o recunoaştere a caracterului de neînlăturat şi potenţial benefic

al unei „pieţe încadrate şi reglementate”. Cu alte cuvinte, ar fi vorba de a se

căuta (întreprinde cercetări), de a se pune în practică, atât cât este posibil, în

cadrul eficacităţii economice, a unei „căutări de egalitate” care se va traduce

înainte de toate printr-o exigenţă de „solidaritate”.

Tocmai o atare viziune caracterizează gândirea „socialismului liberal”,

indiferent de nuanţe şi divergenţe care ar exista între diferitele curente.

Important este faptul că socialismul liberal renunţă la egalitarism (care vizează

egalitatea civilă, politică şi socială), el acţionând în conformitate cu o filozofie

a drepturilor omului, completate cu drepturi sociale, recunoscându-se tuturor

indivizilor „dreptul la un minim de justiţie socială, condiţie a unei libertăţi

politice efective”. Deci renunţare la o utopie, făcându-se loc lucidităţii:

oamenii nu sunt şi nu pot fi realmente egali. Însă este necesar să fie create

instrumente pentru a fi împiedicate inegalităţile devenite prea strigătoare, ceea

ce ar dăuna democraţiei şi chiar economiei de piaţă. Iar în inima acestui

dispozitiv trebuie plantată „solidaritatea”.

Termenul de „solidaritate” a devenit însă, în zilele noastre, atât de banal şi

încărcat de emotivitate încât lasă să se creadă că ar fi şi clar. În realitate, nu aşa

stau lucrurile. Această noţiune care aparţine domeniului filozofiei politice şi

morale a fost introdus – în accepţiunea devenită azi uzuală – în 1840 de Pierre

Leroux, unul din fondatorii socialismului republican. Acesta explică în mod

clar că a împrumutat termenul de „solidaritate” de la legişti, introducându-l în

filozofie, pentru a înlocui termenul de „caritate” aparţinând religiei creştine. Cu

alte cuvinte, acest autor a voit să înlocuiască termenul de „caritate” al

creştinismului cu cel de „solidaritate umană”

1182

.

Léon Bourgeois

1183

, unul din iniţiatorii Societăţii Naţiunilor, a prelungit,

la sfârşitul secolului XIX, această reflecţie cu privire la „necesitatea morală” a

1181

A se vedea: S. Audier, Le socialisme libéral, Paris, 2006; Monique Canto-Sperber, Le
libéralisme et la gauche, Paris, 2008; P. Rosanvallon, La légitimité démocratique. Impartialité,
réflexivité, proximité, Seuil, Paris, 2009; J. Julliard, La Reine du monde. Essai sur la démocratie
d’opinion, Flamarion, Paris, 2009.

1182

A se vedea P. Leroux, De l’humanité, de son principes et de son avenir, Paris, 1840.

1183

A se vedea L. Bourgeois, Essai d’une philosophie de la solidarité, Paris, 1902.
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solidarităţii ca datorie. Este deci vorba de o noţiune care tinde să se substituie

celei de „justiţie socială”, având farmecul unei virtuţi nedeterminate (neclare),

cu atât mai mult cu cât aparţine de resortul fiecăruia, de conştiinţa şi sufletul

indivizilor, mai mult decât de „autoritatea legilor”.

Solidaritatea va permite moralizarea capitalismului brutal (aspru), făcând

să joace, în chiar interiorul (cadrul) acestuia, aspiraţia spre o îndulcire

(atenuare) a constrângerilor. Aceasta reprezintă, desigur, o dureroasă luare la

cunoştinţă despre „inegalitatea inerentă dintre indivizi care induce căutarea

unei concilieri între eficacitatea economică şi susţinerea celor defavorizaţi”.

Desigur că această concepţie despre o inegalitate inevitabilă, care ar

constitui o simplă evidenţă, se află în centrul acestei teorii şi se articulează

foarte bine cu ideologia capitalismului care presupune că cel mai bun câştigă,

că cel mai muncitor, sau cel mai inteligent, va face diferenţa şi-şi va croi

drumul său, fiind ajutat şi de democraţie. Reuşita revine celor care merită, iar

cele mai frumoase discursuri egalitariste nu vor împiedica niciodată ca unul să

fie mai dotat decât altul şi să se ridice pe scara socială.

Aşa cum subliniază şi o altă autoare, citată mai sus, Monique Canto-

Sperber, directoare la Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Paris, dacă

în timpurile noastre, în care au loc atâtea transformări, a crescut „precaritatea”,

oportunităţile pentru manifestarea talentelor şi iniţiativelor au căpătat şi ele

acest caracter: între cei care ştiu să se sesizeze de aceste oportunităţi şi cei care

nu ştiu, în mod logic, distanţarea se va adânci. Nu toţi au aceleaşi capacităţi.

Deci va trebui să se pună capăt acestor mituri (printre care şi egalitatea) care nu

au ştiut decât să ducă la înspăimântătorul spectacol al „socialismului real”. Mai

mult decât atâta, ar trebui să se recunoască faptul că „dacă este posibil să se

exercite o influenţă asupra omului, omul nu poate totuşi să fie schimbat”. Nu

este nevoie de angelismul à la Jean-Jacques Rousseau, potrivit căruia omul este

bun prin natura sa; dimpotrivă, răul există şi tocmai „prin recunoaşterea răului

şi conflictului (stărilor conflictuale) s-a dezvoltat liberalismul”. Se pare, aşadar,

că trebuie să se ţină seama de acest curent al „liberalismului de stânga”.

Diferenţele dintre dorinţe, voinţe, competenţe creează conflicte, luptă,

ierarhie. Iată de ce se consideră că ar fi nelegitim să te serveşti de categorii

morale, de exemplu predicatul „just” pentru a califica fenomenele atât de

complexe cum sunt „repartiţia bunurilor”, bunuri a căror producere rezultă

dintr-o multitudine de acţiuni care se întrepătrund. Deci liberalismul de stânga

va acţiona (milita) pentru un „liberalism solidar”, disociat însă de orice

idealism, având însă şi o latură tragică ce trimite la o acceptare vigilentă a

răului înscris potenţial în natura omului.

În jurul acestei definiţii se articulează totul. Piaţa este indisociabilă de om,

a refuza această constatare obiectivă ar însemna să se nege „complexitate, chiar

ambivalenţa realului” care este fundamental inegalitar. Deci o societate

solidară trebuie să-şi atribuie obiective cum sunt „reducerea situaţiilor de

dominare” şi „prezervarea bogăţiei vieţii umane – grija binelui comun, familia,

spiritualitatea, creaţia, tradiţia, într-o viziune umanitară...” Iar pentru a se

ajunge la un atare rezultat va trebui elaborat – graţie construirii unui consens,

prin depăşirea pluralismului ireductibil al intereselor şi opţiunilor – un
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dispozitiv de reglementări cu caracter social. Astfel, de exemplu, persoanele

care ar fi afectate de pierderea locului de muncă ar putea avea o asigurare că

vor fi protejate şi că vor fi găsite soluţii pentru a fi reintegrate în muncă, ceea

ce ar salvgarda creşterea (dezvoltarea) pe termen lung, fiind foarte important să

fie prezervată, în acelaşi timp, piaţa şi să se permită fiecăruia să participe la ea,

cu condiţia „nu numai a îmbogăţirii ci, de asemenea, a autocriticii şi deci a

perfecţionării de sine”. Cu o piaţă încadrată legislativ, instrument al libertăţii,

şi nu un instrument al dominaţiei, fiecare trebuie să poată tinde spre autonomie

şi să „creeze un proiect de viaţă”; liberalismul de stânga, prezentat în mod

eronat ca fiind distinct de neoliberalism, asigură „funcţiile protectoare de bază”

şi permite „persoanelor să preia iniţiativa sau cel puţin să sesizeze sensul a

ceea ce ele trăiesc”. Desigur, în măsura în care capacitatea intelectuală a

fiecăruia îi permite acest lucru.

Acest liberalism normativ, aceste idei sociale liberale – ar observa, fără

îndoială, doamna Monique Canto-Sperber – pot servi atât stângii, cât şi dreptei.

O astfel de apropiere poate fi reperată, în prezent, în folosirea comună, atât de

stânga, cât şi de dreapta, a unor noţiuni vag morale atunci când sunt tratate

probleme politice şi sociale. În afara „solidarităţii”, care se dovedeşte a fi

crucială în orice politică, o altă regulă se consideră că trebuie respectată şi ea,

cu stricteţe: este vorba de „transparenţă” şi, de asemenea, „excluderea

segregării”; ansamblul acestei panoplii este adesea fluturat în locul vechii

noţiuni de „justiţie”.

Dar aceasta nu înseamnă numai că problema socială este astfel diluată, că

ea părăseşte câmpul deciziei politice pentru a trece în cel mai larg, al „bunei

conştiinţe împărtăşite”, ci şi că, pe un plan şi mai vast, chiar ideea de „popor”

capătă implicit o nouă definiţie.

Filozoful Serge Audier atrage atenţia că sociologii realişti consideră ca

fiind inevitabil „faptul oligarhic”, iar Monique Canto-Sperber, la rândul ei,

vorbeşte despre o „descalificare a votului popular atunci când este îndreptat

spre extremism” şi „tiranie a majorităţii”, acestea fiind consecinţe logice ale

postulatului construit pe liberalismul social: inegalitatea indivizilor între ei

constituie un fapt social, dar şi un dat natural. Ceea ce trece a fi o

incontestabilă evidenţă nu este altceva decât concepţia unei scări de valori care

întretaie liberalismul economic. Această concepţie postulează că legea celui

mai mare număr nu poate fi automat justă, din moment ce nimic nu garantează

că acest „mare număr” ştie să şi gândească juridic. Cu alte cuvinte, se cuvine să

se revină la noţiunea de „popor” şi asupra modului cum aceasta este folosită.

Istoricul Pierre Rosanvallon, la care, de asemenea, ne-am referit mai

înainte în lucrarea sa „La légitimité démocratique”, îşi pune întrebări cu privire

la validitatea „sufragiului universal”, singurul izvor al puterii democratice,

ţinându-se seama de diferenţele dintre indivizi. Reflecţiile sale duc la

dizolvarea principiului suveranităţii populare (denumită şi „putere a urnelor”).

Potrivit acestui autor, asimilarea noţiunii „voinţei generale” cu expresia

„maritară” nu poate apărea decât ca un insuportabil contraadevăr. A considera

că „cel mai mare număr” ar reprezenta acelaşi lucru pentru „totalitate” nu ar fi
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decât o „ficţiune fondatoare” în care poporul este presupus că reprezintă

ansamblul societăţii.

De fapt, Rosanvallon studiază, într-un mod foarte detaliat, istoria

descentrării progresive a democraţiilor, determinată de convingerea că cetăţenii

sunt din ce în ce mai conştienţi că sunt insuficient reprezentaţi, fapt ce este

dovedit în special de procentul de absenteism ridicat la vot. El scrie

următoarele: „Noţiunea de majoritate are un sens aritmetic, dar nu corespunde

cu nimic în ordinea antropologică”. Ca atare, pentru a se retopi (recentraliza)

democraţia, se cuvine a i se reda o legitimitate: poporul nu ar mai trebui să fie

considerat ca o masă omogenă, ci ca „o succesiune de istorii particulare”. În

prezent, el este „pluralul minorităţilor” şi numai grija faţă de indivizii concreţi

va putea fi pusă în locul „constituirii unei puteri a generalităţii sociale”.

Aşadar, Rosanvallon se pronunţă contra sacralizării alegerilor, contra unui

Parlament presupus a fi incinta „raţiunii publice”, unde se defineşte „interesul

general” care, în realitate, se transformă într-un loc de negocieri pentru a se

ajunge, în esenţă, la o „legitimitate imperfectă” şi care nu mai susţine în niciun

fel o administraţie aflată şi ea în curs de delegitimare, iar pentru combaterea

acestei stări de lucruri el pledează în favoarea luării în considerare a noilor

valori care dau un sens idealului democratic şi pentru gândirea mijloacelor care

vor face ca aceste valori să devină efective (această idee stă la baza curentului

„pluralismului juridic”).

Echitatea impune „să nu fie sacrificată persoana în faţa abstracţiunii unui

principiu sau a unor interese partizane”. Or, aceasta necesită instituţii pe care

nimeni nu şi le poate apropia, pluralizarea expresiilor suveranităţii sociale,

ascultarea activă a multiplicităţii situaţiilor prin recunoaşterea singularităţilor.

Este, deci, vorba de „autorităţi independente”, compuse din experţi legitimaţi

prin competenţele lor, perfect autonomi, nu din persoane alese susceptibile de

„parti pris”, dar, de asemenea, de organizarea „reflectivităţii”, aşa cum aceasta

este introdusă prin proceduri ale justiţiei constituţionale, care să aibă sarcina de

a denunţa „depărtarea de realitate a principiilor fondatoare ale democraţiei”. În

ambele cazuri (autorităţi independente şi organizarea reflexivităţii) problema se

pune în termeni de: niveluri de informare, dispozitive de confruntare sau de

maturizare a reflecţiei pe care o implică o „adevărată dezbatere”, termeni care

să fie foarte exigenţi. În consecinţă, este indispensabil că acestor „adevărate

dezbateri” să le fie substituită „rusticitatea înfruntărilor partizane” şi cu atât

mai puţin cacofonia expresiei de „opinii”. În mod cert poporul, în expresia sa

directă sau prin intermediul reprezentanţilor, se consideră că este lipsit de

judecată.

În viziunea lui Rosanvallon, ceea ce ar putea deveni o „societate de o

imparţialitate radicală” ar desfăşura noi valori dragi unui nou tip de cetăţeni:

compasiunea, proximitatea, transparenţa etc., instituţiile fiind evaluate de

agenţii cetăţeneşti, „poporul putând avea propriile sale „consilii de

administraţie” însărcinate cu orientarea sa. Şi, în aceste condiţii, poporul n-ar

mai fi doar un „popor electoral”, redus la o majoritate, nici la un „popor

social”, „adunare de proteste şi iniţiative”, ci un „popor principiu” „unde

fiecare vrea să fie luat în considerare în existenţa şi demnitatea sa”.
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Numai într-un atare cadru democraţia ar deveni, într-adevăr, morală:

majoritatea n-ar mai face legea, s-ar trece de la mecanica aplicării statutului la

ascultarea individului, „exercitarea drepturilor ar deveni indisociabilă de

aprecierea comportamentelor”, aplicarea mecanică de reguli ar fi inumană

pentru că mecanica este perimată, noţiunea de popor s-ar lărgi devenind

„popor-umanité” pentru a putea deveni – datorită instanţelor de „deliberare

raţională” încredinţată cunoscătorilor şi cetăţenilor  luminaţi – o posibilitate de

„afirmare pozitivă de sine”.

Un atare ideal politic nu este prea departe de cel pe care-l propune tratatul

constituţional european.

S-ar putea însă pune întrebarea dacă atare propunere, în chiar viziunea sa,

cu toate măsurile de protecţie schiţate de autor, nu ar avea unele înclinaţii

aristocratice (elitiste)? Răspunsul ce s-ar putea da ar fi acela că această

aristocraţie nu s-ar justifica decât prin luminile şi meritul său şi n-ar putea fi

considerată că ar interveni în cadrul democraţiei reprezentative, contraputerile

trebuind a fi concepute în sensul aprofundării democraţiei, limitându-se pur şi

simplu sufragiul naţional, ponderea votului fiecărui elector, luminat sau nu.

În acelaşi spirit, istoricul Jacques Julliard, în lucrarea sa „La Reine du

monde. Essai sur la démocratie d’opinion”, examinează modalitatea în care pot

fi atenuate miturile „sistemului reprezentativ” şi „sufragiului universal”

referindu-se la „puterea opiniei” care ar permite să nu mai fie lăsată doar

Parlamentului funcţia legiuitoare, spărgându-se monopolul voinţei generale

„totalitare” (în sensul acoperirii ansamblului populaţiei). Dar acest autor face

sublinierea că „opinia” şi „sufragiul universal” sunt noţiuni care se opun una

celeilalte. „Sondaje, alegeri, referendumuri, dezbateri colective nu sunt la urma

urmelor decât modalităţi diferite de expresie a unuia şi aceluiaşi fenomen:

opinia publică”. Deci viitorul democraţiei s-ar baza pe o cooperare între

sistemul parlamentar şi sistemul opiniei publice, dar cu condiţia educării

opiniei publice. Or – aşa cum observă acest autor – „nu există alt educator al

poporului decât poporul însuşi, în lumina raţiunii şi a experienţei istorice, la

instigarea conducătorilor săi. Deci curajul politicienilor derivă înainte de toate

din înţelepciunea poporului”. Este, aşadar, nevoie de „lideri democraţi” care să

conducă poporul să vrea ceea ce este în interesul său superior.

În felul acesta, într-un mod mai mult sau mai puţin precis, voinţa de

„democratizare a democraţiei” – ceea ce implică şi tratarea „egalităţii” în

diferitele sale accepţiuni – a condus gândirea liberală socială să fie ceea ce este

ea în prezent în încercarea de a face ca politica să alunece tot mai mult spre

morală, substituindu-se, mai mult sau mai puţin parţial, elitele cu poporul chiar

dacă aceasta ar însemna – transparenţa obligă la aceasta – plasarea lor sub

control. De la lege la contract, de la colectiv la particular, de la opţiunea

tranşantă la consens, de la vot spre dialog, acestea ar fi cerinţele „noului

individ democratic”.

Este tulburătoare remarca cu privire la punctul până la care aceste

modificări ale idealului cetăţenilor corespund nu numai cu noul aspect al unui

capitalism cu faţă umană, ci şi cu salvarea întreprinderii. Este frapantă, de

asemenea, similitudinea acestor idei cu mişcările care au avut loc, cu foarte
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mulţi ani în urmă, în chiar sânul fostului lagăr comunist, în ţări precum

Ungaria, dar mai ales fosta Cehoslovacie, pentru un sistem politic comunist cu

faţă umană, mişcări care, la data respectivă, au fost înăbuşite cu brutalitate cu

forţe militare reunite ale ţărilor comuniste (cu excepţia României) sub

conducerea fostei Uniuni a Republicilor Socialiste Sovietice.

Există, aşadar, un paralelism între mişcările îndreptate spre instituirea

unor sisteme politice – comuniste şi capitaliste – cu faţă umană.

Astfel de idei au căpătat o mare amploare în zilele noastre, evoluţia

capitalismului modern mergând în paralel cu dezvoltarea unui ţesut de

reglementări care l-au civilizat, fireşte, în mod treptat. În orice caz, se exprimă

în mod deschis părerea că dacă pieţele sunt „lăsate de capul lor” daunele

colaterale pot fi imense şi se poate ajunge la reacţii care să pună în discuţie

chiar spiritul economiei libere. De altfel, am şi asistat la o astfel de reacţie de

mare magnitudine prin prăbuşirea răsunătoare a sistemului politico-economic

comunist, ale cărei consecinţe catastrofale se resimt şi astăzi, iar o altă reacţie

de acelaşi gen o constituie şi criza mondială, avându-şi epicentrul în inima

finanţelor internaţionale din Statele Unite ale Americii.

Rezumând cele expuse mai înainte, trebuie subliniat faptul că ideea

republicană şi liberală de solidaritate, care s-a impus progresiv începând cu

secolul XIX, apela deja, încă de la începuturile sale, la o formă de redistribuire.

Socialismul a înscris această idee în centrul politicii sale.

Dar s-au pus întrebări pertinente cu privire la forma în care trebuie

concepută această redistribuire: ca fundament al politicii socialiste sau doar ca

efect al acestei politici? Dacă redistribuirea este pusă în principiu ar însemna că

un atare principiu conduce la asigurarea unor resurse suplimentare pentru cei

mai defavorizaţi, considerându-se secundar impactul pe care o atare politică l-

ar avea asupra economiei şi comportamentului persoanelor, asupra

sentimentului pe care fiecare l-ar avea în privinţa responsabilităţii sociale. Unii

autori au numit această orientare ca fiind „socialism distributiv”. Sub influenţa

acestui „redistributism” noţiunea de „solidaritate” a devenit sinonimă cu

„fiscalitatea”, la început considerându-se că redistribuirea fiscală era o formă

de caritate statală.

Invers, dacă redistribuirea se consideră ca un rezultat, atunci va exista

preocuparea de a creşte resursele colective asigurându-se totodată că viaţa

economică este destul de fluidă pentru ca fiecare şi în special cei care sunt

iniţial mai lipsiţi de mijloace să găsească oportunităţi de a acţiona şi evolua

într-o lume în care ei pot să se folosească de aceste oportunităţi şi să le pună în

valoare.

Statul-providenţă nu poate consta doar într-o „protecţie statică”, ci trebuie

să ajute persoanele să-şi gestioneze de o manieră dinamică proiectele şi

evenimentele cărora trebuie să le facă faţă. Abordările în termeni de „clase

generale de risc” (boli, invalidităţi, şomaj), care sunt în prezent tratate într-un

mod „asiguraţional”, trebuie să se deschidă spre o înţelegere mult mai

individualizată a situaţiilor de acest fel. În timp ce Statul-providenţă clasic este

doar un „ghişeu distribuitor de alocaţii, care vizează populaţii-ţintă”, în prezent

obiectivul este acela de a se da în mai mare măsură, fiecăruia, mijloace cu
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adevărat adaptate pentru rezolvarea problemelor sale specifice. Şomerii de

lungă durată, de exemplu, sunt consideraţi de multă vreme ca alcătuind o

populaţie economică coerentă, populaţie căreia îi sunt atribuite indemnizaţii

determinate şi pentru care sunt prevăzute mecanisme standard de formare. În

prezent însă, dacă ar exista un milion de persoane care compun această

populaţie, ar trebui să se considere că există un milion de cazuri particulare

care trebuie tratate şi luate în sarcină de o manieră specifică. Aceasta este o

consecinţă majoră: exercitarea drepturilor devine indisociabilă de o apreciere a

comportamentelor. Dezvoltarea unei societăţi a particularităţii face loc, în

domeniul social, unor terţi intervenienţi, unor evaluatori care joacă un rol mai

direct în viaţa indivizilor. Iar aceasta antrenează simultan o foarte puternică

cerere de imparţialitate şi redesenează în profunzime orice orizont al

aşteptărilor sociale şi politice.

Această dualitate în conceperea noţiunii de „redistribuire” este de natură

să ducă la înţelegerea faptului că redistribuirea are drept corespondent două

moduri distincte de concepere a „egalităţii”: trebuie vizată (prin redistribuire) o

reducere progresivă a nivelurilor de venituri?; ori o egalitate a oportunităţilor şi

a mijloacelor de acţionare, adică ceea ce curentele socialiste liberale au

desemnat adesea cu numele de „libertăţi egale”?

Se consideră, în general – în viziunea socialismului liberal – că o

interpretare grijulie de emancipare individuală ar trebui, în mod natural, să fie

favorabilă celui de al doilea tip de „egalitate”, care ar garanta autonomia

persoanei. Dar ideea „libertăţilor egale” implică mai ales ca modurile de

ajutorare concrete a persoanelor să fie concepute mai individualizat şi mai

eficace decât procedurile de redistribuire efectuate de Stat.

c) Referitor la principiul fraternităţii acesta este, şi el, strâns legat de

evoluţiile care au avut loc în timp în ceea ce priveşte principiile „libertăţii” şi

„egalităţii”. De altfel, noţiunea de „fraternitate” apare astăzi, ca o reactualizare,

realizată prin conceptul de „solidaritate” la care ne-am referit şi mai sus,

concept de al cărui conţinut ne vom ocupa şi în continuare, sub mai multe

aspecte: sociologic, etic, politic, juridic.

În sociologie sensul noţiunii de „solidaritate” are în vedere consensul între

unităţi asemănătoare care nu poate fi asigurat decât prin sentimentul de

cooperare, caracteristica relaţiilor sociale potrivit căreia fiecare dintre

participanţi îi implică şi pe toţi ceilalţi (Weber), sau integrarea

instituţionalizată a cooperării (Parsons).

În etică, sensul noţiunii de „solidaritate” constituie sentimentul grupului

care presupune simpatie mutuală şi înclinarea de a combate, de a lupta unii

pentru alţii (Ibn Khaldoun).

În teoria politică, solidaritatea semnifică conştiinţa legată de drepturi şi

responsabilităţi (Cerroni).

În teoria dreptului privat, solidaritatea este considerată ca o categorie

specifică a „raporturilor obligaţionale”, caracterizată prin „unitate-integritate” a

legăturii obligatorii şi a pluralităţii de subiecte.

În orice caz, conceptul de „solidaritate” nu poate fi înţeles fără a se face

referiri la istoria sa în ariile dreptului, eticii şi filozofiei sociale.
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În sociologie poate fi întâlnit termenul de „solidaritate”, în antecedente, în

două tradiţii: pe de o parte la saintsimonişti, iar, pe de altă parte, în linia mai

sensibilă a influenţei lui Darwin care ajunge la un anumit „organicism social”,

unde pot fi integraţi şi Spencer, Espinas şi Schäffe. Tot aşa cum biologia

prezintă viaţa ca pe un organism şi stabileşte o proporţie directă între gradul de

independenţă şi de perfecţiune organică, solidaritatea va reprezenta cheia

supravieţuirii corpului social şi a evoluţiei acestuia.

August Comte consideră solidaritatea ca fiind marea lege naturală care

guvernează ansamblul faptelor sociale din punct de vedere static şi dinamic,

linia despărţitoare dintre simpla expresie biologică şi demnitatea umană.

Durkheim, teoretician prin excelenţă al „solidarităţii”, consideră

societatea ca un vast atelier, ca un organism şi, în paralel, ca un proiect politic

care implică „solidarismul”.

Solidaritatea este pentru Durkheim o „conexiune particulară între individ

şi societate” care presupune două niveluri: psihologic – legătură între

conştiinţele individuale şi conştiinţa colectivă şi structuro-funcţional – legătură

între poziţia individului şi a grupului (structura socială presupunând o coeziune

a interacţiunii reale). Aceste două niveluri apar în cele două tipuri de

solidaritate în jurul cărora Durkheim construieşte evoluţia socială şi juridică:

„solidaritatea mecanică” şi „solidaritatea organică” (în prima interdependenţa

se bazează pe similitudinile asupra identităţii, o integrare prin intermediul legii,

în cea de-a doua – solidaritate organică – interdependenţa sprijinindu-se pe

complexitate, prin intermediul cooperării, această a doua formă fiind, în acelaşi

timp, şi ideal moral întrucât conjugă autonomia individuală cu un grad mai

ridicat de integrare, morala nefiind altceva decât solidaritate).

Ulterior operei lui Durkheim, solidaritatea – categorie ştiinţifică – nu este

prea mult utilizată, preferându-se noţiunea de „coerenţă” (Mauss) care,

împreună cu cea de „integrare” înlocuieşte solidaritatea de tendinţă structuro-

funcţională şi în teoria sistemelor. Dar, într-un al doilea moment al

„solidarismului”, începând de la Duguit, se menţine principiul solidarismului

ca un fapt social, element ireductibil al grupului social care constă,

fundamental, în interdependenţă. În mod rapid, solidaritatea apare ca un bun

care trebuie asigurat, de unde şi legitimitatea Statului considerat ca sistem de

corporaţii. Una din consecinţele pe plan juridic a fost aceea a reducerii

dreptului în ansamblul său, doar la „dreptul public”.

În zilele noastre folosinţa cea mai frecventă a noţiunii de „solidaritate” se

întâlneşte în domeniile eticii şi politicii şi, de asemenea, şi în teoria drepturilor

omului şi dreptului obligaţiilor.

În teoria politică, solidaritatea este invocată ca un principiu al coexistenţei

democratice, cu acest titlu ea fiind preluată şi în anumite texte constituţionale,

cum este, de exemplu, Constituţia spaniolă din 1978 (art. 2). Acest principiu

este fundamentat pe datoria de a contribui la „sarcinile publice”.

În ceea ce priveşte drepturile omului trebuie menţionate tezele Şcolii de la

Budapesta referitoare la Drepturile omului ca necesitate, ca şi cele care

menţionează existenţa unui Drept/Datorie de solidaritate internaţională

(Garzon).
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În teoria dreptului privat, potrivit căreia sensul noţiunii de „solidaritate”

ar fi acela de categorie specifică raporturilor obligaţionale, această noţiune a

derivat din dreptul roman, fiind utilizată de romanişti, în special de Savigny,

Keller, Planiol, Ripert, Bonnecase, Ferrara.

În prezent, noţiunea de „solidaritate” a dobândit o altă conotaţie, ea

desemnând, mai mult decât o obligaţie, existenţa unei garanţii reciproce,

punându-se accentul pe existenţa unor relaţii asociative interne (Di Maio, H.

Gil). Astfel, solidaritatea a devenit principiul general al dreptului comercial.

Variaţiuni istorice ale conceptului de solidaritate. În etică şi filozofia

socială trebuie menţionată doctrina aristoteliană (etică şi politică) care

anticipează una din caracteristicile solidarităţii: o anumită egalitate mutuală

legată de comunitatea din întreprinderi şi ocupaţii care presupune un individ

multiplu: un „noi”. La acest sens se raliază şi definiţia formulată de Ibn

Khaldoun, în care trăsătura fundamentală rezidă în acelaşi timp în comunitatea

sacrificiului şi riscului şi în ataşament; este vorba de o noţiune care exprimă

clar legătura dintre „fraternitate” şi „solidaritate”, care este ipoteza pe baza

căreia a lucrat Durkheim şi, mai ales, „solidariştii”. Apropiată de solidaritate

este şi noţiunea de „simpatie”, preluată de această dată de Spinoza în teza sa cu

privire la imitarea sentimentelor, teză dezvoltată de şcoala engleză a „Eticii

simpatiei” (Shaftesbury, Smith). De asemenea, este apropiată şi noţiunea

„fichteenne de Gemeinde der Iche” care a dus la Hegel a cărui reflecţiune cu

privire la „noi” va avea o influenţă decisivă asupra reflecţiei filozofice

ulterioare de la Husserl la Sautre, trecând prin Bergson, Scheler şi Ortega. S-ar

mai putea aminti că şi noţiunea de „comunicare” propusă de Jaspers se află, şi

ea, în raport cu „solidaritatea”.

Raporturile „solidarităţii” cu concepte vecine (integrarea, coeziunea,
cooperarea, socialitatea, comunitatea, asociaţiile, consimţământul,
solidarismul). Un concept vecin cu cel de „solidaritate” este conceptul de

Integrare, termen care astăzi se substituie fundamental solidarităţii. În această

privinţă trebuie să se ţină seama de faptul că el este utilizat în contextul

„sistemului social” (Parsons) şi că ar trebui, în consecinţă, să se vorbească mai

mult de o „integrare sistemică” decât de o integrare „stricto sensu”. Parsons

înţelege prin „integrare” un imperativ funcţional şi, de asemenea, o consecinţă

a existenţei prelungite a colectivităţii. Deci este vorba de un proces definit prin

disponibilitatea constantă a majorităţii indivizilor unui grup de a-şi stabili,

coordona şi unifica acţiunile, reducând conflictul.

Cele două tipuri de solidaritate stabilite de Durkheim ar echivala respectiv

cu: integrarea sistemică ca produs al difuzării dispoziţiilor comune derivate din

modele de valori interiorizate (solidaritatea mecanică) şi integrarea fondată pe

procesele de interdependenţă (solidaritate organică).

Coeziunea. Şi acest termen este utilizat de Durkheim sub influenţa –

probabilă – a lui Renouvier. Cu acest termen, analogia cu lumea fizică, în

special cu biologia, apare cu mai multă claritate, el subliniind stabilitatea

grupului (Wright, Mills, Albert, Lewin) care este definit prin conştiinţa  pe care

o are despre sine în cadrul acţiunii şi interacţiunii mutuale (Luhmann,

Rehbinder).
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Cooperarea este un termen prin care este semnalată activitatea comună a

unor subiecţi diverşi pentru a realiza interese comune, asemănătoare sau

complementare. Este vorba de o noţiune mai puţin precisă decât solidaritatea şi

este mai puţin utilizată (Recasens).

Socialitatea este un termen care este utilizat spre a se desemna o formă a

solidarităţii (Gurvitch, Duguit).

Comunitate. Termen utilizat de Tönnies pentru care comunitatea implică

solidaritate, însă fără să fie împiedicată posibilitatea diferenţierii de funcţiuni

întrucât este vorba de o diferenţiere în favoarea ansamblului. În acest sens

Freyer defineşte comunitatea ca fiind o „structură consolidată prin sentimente

reciproce”, care depăşeşte diversitatea graţie articulării interne. Varietatea

cursurilor de solidaritate este cea care produce diversitatea relaţiilor comunitare.

Asociaţii. Gurvitch sugerează că unicul sens precis al solidarităţii, distinct

de coeziune/interdependenţă, se află în raport cu ceea ce el numeşte „ordine

integrativă” a cărei expresie organizată sunt asociaţiile egalitare de colaborare.

Consimţământ. Este vorba de o noţiune care, în teoria sociologică, este în

general legată de opera lui Comte, care o înţelege ca pe un principiu de

echilibru, armonie, corespondenţă între membrii societăţii.

Durkheim compară această noţiune cu ansamblul condiţiilor morale şi

materiale care constituie baza socială a contractelor, condiţie cerută pentru

solidaritate în societăţile moderne.

Solidarismul. Istoria noţiunii de „solidaritate” nu poate fi înţeleasă fără o

referire la „solidarism”, ideologie reformistă prin care s-a încercat să fie aplicate

principiile din 1789 în sferele socială şi economică. Reprezentanţii acestui

curent sunt: Secrétan, influenţat de Krause şi Fichte, iar în domeniul economic

de Şcoala din Nîmes, apropiată de socialismul lui Fourier şi Saint-Simon; Léon

Bourgeois, fondator autentic al mişcării politice şi autor al „Solidarităţii”

(1899), autor care distinge solidaritatea ca noţiune ştiinţifică şi ca datorie (ideal

moral de integrare), recurgând la ficţiunea de „cvasicontract de asociere” care

leagă toţi oamenii şi transformă solidaritatea morală şi juridică; Fouillée, care

conjugă în solidaritate biologismul şi idealismul lui Fichte.

Solidarismul a ajuns la apogeu la Congresul internaţional în legătură cu

Educaţia Socială care a avut loc la Paris cu ocazia Expoziţiei Universale din

1900 a cărei temă a fost „Solidaritatea”, congres la care au participat

Bourgeois, Gide, Millerand şi alţii, solidarişti activi şi, de asemenea,

Durkheim, A. J. Arnaud, care au semnalat importanţa lucrării prezentate de

Brunot cu privire la sistemul juridic solidarist care concepe solidaritatea ca o

conexitate socială sau interdependenţă a oamenilor în viaţa socială.

2. Evoluţia conceptuală care a avut loc în timp, în ceea ce priveşte

parametrii filozofici, etici, sociologici, politici şi juridici care au stat la baza

devizei revoluţiei din 1789, libertate, egalitate şi fraternitate, nu putea să nu se

reflecte într-un registru major şi asupra sistemului juridic al societăţii, în

special în ceea ce priveşte latura sa normativă.

Am văzut că conceptul de „libertate” care iniţial s-a considerat a avea un

caracter absolut, a cedat treptat locul unei noţiuni mai puţin rigide, atenuate
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prin intervenţia legii şi exercitarea unor controale riguroase – jurisdicţionale şi

administrative – în ceea ce priveşte modul de exercitare a acestei libertăţi,

pentru a se evita abuzurile de putere sau poziţie dominantă.

La fel s-au petrecut lucrurile, dacă nu încă şi mai accentuat, în legătură cu

principiul „egalităţii” care la proba de foc a timpului şi a practicii s-a dovedit a

fi un mit, atunci când este considerat în forma sa absolută, motiv pentru care în

prezent conceptele de „egalitate” şi „fraternitate” au fost înlocuite cu cel de

„solidaritate”, conceput însă mult mai selectiv şi individualizat,

nemaireprezentând un automatism social, ci o modalitate de organizare

concretă a mijloacelor care să aibă capacitatea efectivă de a oferi oportunităţi

de integrare socială a celor mai defavorizaţi.

Aceasta înseamnă că Statul-providenţă nu mai poate consta doar într-o

„protecţie statică”, ci trebuie să ajute persoanele defavorizate să-şi gestioneze

de o manieră dinamică propriile proiecte şi evenimentele cărora trebuie să le

facă faţă.

Dar aspectul cel mai important al influenţei exercitate de această evoluţie

paradigmatică  a conceptelor de libertate, egalitate şi fraternitate, care este şi de

cea mai mare actualitate, se referă la punerea în evidenţă a unei realităţi, multă

vreme ignorată, în legătură cu raportul existent între principiul „libertăţii

pieţei” şi activitatea normativă prin care Statul intervine în vederea asigurării

unui „echilibru sistemic”.

Ne vom ocupa mai pe larg de acest aspect nu numai pentru că este vorba

de echilibrul întregului edificiu parametric al unui sistem politico-juridic

întemeiat pe principiile libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, ci şi pentru că

asistăm la un cutremur de mare intensitate (magnitudine) declanşat în Statele

Unite ale Americii tocmai din cauza insuficientei reglementări în domeniul

financiar, cutremur care cuprinde în undele sale întreg globul pământesc.

Acest cutremur şi crizele pe care le-a declanşat au pus în evidenţă

şubrezenia tezelor referitoare la o „economie liberă”, fiind readusă în discuţie

problema fundamentală a necesităţii realizării unui echilibru economic.

De altfel, s-au şi luat poziţii ferme în această problemă, arătându-se că

accentuarea la extrem a funcţionării „stabilizatorilor automaţi” (echivalenţi cu

mecanismele naturale de corectare a abaterilor) a echivalat cu refuzarea

intervenţiei publice în momentele critice, implicit a instrumentelor de politică

economică (monedă, buget public etc.) pentru evitarea dezechilibrelor majore.

În consecinţă, se trage concluzia că această criză de mare amplitudine reclamă

o reevaluare a întregului edificiu de reglementări, astfel încât să poată fi

controlate riscurile sistemice rezultate chiar şi din inovaţii financiare mai puţin

benigne

118

.

Alan Greespan, fostul şef al Fed-ului (Trezoreria americană), afirma într-

un articol publicat în „Financial Times” (din 17 martie 2008) că „nu vom avea

vreodată un model de risc perfect”, ceea ce corespunde tezei sale că niciun

model nu poate surprinde într-o manieră adecvată complexitatea care

41184

A se vedea D. Dăianu, Sfârşitul fundamentalismului de piaţă, în „Foreign Policy.

Romania”, noiembrie–decembrie 2008, p. 50 şi urm.
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reprezintă o trăsătură definitorie a sistemelor reale (inclusiv sistemul societăţii

globale şi, pe scară mai mică, sistemul juridic), această insuficienţă fiind

vizibilă mai ales în perioada de ieşire dintr-un regim şi intrarea în alt regim de

evoluţie a variabilelor care descriu sistemul (cum este şi cazul României care a

ieşit din sistemul economiei socialiste şi a intrat în sistemul economiei de

piaţă). Se mai subliniază că există perioade de cădere, de panică, atunci când

corelaţiile negative nu mai sunt prevalente, când sincronia caracterizează

mişcarea variabilelor. Astfel de perioade scot în evidenţă insuficienţa

modelelor.

Fără a se critica această teză, pentru că, într-adevăr, pieţele financiare

reacţionează la orice informaţie relevantă, se face totuşi observaţia că în

articolul sus-menţionat se omite a fi discutată problema „inovaţiilor financiare”

din ultimele decenii prin care s-a urmărit diversificarea şi răspândirea

riscurilor. Iar în aceste operaţiuni marile bănci au avut un rol esenţial prin

„împachetări financiare” (reunirea mai multor titluri de creanţă cu riscuri

diferite), prin originare şi prin distribuţie. Or, tocmai aici se consideră că se

află cauza structurală a crizei financiare, fiindcă ceea ce părea a fi raţional la

nivelul individual al unei întreprinderi (sau entităţi financiare) s-a dovedit a fi,

în realitate, o accentuare a riscului de sistem, explicaţia constând în aceea că

între raţionalitatea micro şi cea macro la nivelul întregului sistem cantitatea de

riscuri nu poate să dispară, ci cel mult poate fi redistribuită, parţial şi temporar.

Aşa încât bănci mari au fost nevoite să readucă în bilanţul lor active care s-au

dovedit a fi neperformante, pe care ele le plasaseră în vehicule speciale (SPVs)

sau pe care le vânduseră unor investitori faţă de care aveau obligaţii de ordin

financiar. O altă explicaţie este şi aceea că o serie de alte inovaţii financiare

(CDO

1

– collaterilized debt obligations) au opacizat pieţele.

Riscul asumat este cel care mişcă pieţele de credit, iar când acest risc nu

mai este clar (din cauza lipsei de transparenţă) pieţele se blochează

1185

.

Deşi se recunoaşte că inovaţiile financiare au şi o parte bună pentru că

stimulează piaţa creditelor, se subliniază şi partea sa rea, citându-se un mare

finanţist, Alexander Lamfalussy, care a relevat compromisul dintre inovarea

financiară şi stabilitatea sistemului, arătându-se neîncrezător faţă de o

globalizare a pieţelor financiare în condiţiile doar a unor mecanisme de

autoreglementare

1186

.

De asemenea, un economist de mare anvergură, Paul Krugman

1187

,

vorbeşte şi el de o creştere a riscurilor ca urmare a aceloraşi inovaţii financiare,

prin crearea unor instituţii care prestează funcţii bancare nemaibeneficiind însă

de instrumente de asigurare precum băncile.

Făcându-se aceste observaţii critice se subliniază încă că aceasta nu

înseamnă nicidecum o negare (o critică) a spiritului de întreprinzător.

Dimpotrivă, se consideră că spiritul întreprinzător este cel care dă măsura

1185 Ibidem, p. 50.

1186

A se vedea Al. Lamfalussy, Financial crises in emerging markets, Yale University

Press, 2000.

1187

A se vedea P. Krugman, The Return of Depression Economics, Norton, 1999, p. 162.
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progresului în societate. Nu orice manager, oricât ar fi el de destoinic, este şi

un vizionar, un identificator de oportunităţi majore. Fără cei care străpung, care

scot afacerile din canoane şi rutină, progresul ar fi încetinit. Iar istoria arată

întreprinzători exemplari cum sunt Bill Gates, care a format Microsoft, sau

echipa care a făcut din Nokia un lider mondial în telecomunicaţii. Dar se atrage

atenţia şi asupra faptului că lumea nu trebuie judecată cu o logică

binară:capitalism versus socialism, întrucât aceasta ar însemna, de exemplu, că

s-ar putea susţine că tot ce ţine de capitalism ar fi de acceptat, fără nicio

discuţie. Or, actuala criză financiară însoţită de una economică, cauzele care au

generat-o, pun în evidenţă o necesitate stringentă de reevaluare a întregului

edificiu de reglementări pentru a putea fi controlate şi evitate riscuri sistemice

în economiile de piaţă. Capitalismul modern merge în paralel cu dezvoltarea

unui ţesut de reglementări care l-au civilizat, treptat, alternând faze în funcţie

de mersul ideilor şi evenimentelor deosebite

1188

.

Autorul citat face mai întâi precizarea că în privinţa capitalismului acesta

fiinţează într-o varietate semnificativă, putându-se distinge: o variantă latino-

americană (cu oligarhie, polarizare extremă de venituri şi, adesea, simulacru de

democraţie); o variantă asiatică (caracterizată prin autoritarism şi corporatism

industrial) sau sistemul care s-a conturat în Europa Occidentală şi în Statele

Unite ale Americii (deşi există diferenţe notabile între modelul anglo-saxon şi

cel continental).

O altă problemă priveşte funcţionarea pieţelor. Teoria modernă se ocupă

de alocarea resurselor din perspectiva intergeneraţională, de progres tehnologic

(endogenitatea creşterii), de „eşecuri de coordonare” (pe pieţe – nevoia de

sisteme prudenţiale), de „aglomerarea” de factori de producţie, de randamente

crescătoare, de expectaţii, de bunuri publice etc. Pe această bază se

fundamentează politica publică.

Mai este şi problema dinamicii capitalismului în sensul înţelegerii

legăturii dintre raţionalitate (capacitatea de a învăţa) şi viaţa organizaţională,

politicile economice.

Avându-se în vedere această problematică în ansamblul ei, dar mai ales

efectele negative ale neglijării analizării modurilor diferite de înţelegere a

conceptului „libertăţii” aplicat în domeniul economiei de piaţă, s-a făcut

observaţia

1189

cât de rău este să nu existe o reglementare a sectorului financiar

paralel (shadow banking sector), să nu se încerce soluţionarea conflictelor de

interese flagrante, să nu fie stăvilit leveragingul, să nu existe stimulente în

concordanţă cu rezultatele obţinute, să nu se evite prociclicitatea în politica

macroeconomică şi imensele dezechilibre în economia mondială,

necombaterea opacizării pieţelor şi a efectelor de contagiune, care accentuează

riscuri de sistem dincolo de frontierele naţionale.

Se atrage atenţia şi asupra faptului că nu se acordă suficientă atenţie unei

distincţii care ar trebui făcută între modurile diferite de înţelegere a „pieţelor

1188

A se vedea D. Dăianu, Ce fel de capitalism, în „Foreign Policy Romania”, iulie–august

2008, p. 30 şi urm.

1189

A se vedea D. Dăianu, Sfârşitul fundamentalismului de piaţă, cit. supra, p. 51.
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libere”, între concepţia depăşită de „piaţă liberă” considerată în mod absolut şi

concepţia de „piaţă liberă reglementată”. Iar actuala criză financiară şi

economică de mare magnitudine, la care asistăm, începând cu anul 2008, este o

ilustrare brutală (pertinentă) a corectitudinii acestei observaţii, ea punând în

evidenţă faptul că pieţele lăsate total (absolut) libere pot duce la daune

colaterale imense, ajungându-se chiar la reacţii virulente care pot pune în

discuţie însuşi spiritul economiei libere.

Teza că economia este „amorală” şi că singurul obiectiv al acesteia este

obţinerea unui profit maxim ignoră faptul că societatea umană are şi o

dimensiune socială pronunţată şi că valorile  morale nu pot fi abstrase din

relaţiile dintre indivizi şi organizaţiile economice care nu acţionează într-un

mediu abstract (vid), ci în cadrul unei societăţi cu care trebuie să se afle în

concordanţă.

De aceea şi economia capitalistă are nevoie de un cadru normativ, de

norme şi reguli prin care să fie promovate transparenţa, fairplay-ul, evitarea

conflictelor de interese, abuzurile de poziţie dominantă pe piaţă. Nu economia

reală trebuie să servească economia nominală (financiară), ci invers. Când

economia nominală ajunge să servească un „raison d’être” al său (inclusiv prin

nivelul profiturilor generate de operaţiuni pur speculative), consecinţele pot fi

în detrimentul economiei în ansamblu.

Acestea sunt considerentele pentru care, în prezent, se pledează cu

insistenţă, pe bază de argumente pertinente şi convingătoare, că este necesară o

reevaluare a întregului edificiu de reglementări, mai ales în domeniul financiar,

pentru a putea fi prevenite şi controlate riscurile sistemice rezultate din operaţii

financiare dezvoltate dincolo de limitele nu numai ale legalităţii, ci chiar şi ale

raţionalităţii şi ale bunului-simţ.

Criza financiară actuală readuce, aşadar, în discuţie liberalizarea făcută

fără grija de a avea reglementări eficace pe piaţă.

Deci trebuie instituit un sistem juridic adecvat care să încadreze (fără să

stânjenească) funcţionarea economiei de piaţă. Iar cei care nu vor respecta

aceste reguli de fairplay şi decenţă în afaceri şi nu acceptă responsabilitatea

socială a acţiunilor lor trebuie să fie penalizaţi pe măsură, într-o formă sau alta.

Capitalismul are nevoie şi de spirit etic pentru a fi susţinut de cât mai

mulţi indivizi. Este nevoie de un capitalism performant, dar atât economic, cât

şi social. Iar pentru asigurarea acestui echilibru este nevoie şi de o politică

publică prin care să se urmărească asigurarea de bunuri publice esenţiale

societăţii şi care să impună totodată reguli clare ale jocului pe piaţă, adică un

stat de drept puternic, dar şi de firme care să-şi înţeleagă responsabilitatea

civică, pe lângă obţinerea de profituri decente.

O atare acţiune reformatoare trebuie întreprinsă – aşa cum se remarcă de

unii autori – cu o minte deschisă şi pragmatică, ieşindu-se din prizonieratul

„fundamentalismului de piaţă”

1190

1190 Ibidem, p. 51.
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Capitolul III
LATURA METODOLOGICA A ACTIVITATII 
DE LEGIFERARE

Secţiunea 1
�ECESITATEA ABORDARII MA�AGEME�TULUI
JURIDIC SI JURISDICTIO�AL I� CO�CORDA�TA 
CU METODOLOGIILE SI TEH�OLOGIILE MODER�E
CO�TEMPORA�E

1. Nu mai este niciun secret pentru nimeni că trăim într-o societate în

schimbare, dar care s-a transformat foarte repede într-un curent năvalnic care a

devenit atât de puternic, încât zdruncină din temelii instituţiile tradiţionale

(clasice), tendinţele de accelerare ale acestui proces reprezentând, ele însele, o

forţă elementară având importante consecinţe personale, psihologice şi

sociologice.

Actuala perioadă de viaţă este diferită fundamental de cele care au

precedat-o şi aceasta din cauza mărimii şi scopului schimbării. Evident că au

existat şi anterior perioade de viaţă în care s-au produs răsturnări epocale:

războaie, epidemii, cutremure de pământ, foamete, care au zguduit multe

orânduiri sociale. Dar toate aceste şocuri şi răsturnări au fost cuprinse în

graniţele unei societăţi sau ale unui grup de societăţi adiacente. A durat mai

multe generaţii, uneori chiar secole, până când impactul lor s-a făcut simţit

dincolo de aceste graniţe.

Încă, în actuala perioadă de viaţă, graniţele au fost pur şi simplu

spulberate. Legăturile economice şi sociale formează o reţea atât de strânsă,

încât consecinţele evenimentelor contemporane iradiază instantaneu în toată

lumea, provoacă proteste, afectează tranzacţiile financiare, declanşează mişcări

diplomatice. Exemplul cel mai recent şi cel mai concludent îl constituie, chiar

în zilele noastre, criza financiară şi economică dezlănţuită în Statele Unite ale

Americii care, din cauza globalizării, se propagă cu mare viteză la scara

întregului glob pământesc.



Cu alte cuvinte, chiar sensul schimbării se modifică fundamental.

Străbătând spaţiul şi timpul, schimbarea capătă, în zilele noastre, o putere şi o

rază de acţiune cum n-a avut niciodată până acum. Deosebirea calitativă

decisivă faţă de perioadele de viaţă anterioare constă în aceea că nu numai că s-

au extins scopul şi scara schimbării, dar s-a modificat în mod radical

rapiditatea. S-a eliberat o forţă socială cu totul nouă – un curent de schimbare

atât de accelerat, încât este influenţată însăşi noţiunea de timp, este

revoluţionat tempoul vieţii zilnice, fiind afectat şi felul în care simţim lumea

din jurul nostru. Nu mai simţim viaţa aşa cum o făceau oamenii din trecut. În

aceasta constă deosebirea esenţială care separă omul contemporan de toţi

ceilalţi, căci această acceleraţie se află la baza nepermanenţei – a tranzienţei,

cum se exprimă în mod plastic celebrul sociolog american Alvin Toffler – care

pătrunde în conştiinţa noastră şi o condiţionează, afectând în mod radical

raporturile dintre oameni, cu ideile, cu valorile şi cu lucrurile.

Modificându-se raporturile oamenilor cu resursele care ne înconjoară,

extinzându-se câmpul de acţiune al schimbării şi accelerându-i mersul – ceea

ce este hotărâtor –, s-a rupt ireversibil cu trecutul. S-au rupt legăturile cu

vechile moduri de gândire, de simţire şi de adaptare. Dar în acelaşi timp, se

pun şi întrebări fundamentale, printre care şi aceea dacă omul are capacitatea

de a se adapta, şi încă rapid, la aceste schimbări de fond şi structurale.

Într-un univers atât de complex şi de mobil (tranzient) fiecare societate în

parte înregistrează în mod simultan un număr virtual infinit de curente de

schimbare. Toate lucrurile nu mai sunt – deodată – lucruri, ci devin – în aceste

condiţii – procese. Nu mai există un punct static, o stare de neschimbare, în

raport cu care să poată fi măsurată schimbarea. De asemenea, schimbarea este

şi inegală, nu numai relativă. Toate procesele nu au loc cu aceeaşi rapiditate.

Viitorul invadează prezentul cu viteze diferite, devenind astfel posibilă

compararea vitezei diferitelor procese pe măsură ce se desfăşoară.

Se ştie că unele societăţi se transformă din punct de vedere tehnologic sau

economic mai rapid decât altele. Se ştie, de asemenea, că diferite sectoare din

sânul aceleiaşi societăţi prezintă rate diferite de schimbare, disparitate

denumită de William Ogburn „decalaj cultural”. Se ştie că un alt fenomen al

timpurilor noastre, produs al ritmurilor foarte rapide de schimbare în societate,

îl constituie suprapunerea unei noi culturi peste o cultură veche, care produce

impacturi foarte grave, adevărate şocuri culturale; aceasta întrucât dacă un

individ este scos din mediul său cultural şi transpus subit într-un mediu

complet diferit de al lui, cu un complex de reguli diferite la care trebuie să

reacţioneze, şi dacă i se răpeşte orice nădejde de a reveni într-un peisaj mai

familiar, dezrădăcinarea pe care o va suferi va fi de două ori mai grea. În plus,

dacă această nouă cultură se află ea însăşi în schimbare şi – ceea ce este şi mai

rău – chiar valorile sale sunt în permanentă schimbare, senzaţia de dezorientare

devine şi mai intensă. Situaţia se agravează atunci când nu este vorba de un

singur individ, ci de o întreagă societate sau o întreagă generaţie, inclusiv

membrii săi cei mai slabi, mai puţin inteligenţi, mai iraţionali, care deodată se

trezesc transportaţi în această lume nouă. Rezultatul este dezorientarea în masă,

pe scară largă.
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Un alt aspect foarte important, chiar dramatic, îl capătă accelerarea

creşterii economice a naţiunilor care se întrec pe tărâmul supraindustriali -

smului. Procentajele de creştere a producţiei în aceste ţări sunt formidabile, iar

ritmul creşterii însuşi este şi el în ascensiune, rezultatul fiind că în societăţile

puternic dezvoltate producţia totală de bunuri şi servicii se dublează la

intervale de timp din ce în ce mai scurte, or această situaţie are un efect

electrizant asupra obiceiurilor, credinţelor şi imaginii pe care şi-o fac milioane

de oameni despre ei înşişi. Niciodată încă în istoria anterioară această proporţie

nu a suferit o transformare atât de radicală în intervale de timp atât de scurte,

tehnica fiind o forţă majoră care activează tendinţele de accelerare, ea

incluzând şi tehnologiile şi maşinile necesare pentru a o aplica.

Tehnica, la rândul ei, se hrăneşte cu propria substanţă, ea făcând astfel

posibilă mai multă tehnică în cadrul procesului inovaţiei. Inovaţia tehnică are

la bază un ciclu de trei stadii înlănţuite care se nasc unul din celălalt: întâi este

ideea creatoare care este şi realizabilă; apoi urmează aplicarea în practică, iar a

treia fază este difuzarea în cadrul societăţii (acest ciclu îl vom regăsi, aşa cum

vom vedea, şi în privinţa procesului de legiferare, bineînţeles adaptat

specificităţii sale). Procesul se încheie, dar difuzarea tehnicii va genera şi alte

idei, ideea difuzată proliferând, la rândul ei, noi idei creatoare, reluându-se

procesul de la capăt. În prezent, intervalul de timp dintre procese sau dintre

stadiile acestor procese se scurtează tot mai mult, timpul dintre concepere şi

darea în folosinţă reducându-se radical. Această situaţie se datorează faptului

că odată cu scurgerea timpului s-a inventat o seamă de metode, procedee şi

instrumente care permit accelerarea unor asemenea procese.

Orice maşină sau utilaj nou schimbă într-un anumit sens toate maşinile şi

utilajele existente prin faptul că oferă posibilitatea de a le combina într-un fel

nou. În timp ce numărul noilor maşini şi tehnici creşte în progresie aritmetică,

numărul combinaţiilor posibile creşte în mod exponenţial. Calculatorul, de

exemplu, a creat posibilitatea ca, în combinaţie cu aparate de percepţie, cu

echipament de comunicaţie şi cu surse energetice, să creeze o supermaşină.

Dar pentru ca maşinile şi aparatele să poată fi combinate într-un fel nou, ele

trebuie să fie modificate, adaptate, perfecţionate, aşa încât însuşi efortul de a

integra maşini în supermaşini obligă la crearea de noi inovaţii tehnice.

Trebuie însă subliniat un aspect foarte important în această privinţă, şi anume

că inovaţia tehnică nu se limitează (nu se reduce) doar la combinarea maşinilor şi

aparatelor, ci trebuie avut în vedere şi faptul că aceste maşini şi tehnici pot oferi şi

un „suport tehnic” pentru soluţionare, în condiţii net superioare, a unor probleme

de ordin economic, social şi, după cum vom vedea, juridic (în domeniul

legiferării). Aceste mecanisme şi tehnici moderne modifică întreg „mediul

înconjurător intelectual” al omului, felul în care el gândeşte şi concepe lumea.

Un factor deosebit de activ în acest ansamblu îl reprezintă „puterea acţiunii

umane” care creşte mereu ca rezultat al uimitoarelor progrese ştiinţifice şi

tehnice. În epoca pe care o trăim, puterea oamenilor de a-şi modifica propria lor

condiţie de existenţă s-a amplificat   într-o asemenea măsură încât s-au creat noi

probleme în legătură cu urmările posibile. Cândva puterea omului fiind mică,

schimbările produse în natură erau superficiale, greşelile acestuia fiind corectate
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spontan prin mecanismele compensatoare ale naturii. În epoca contemporană

asistăm însă la o schimbare calitativă în această privinţă, întrucât puterea

activităţii umane a crescut extrem de mult, încât ea poate provoca modificări

profunde şi mai ales ireversibile prin explozii atomice, poluarea oceanelor şi

atmosferei, mutaţii genetice etc., de aceste situaţii trebuind să se ţină seama cu

toată seriozitatea întrucât astfel de consecinţe sunt ireparabile

1

.

Putem, aşadar, ţinând seama de cele expuse mai înainte (într-o formă

extrem de rezumativă), să tragem concluzia că trăsătura specifică epocii pe

care o trăim o constituie: schimbarea (mobilitatea), ritmurile din ce în ce mai

accelerate ale schimbărilor în toate domeniile şi pe toate planurile, deci

nepermanenţa, precum şi gradul de magnitudine al acestor schimbări neîntâlnit

în niciuna din epocile precedente, având drept consecinţe de mare amploare

mutaţii, uneori chiar ireversibile, catastrofale.

Acest fenomen, cunoscut în literatura sociologică sub numele de

„tranzienţă”

2

, este un produs al ritmului foarte rapid de schimbare din

societate, schimbare care pur şi simplu se prăbuşeşte peste capetele oamenilor

ca o adevărată avalanşă, foarte mulţi, de fapt majoritatea acestora, nefiind

pregătiţi să-i facă faţă.

Pentru a sublinia importanţa covârşitoare a acestui fenomen din ce în ce

mai mulţi oameni de ştiinţă nu ezită să susţină că această situaţie nouă în care

se găseşte omenirea reprezintă nimic mai puţin decât un al doilea punct de

ruptură (discontinuitate) din istoria umanităţii, comparabilă cu prima ruptură în

continuitatea istorică – trecerea de la barbarie la civilizaţie

3

.

2. La cele expuse mai sus trebuie adăugat ca o caracteristică a timpurilor

prezente şi fenomenul globalizării, denumită de unii autori

4

ca reprezentând o

„strategie pentru supravieţuirea lumii”.

Un număr mare de persoane aflate în apropierea centrelor de decizie au

devenit conştiente de incapacitatea guvernelor şi chiar a organizaţiilor

internaţionale de a prevedea, sau măcar de a încerca să prevadă, consecinţele

creşterilor materiale masive, printre care necorelarea acestor creşteri cu

calitatea vieţii pe care o abundenţă fără precedent ar fi trebuit să o facă

posibilă.

Constatările lor coincid într-un punct sensibil, şi anume că omenirea este

copleşită de multitudinea de fenomene care vin din toate părţile datorită

faptului că structurile tradiţionale, guvernele şi instituţiile nu mai sunt capabile

să rezolve problemele în dimensiunea lor prezentă. Dispariţia sistemelor de

valori, a tradiţiilor, colapsul ideologiilor, absenţa unor viziuni globale, limitele

democraţiei în practica curentă, confirmă ineficacitatea cu care se confruntă

societăţile şi indivizii care se văd prinşi între creşterea neprevăzută a unor

pericole necunoscute, pe de o parte, şi incapacitatea de a răspunde la timp la

1

A se vedea G. Berger, Phénoménologie du temps et prospective, Paris, 1964.

2

A se vedea A. Toffler, Şocul viitorului, Bucureşti, 1973.

3

A se vedea, de exemplu: K. W. Marek, Yestermorrow, New York, 1961; K. Boulding, The
Meaning of the 20th Century, New York, 1964.

4

A se vedea Al. King, B. Schneider, Prima revoluţie globală. O strategie pentru
supravieţuirea lumii, Bucureşti, 1993.
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problemele complexe şi de a ataca rădăcinile răului, nu numai consecinţele

sale, pe de altă parte.

Magnitudinea consecinţelor într-o lume interdependentă este un fapt total

nou şi este în întregime vizibil la nivel global.

Provocarea constă în aceea de a se şti dacă oamenii se vor lăsa sau nu

zdrobiţi de o problematică ce pare supraomenească, deşi chiar aceştia stau la

rădăcina ei.

Răspunsul ce se încearcă a fi dat în această privinţă are în vedere datoria

de a fi căutate căi de soluţionare, strategii pentru eficienţă şi echitate, trebuind

să fie luate iniţiative în vederea depăşirii situaţiilor care se află blocate de

birocraţiile naţionale şi internaţionale, de atitudinile convenţionale şi negative

în faţa schimbărilor. Sarcina va consta în încurajarea inovaţiei sociale, alături

de cea tehnologică.

Dar care sunt valorile şi scopurile pe care se vor putea baza asemenea

iniţiative şi acţiuni? Problematica lumii contemporane include şi nevoia de

adoptare a unei abordări etice, fundamentată pe „valorile colective”, care să fie

concretizate sau măcar schiţate în coduri deontologice, coduri morale de

comportament şi acţiune. Astfel de coduri şi valori trebuie să constituie sursa

relaţiilor internaţionale şi să inspire deciziile care se iau de actorii principali ai

planetei, decizii care ar trebui să se întemeieze pe diversitate culturală şi

pluralism.

Trebuie mult accentuată, ca o necesitate absolută, căutarea de soluţii

concrete în zonele prioritare ale problematicii, factorul timp devenind esenţial.

Orice problemă care rămâne nerezolvată produce în scurt timp situaţii

inacceptabile, unele chiar ireversibile, o parte dintre ele negăsindu-şi rezolvare

nici într-o perspectivă globală.

Sunt, aşadar necesare acţiuni rapide, ţinându-se seama de priorităţi, ceea

ce nu exclude, desigur, şi alte tipuri de acţiuni care, chiar dacă nu par a fi

necesare pe moment, pot antrena rezultate pe termen lung. În situaţiile nesigure

ale prezentului, necesitatea dezvoltării unor metode de decizie în condiţii de

incertitudine este de primă importanţă.

Nenumăratele meandre ale drumurilor schimbărilor care se produc în

societate trebuie analizate cu atenţie, înţelese şi asimilate; aceasta întrucât nu

există soluţii simple, unilaterale sau chiar pachete de soluţii pentru diversele şi

complicatele probleme care se ivesc în iureşul schimbărilor. Este necesar,

aşadar, un atac simultan şi comprehensiv al tuturor problemelor la fiecare

nivel, pentru a avea o privire de ansamblu asupra consecinţelor soluţiilor

posibile la elementele particulare de dificultate pentru toate, sau cât mai mult

posibile pentru altele.

Metodele tradiţionale şi structurile instituţionale existente sunt improprii

pentru acest tip nou de acţiuni globale. Abordarea problemă cu problemă, în

condiţiile fiecărei ţări, nu poate decât să înrăutăţească situaţia în această

privinţă. Soluţia va consta în înfruntarea a mii de aspecte în acelaşi timp

5

.

5 Ibidem, p. 106.
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S-a gândit foarte mult asupra administrării acestei complexităţi şi chiar au

fost găsite o serie de elemente pentru a se înainta pe această cale

6

.

Pentru a se purcede la schimbări în gândire şi comportamente este

necesar, urgent şi imperativ, să se adopte măsuri care vor fi nepopulare,

costisitoare şi dureroase, dar indispensabile. Întregul fel de viaţă va trebui

modificat în ţările puternic industrializate, în timp ce în ţările în curs de

dezvoltare (emergente) va trebui să se petreacă o mutaţie care să includă

spiritul de iniţiativă, disciplină şi standarde mai înalte la toate nivelurile.

Această revoluţie poate nu are încă pregătită structura mentală (acesta

fiind un proces de lungă durată), opinia publică nefiind încă aptă să primească

o atare provocare, dar în noile condiţii de viaţă ne putem aştepta ca revolta şi

inerţia să apară tocmai atunci când guvernele şi cei care iau deciziile vor avea

nevoie de sprijin mai mult decât oricând

7

.

3. Acest fenomen copleşitor al tranziţiei îl vom găsi reflectat, desigur în

moduri specifice, atât la nivel politic, cât şi juridic, elemente (subsisteme)

esenţiale ale sistemului social global.

A) Pe plan politic (mai exact, al guvernării), complexul de probleme la

care ne-am referit mai înainte conduce la o întrebare de fond: cum pot fi

rezolvate astfel de probleme prin politici care să ţină seama în permanenţă şi de

„impacturile lor asupra societăţilor, dar şi asupra sistemului internaţional

reciproc de relaţii”?

Mai exact, trebuie să ştim dacă sistemele administrative şi instituţionale,

politica tradiţională pot face faţă, sunt capabile să rezolve astfel de situaţii.

Vom încerca să facem o prezentare rezumativă a acestei probleme

fundamentale care stă în faţa societăţilor aflate într-o stare de interdependenţă

globală, pentru a deduce de aici şi concluzii în legătură cu sistemele juridice

naţionale şi sistemul juridic internaţional globalizate.

În partea finală a acestei secţiuni din studiul nostru ne vom referi şi la

necesitatea adoptării unei noi metodologii în activitatea de legiferare, ca o

continuare logică, firească, a celor arătate mai sus care constituie o premisă

esenţială, indispensabilă, politicul şi juridicul aflându-se într-o interconexiune

inextricabilă întrucât „legiferarea” constituie unul dintre instrumentele cele mai

importante folosite în acţiunile politice.

A şti să iei deciziile bune în deplină cunoaştere a faptelor şi apoi să le

aplici la timp şi cu rigurozitate, monitorizând în permanenţă dacă şi cum sunt

acestea realizate pe parcursul tuturor etapelor până la atingerea obiectivelor

(rezultatelor) dorite, nu este o treabă uşoară, însă ea este chiar elementul

esenţial al problematicii legate de capacitatea de a guverna în noile condiţii.

Deficienţele de guvernare sunt la rădăcina multor nereuşite în privinţa

acestei capacităţi de a controla şi stăpâni fenomenele care se manifestă în

societăţile moderne contemporane confruntate cu valul schimbărilor, ritmurile

6

A se vedea: J. Forrester, Dinamicile urbane, 1969; idem, Dinamicile industriale, 1961; J.

Lesourne, Sistemele destinului, 1975.

7

A se vedea Al. King, B. Schneider, op. cit. supra, p. 140.
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tot mai accelerate ale acestor schimbări şi magnitudinea schimbărilor, toate

incluse în fenomenul globalizării.

În acest scop, în literatura de specialitate

8

s-au examinat originile unor

probleme de guvernare, dimensiunile sale noi şi adecvarea la sarcinile actuale

ale acesteia, făcându-se şi câteva sugestii în vederea schimbărilor care ar

contribui la rezolvarea lor.

Mai întâi se face precizarea că termenul de „guvernare” trebuie luat în

sens larg, de „mecanism de comandă al unui sistem social şi al acţiunilor sale”,

mecanism prin care se urmăreşte să se asigure securitatea, coerenţa, ordinea,

continuitatea sistemului şi, implicit, prosperitatea.

Guvernarea îmbracă în mod necesar ideologia sistemului care defineşte şi

alege, în mod democratic sau autoritar, mijloacele pentru luarea în considerare

efectivă a voinţei publice care constituie baza legitimităţii sale.

Guvernarea include, de asemenea, structura de conducere a sistemului,

politicile şi procedurile de îndeplinire a acestora.

Într-un anume fel, guvernarea poate fi considerată şi ca o modalitate de a

face ceea ce este necesar pentru a se păstra un echilibru stabil între diferitele

centre ale puterii (referirea priveşte, desigur: puterea legislativă, puterea

executivă şi puterea judecătorească). Asemenea echilibre trebuie asigurate şi la

nivel economic, social, educaţional etc., care, deşi sunt absorbite în actul de

guvernare, nu sunt totuşi acte de guvernare propriu-zise, ci efecte ale unei

guvernări raţionale.

Dar pentru a se putea schiţa în linii generale problematica guvernării s-au

formulat trei întrebări de bază (la care, apoi, s-a încercat a fi date şi

răspunsuri):

– se înţelege oare în mod adecvat lumea în care trăim în prezent (la

început de secol) sau conceptele şi abordările noastre actuale nu sunt încă

adaptate în vederea înţelegerii situaţiei complexe pe care o trăim?

– de ce în pofida îngrijorării crescânde din ultimele decenii şi a

nenumăratelor dezbateri internaţionale şi a propunerilor constructive, acţiunile

şi mai ales rezultatele obţinute (practice) sunt nesemnificative?

– ce sugestii pot fi date pentru a spori eficacitatea acestora, care ar putea

schimba stările de îngrijorare actuale în acţiuni practice concludente?

Răspunsurile care au încercat să ofere o anumită perspectivă în această

privinţă au fost structurate în câteva secţiuni: noile dimensiuni ale problemei

guvernării; imperfecţiunea răspunsurilor la problemele curente; structuri,

politici şi proceduri de guvernare; unele situaţii particulare; dimensiunea

internaţională.

În consecinţă, vom face, în continuare, o prezentare a tuturor acestor

elemente.

a) �oile dimensiuni ale guvernării. După al Doilea Război Mondial,

activităţile guvernelor s-au extins mult şi multe din zonele supuse jurisdicţiei

lor au început să solicite şi o înţelegere tehnică de înaltă specializare, deoarece

8 Ibidem, p. 141 şi urm.
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a crescut complexitatea sistemelor naţionale şi internaţionale (situaţie care, aşa

cum vom vedea, se va reflecta şi pe planul activităţii juridice: de iniţiativă

legislativă, aplicarea legilor şi monitorizarea şi evaluarea rezultatelor şi

efectelor produse de legi în societate).

Această creştere bruscă a complexităţii a dus la o îndepărtare de un sistem

social care era accesibil logicii simple şi a plasat acest sistem într-un tip de

organizare dominat de reacţii cibernetice, adică într-un mediu foarte complex,

cu stări de instabilitate şi dezechilibre specifice şi derivând din mobilitate,

ritmurile tot mai accelerate ale schimbărilor, nepermanenţă şi magnitudinea

acestor schimbări implicate de dezvoltarea fantastică a ştiinţei şi tehnologiei.

Sistemele de feed-back au devenit atât de numeroase şi atât de întrepătrunse,

încât este foarte dificil de aranjat în cadrul unor modele clare şi stabile. Nu mai

putea fi vorba, aşadar de vreo încercare de înţelegere şi conducere a unor astfel

de sisteme doar prin intermediul bunului-simţ şi al intuiţiei (fără a se înţelege

însă că acestea ar trebui eliminate din ecuaţie).

Concluzia care s-a tras a fost, logic, că soluţionarea problemelor de

guvernare a acestor sisteme complexe trebuie adaptată la aceste noi condiţii ale

realităţii.

S-a constatat că un factor important al complexităţii îl constituie volumul

enorm de informaţii, viteza comunicării lor şi importanţa mass-media ca

amplificator, selector, filtru şi distribuitor al acestor informaţii. Ca atare, s-a

instituit un nou sistem tehnic bazat pe microelectronică.

Apoi, dezvoltarea tehnică şi fragmentarea puterii politice au avut

consecinţe simultane asupra securităţii societăţilor naţionale, apărând probleme

care au necesitat administrarea la scară globală în domenii cum sunt: clima,

mediul înconjurător, exploatarea oceanelor, moştenirea arhitecturală.

Natura şi diversitatea problemelor de rezolvat şi a sistemelor de

administrat (sănătate, cultură, protecţie socială etc.) au dus la creşterea

birocraţiei care, după cum s-a observat, creează o rezistenţă considerabilă la

schimbare, care este tocmai trăsătura fundamentală a societăţii moderne

contemporane, apărând astfel surse conflictuale, tensiuni a căror rezolvare

implică risipă de energii şi resurse. Or, schimbarea acestor mentalităţi şi

atitudini individuale a dus la cereri crescute pentru servicii de la guvern. În

acelaşi timp însă cetăţenii cărora le vine foarte greu să creadă că guvernele nu

au soluţii pentru toate exigenţele şi dorinţele lor, justificate sau nejustificate,

înclină să-şi piardă respectul pentru autorităţi, având o încredere redusă în

instituţii.

Aceşti factori, şi mulţi alţii care dezvăluie noile dimensiuni ale guvernării,

plasează omenirea într-o situaţie istorică încă neîntâlnită, aşa încât nu este

surprinzător faptul că multe dintre răspunsurile date în prezent la astfel de

probleme vor avea, inevitabil, un caracter inadecvat.

b) Imperfecţiunea răspunsurilor date problemelor curente. Existenţa în

lume a unor situaţii tragice cum sunt conflictele militare, violarea drepturilor

omului, lezarea gravă a mediului şi intolerabila persistenţă a sărăciei şi foamei

reprezintă tot atâtea dovezi de proastă funcţionare a sistemului mondial.

Aspectele economice, politice, de mediu şi demografice, de dimensiuni
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globale, s-au combinat pentru a crea o categorie de probleme distinct calitativă,

probleme practic necunoscute diplomaţiei tradiţionale şi, evident, nu pot fi nici

eludate şi nici rezolvate decât tot la nivel global, în cadrul unor relaţii

interstatale şi organisme de dimensiuni care să le permită să domine o astfel de

problematică

9

.

Desigur că interesează şi încă foarte mult incapacitatea funcţională a

guvernelor naţionale, dar în egală măsură, şi agenţiile internaţionale

interguvernamentale, fiind implicate în această mişcare şi alte organisme

(partidele politice, companiile comerciale, sindicatele, sistemele educaţionale,

organizaţiile şi asociaţiile neguvernamentale) care au sau nu capacitatea să

joace un rol în intervenţia asupra sistemului mondial.

În literatura de specialitate

10

au fost decelate o serie de imperfecţiuni ale

guvernelor şi corpurilor interguvernamentale pe care le vom reda în continuare.

Astfel, pentru o serie de ţări, principiul suveranităţii este singura bază

pentru coeziunea şi identitatea naţională, principiu care, în prezent, este

incompatibil cu realităţile interdependenţei.

Unele guverne, şi nu puţine, dau prioritate soluţiilor politice concepute pe

termene scurte, neglijându-se sistematic perspectiva pe termen lung, consecinţa

unei astfel de orientări mioape fiind că problemele de fond devin tot mai

complexe, guvernele intrând într-un ritm de criză permanentă de guvernare.

Guvernele sunt organizate, în principal, pe tradiţionalul sistem al

ministerelor sectoriale (pe domenii de activitate) care identifică opţiuni

sectoriale, tratează simptomele izolat şi urmăresc soluţii statice şi locale. În

felul acesta, guvernele, aşa cum sunt organizate în prezent, sunt incapabile să

identifice problematicile globale şi să aplice măsuri globale.

În ceea ce priveşte alocarea resurselor între mai multe sectoare care le

solicită, în multe ţări, ministerele care dispun de o putere politică mai mare sau

care au la conducerea lor persoane cu o influenţă politică certă obţin cu mai

mare uşurinţă creditele de care au nevoie, în dauna colegilor mai slabi, în felul

acesta creându-se dezechilibre.

Guvernele răspund la provocări prin încercări de a-şi spori controlul

asupra agenţilor locali, generându-se astfel efecte negative şi cereri de

descentralizare.

Când sunt luate decizii în situaţii de incertitudine, liderii centrelor de

decizie suferă nu numai de pe urma neadaptării ca fiinţe umane, dar şi a

handicapului inerent rolului pe care ei îl îndeplinesc, cum sunt:

suprasolicitarea, timpul insuficient pentru reflecţie, informaţie manipulată,

prezentarea de propuneri de decizii provenite din poziţiile inferioare ale

ierarhiei.

Sistemul agenţiilor internaţionale, stabilit imediat după cel de al Doilea

Război Mondial, a fost destinat să răspundă prompt necesităţilor omenirii, aşa

cum arătau ele la data respectivă. Dar s-a dezvoltat fără o planificare prealabilă

şi a intrat într-un ritm mai accelerat pe măsură ce întâlnea necesităţile cărora

9 Ibidem, p. 145 şi urm.

10 Ibidem, p. 146–147.
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urma să le facă faţă. De asemenea, nu s-a gândit prea aprofundat asupra

interacţiunilor din masa confuză a unităţilor specializate, aşa încât, inevitabil,

multe din aceste agenţii au început, treptat, să-şi cultive şi să-şi întărească

propriile interese legitime. Statele majore au fost recrutate mai puţin pe

principiile calităţii, cât pe asigurarea, prin mijlocirea cotelor, unei distribuţii

echitabile a posturilor pentru fiecare ţară membră, aşa încât eficacitatea

multora din aceste agenţii s-a diminuat prin suprabirocratizare şi politicizare.

Atacul împotriva problemelor contemporane conţine un risc dublu: pe de

o parte, excluderea opiniei publice şi alegerea reprezentanţilor prin prisma

cunoaşterii necesare înţelegerii şi acela de întărire a influenţei specialiştilor şi

experţilor a căror capacitate şi valoarea intrinsecă sunt greu de apreciat şi

verificat de către cei ce iau decizii, iar, pe de altă parte, complexitatea

problemelor care rezultă din numărul, diversitatea şi complexitatea  „actorilor”:

partide politice, sindicate, corporaţii, organizaţii neguvernamentale, grupuri de

presiune  de toate felurile (în care se includ şi echipe de informare care pot fi

de scurtă durată, dar cu activităţi intense şi efective în mobilizarea lor pe

probleme particulare). Toate aceste grupuri variate contribuie la guvernare prin

propuneri, proteste, discuţii.

Concluzia nu poate fi decât aceea că guvernarea nu este numai monopolul

guvernelor şi corpurilor interguvernamentale; eficienţa ei depinde de

capacitatea liderilor de a include, selectiv, toţi aceşti „actori” care, de fapt, sunt

partenerii lor de guvernare în luarea de decizii.

În afară de sublinierile făcute mai sus în legătură cu deficienţe în

activitatea de guvernare care trebuie luate în considerare pentru a putea fi luate

măsuri eficace şi eficiente, adecvate provocărilor actuale ale realităţilor social-

economice şi politice, mai trebuie să nu fie trecut cu vederea şi alt gen de

obstacole în calea unei guvernări adecvate, şi anume: rezistenţa la schimbare;

corupţia; confruntarea „versus consens”; forţele pieţei; umanismul în politică.

Vom trece, aşadar în revistă şi aceste aspecte ale guvernării care, aşa cum

am spus, nu trebuie ignorate pentru că, şi ele, sunt obstacole serioase în calea

unei guvernări eficace, eficiente şi adecvate.

c) Rezistenţa la schimbare. Conservatorismul natural al administraţiilor

poate, uneori, să devină capabil să-şi depăşească această limită şi să

reacţioneze la presiunile de schimbare exercitate de societatea civilă. Dar s-a

constatat că şi în aceste cazuri abordările lor sunt liniare şi sunt bazate fie pe

reguli rigide de procedură, fie pe o experienţă cazuistică deja acumulată. La fel

ca şi alte instituţii, administraţiile nu-şi aduc critici, iar atunci când sunt supuse

la presiuni exterioare acţionează defensiv. Ele cred că experienţa pe care o au

duce la optimizarea metodelor lor, acestea constituind criteriul de rezolvare a

problemelor. Sunt rare cazurile când sunt recunoscute greşelile sau ocaziile

pierdute. Problemele sunt tratate secvenţial, iar erorile rezultate din decizii

proaste (sau, mai rău, o serie de asemenea decizii), având ca obiect acţiuni

greşit înţelese se acumulează

11

.

11 Ibidem, p. 152.
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Este evident că asemenea abordări trebuie abandonate, fiind necesare

instituţii flexibile şi dinamice, uneori având caracter temporar (provizoriu).

Obiectivul stabilităţii (rigide) va trebui înlocuit cu unul de mobilitate

pentru a se asigura în acest fel posibilitatea satisfacerii necesităţilor şi

oportunităţilor din orice moment.

Va trebui, de asemenea, să existe un grad mai mare de transparenţă şi

făcută o distincţie mai mică între cazurile strict oficiale şi cele neoficiale.

Dar toate acestea vor necesita şi o schimbare a psihologiei (mentalităţii)

atât a politicienilor şi a  autorităţilor, cât şi a indivizilor, pentru aceasta de mare

importanţă fiind acţiunile de instruire şi educaţie

12

.

d) Corupţia este o plagă a cărei eradicare este esenţială pentru buna

funcţionare a unui guvern efectiv şi just. Dar această problemă este dificil de

rezolvat, implicând însă, în mod sigur, o creştere considerabilă a transparenţei

în guvernare, ca un prim pas, dar şi o modalitate nouă de monitorizare

permanentă, sistematică şi perseverentă a actelor de guvernare, aspecte la care

ne-am referit pe larg în capitolele precedente ale studiului nostru.

e) Confruntarea „versus consens”. În majoritatea ţărilor în care operează

sistemul „multipartide” s-a conturat un model al confruntării care s-a

implementat solid în viaţa socială. Confruntările din cadrul relaţiilor patronat-

sindicate îşi au o justificare în îmbunătăţirea condiţiei muncitorilor. Tot aşa, în

politică s-a făcut mult pentru a se preveni sau depăşi automulţumirea şi

stagnarea. Dar totuşi, uneori s-a mers prea departe şi s-au putut vedea exemple

în care interesele de partid au fost puse înaintea celor naţionale. De aceea s-a

insistat ca atât în relaţiile politice, cât şi în cele de afaceri, schimbarea să se

manifeste în direcţia „realizării consensului”. Este nevoie ca în faţa gravităţii

deciziilor care trebuie luate în diferite domenii de activitate sau la diferite

niveluri să se realizeze un „maximum de acord comun” între partidele politice

chemate să fie garantele binelui naţional, fiind utilă şi strângerea

reprezentanţilor diferitelor partide în forumuri apolitice, organisme create

tocmai pentru discutarea unor probleme grave, complexe sau specifice

13

.

f) Guvernul şi forţele pieţei. Competiţia şi stimulentele sunt eficace în

alocarea resurselor, în dezvoltarea de noi tehnologii şi în generarea de

prosperitate materială de care se bucură astăzi ţările puternic industrializate.

Dar în absenţa oricăror restrângeri, acţiunea brutală a forţelor pieţei ar conduce

la exploatare, neglijarea necesităţilor sociale, distrugerea mediului şi

consumarea într-un termen scurt a resurselor esenţiale pentru viitor. De aceea

chiar guvernele cele mai devotate conceptului de „întreprindere privată”

recunosc necesitatea existenţei unei etici în sistemul de piaţă, a definirii unor

graniţe în interiorul cărora să funcţioneze piaţa (graniţe definite juridic). În

interesul public general, guvernele trebuie să facă ceea ce este necesar pentru a

găsi soluţiile de dezvoltare a sectorului privat şi stabilirea de mecanisme pentru

corectarea abuzurilor.

12 Ibidem, p. 153.

13 Ibidem, p. 154.
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Sunt necesare politici care să ducă la întronarea unui climat economic

propice funcţionării pieţei în fiecare ţară şi asigurarea de produse competitive

pe piaţa internaţională.

Strategiile de guvernare trebuie să fie îndreptate spre stimularea şi

dezvoltarea de lungă durată, pentru încurajarea industriei şi întemeierea sa pe

cercetare ştiinţifică şi tehnologică.

g) Structuri, politici şi proceduri de guvernare. În trecut structurile de

guvernare erau conturate, în esenţă, în vederea asigurării necesităţilor unor

societăţi mai simple, dar au intervenit, şi încă în ritmuri din ce în ce mai

accelerate, schimbări fundamentale, apărând nevoia unor mecanisme mai elastice

care să integreze politici sectoriale, ca o consecinţă a intercondiţionărilor.

În general, structurile guvernamentale au constat şi continuă să constea

într-o serie de ministere organizate pe verticală pentru diverse sectoare:

industrie, agricultură, educaţie, sănătate, apărare, afaceri externe şi mecanisme

centrale financiare şi economice. Acest sistem a funcţionat suficient de bine,

dar în prezent, multe din zonele problematice sunt pe „orizontală”, spărgându-

se edificiul vertical al guvernului.

Politica naţională este, adeseori, în practică, suma politicilor sectoriale

care nu întotdeauna sunt armonizate în absenţa politicilor integratoare, aşa

încât atingerea scopurilor politicii unui departament poate da naştere la

dificultăţi în alte sectoare sau, invers, poate primi ajutoare neprevăzute.

Complexitatea, natura întrepătrunsă a problemelor contemporane implică

(pot duce) la tensiuni sau chiar conflicte intersectoriale din ce în ce mai

frecvente, care vor întârzia luarea deciziilor şi vor stânjeni punerea lor în

aplicare.

Integrarea politicii este astăzi privită cu toată atenţia în cele mai multe

ţări. Dar luarea în considerare şi rezolvarea unor atare probleme de integrare

politică înseamnă volume imense de muncă, lipsind timpul necesar pentru

informare detaliată şi analize riguroase atât de indispensabile în politica

interactivă în care este implicat guvernul.

În consecinţă, problemele rămân nestudiate vreme îndelungată, se

acumulează şi se agravează devenind tot mai greu de soluţionat şi totul intră

într-un carusel al crizei de guvernare, o alergătură de la o stare de alarmă la

alta: monetară, socială, balanţă de plăţi, şomaj, inflaţie etc. Fiecare criză se

rezolvă prin acoperirea golurilor cu măsuri de remediere care rareori ating

rădăcinile crizelor. Şi această situaţie se datorează dificultăţilor de a se acţiona

pe termen lung şi deci sunt prea uşor ignorate sau rămân neidentificate, în

favoarea unor măsuri superficiale, cosmetizate, de importanţă efemeră.

O zonă criticabilă este şi cea legată de luarea deciziilor, situaţia actuală

fiind, într-un fel, un paradox: pe de o parte, complexitatea şi natura tehnicizată

a problemelor încurajează centralizarea în vederea analizării şi soluţionării lor,

iar, pe de altă parte, aceste soluţii, adoptate la centru, ar putea deveni greu

aplicabile pentru organismele regionale şi provinciale.

Acoperirea globală a multor probleme care cer o atenţie sporită la acest

nivel pare să necesite luarea unor decizii la nivel naţional centralizat. Dar în

acelaşi timp, există şi o tendinţă de sens contrariu, din ce în ce mai vădită,
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pentru descentralizare, autonomie regională şi o mai mare şi mai activă

participare a cetăţenilor la deciziile care îi afectează în mod direct.

Aceste două tendinţe sunt două feţe ale aceleiaşi monede şi reprezintă

manifestări ale tranziţiei de la statele naţiune către un alt stadiu al sistemului

global.

Practic, asemenea situaţii se rezolvă printr-o guvernare armonioasă a unui

sistem în care vor fi mai multe modalităţi de luare a deciziilor şi în care

principiul de bază va fi dezbaterea în locul deciziilor (realizarea unor

concordanţe, confluenţe, acorduri), cu implicarea cât mai largă şi mai puternică

a celor care vor fi beneficiarii rezultatelor acestor dezbateri. Pentru problemele

globale este necesar un for global, iar la cealaltă extremă, problemele locale cer

mai degrabă întruniri pe oraşe sau comunităţi, decât elaborarea de edicte

emanate de la un guvern central dirigist.

În ceea ce priveşte birocraţia, în multe ţări se manifestă o tendinţă publică

generală de criticare a mărimii şi puterii acesteia, considerându-se că ea

constituie o piedică în calea liberalismului, complică viaţa cetăţenilor, având

tendinţa de păstrare a status quo-ului, de rezistenţă la schimbare.

Nu contează cât de inteligentă şi obiectivă poate fi administraţia publică,

ea este percepută ca fiind astfel selectată încât să asigure stabilitatea şi

continuitatea administraţiilor politice care pleacă şi vin. Pe de altă parte,

administraţia publică mai este percepută ca fiind în afara controlului puterii

politice, nedând socoteală pentru actele sale, făcându-se şi observaţia că ar fi

dificil pentru un ministru să stăpânească toate detaliile activităţilor

departamentelor din subordinea sa, neavând probabil nici suficientă experienţă

pentru aceasta, în timp ce subordonaţii săi, profesional informaţi, ştiu toate

răspunsurile.

În literatura de specialitate se admite că ar exista destulă realitate în aceste

critici şi că extinderea considerabilă a responsabilităţii guvernului a condus,

într-adevăr, inevitabil, la o inflaţie birocratică şi, în timp, poate conduce şi la

slujirea unor interese proprii.

h) Dimensiunea internaţională a guvernării. Tendinţa către globalitate şi

recunoaşterea că multe dintre problemele contemporane sunt, în esenţă, globale

şi deci nu pot fi rezolvate corespunzător numai prin iniţiative la nivel naţional

dau o amploare din ce în ce mai sporită rolului Naţiunilor Unite şi al altor

organisme internaţionale şi, drept urmare, ar trebui să se acorde acestor

organisme şi instrumentelor lor acţionare puteri sporite.

Dar şi sistemul Naţiunilor Unite, aşa cum a fost conceput iniţial, cu

adoptarea, uneori hazardată, a unei multitudini de agenţii şi programe, s-a

dovedit, în timp, a nu mai fi capabil să facă faţă, în bune condiţii, schimbărilor

ample solicitate de globalitate şi s-a recunoscut de multă vreme necesitatea

unei reforme, sosind momentul ca sistemul de operare al ONU să fie înlocuit,

recurgându-se la nenumărate studii şi analize referitoare la reforma acestei

venerabile instituţii internaţionale. Iar începutul în această direcţie trebuie făcut

cu regândirea şi redimensionarea sistemului, acest proces nemaifiind lăsat

numai pe seama reprezentanţilor ministerelor afacerilor externe, ci solicitându-

se mai multe contribuţii ale experţilor din industrie şi academii.
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O parte a revizuirii ar trebui să cuprindă şi reexaminarea mandatelor şi

activităţilor unei multitudini de agenţii şi programe, adică o evaluare a

efectivităţii, eficacităţii şi eficienţei acestor activităţi (un echivalent, la altă

scară, al evaluării legislative de care ne-am ocupat în capitolul anterior) în

vederea armonizării, a unei atenţii sporite şi acoperirii echilibrate a unei largi

game de interese.

O asemenea orientare la nivelul instituţiei ONU a fost determinată de

constatarea unor paralelisme, inutile şi ineficiente, ale activităţilor diferitelor

organisme. Se dă ca exemplu tehnologia pe care o găsim la UNESCO (provenit

din activitatea legată de ştiinţă a mandatului său), dar ea este, de asemenea, un

element central şi în activitatea UNIDO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru

Dezvoltare Industrială), în contextul dezvoltării industriale, precum şi la UNEP

(Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu), care trebuie să examineze

consecinţele dezvoltării industriale.

În plus, o atenţie pentru tehnologie trebuie acordată, inevitabil, şi de: ILO

(Organizaţia Internaţională a Muncii), FAO, UNDP şi Banca Mondială

14

.

Fără îndoială că există o nevoie stringentă de coordonare între agenţii din

multe domenii. Există, desigur, comitete interagenţii, dar rivalităţile

instituţionale dintre acestea produc ineficacităţi de aceeaşi natură cu cele ale

comitetelor interdepartamentale de la nivel naţional.

Importanţa şi natura multora dintre problemele globale impun găsirea

unor căi flexibile noi, care să aibă capacitatea strategică de a urmări şi a

rezolva aceste probleme, ţinându-se seama de întreaga lor complexitate.

Se sugerează chiar că mai coerentă ar putea fi desemnarea – în cadrul

sistemului ONU – unei singure zone de probleme care să necesite o abordare

combinată din partea a nenumărate organisme specializate. Iar Programele vor

putea fi puse la punct astfel încât agenţiile participante să contribuie atât la

finanţare, cât şi la expertizare, cu sprijin din partea centrului de care sunt

legate. O astfel de schemă se consideră că ar acorda o influenţă mai mare

centrului ONU în munca organismelor specializate, dar cu o interferenţă

birocratică minimă, iar programele să fie autonome

15

.

Sunt considerate ca fiind necesare noi abordări, pentru a se asigura o

activitate normală a unei serii de agenţii individuale. Organizaţiile

interguvernamentale, ca şi agenţiile guvernamentale de la scară naţională nu

sunt cele mai propice forme de conducere a activităţilor de cercetare în materie

de guvernare. Ele pot stimula, formula probleme şi provoca discuţii

internaţionale utile, dar lipsa de fonduri suficiente le face incapabile să preia

cercetarea în ansamblu.

Mai departe, zonele de preocupare particulară se schimbă permanent,

astfel încât multe probleme rămân doar temporar în agendă, noile puncte de

atac necesitând alte seturi de instrumente de acţionare. Astfel de situaţii sunt

analizate de majoritatea agenţiilor, prin intermediul consultanţilor, dar se

consideră că ar fi mai eficientă adoptarea unor politici prin care să se delege

14 Ibidem, p. 156 şi urm.

15 Ibidem, p. 157.
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responsabilitatea pentru studiile particulare institutelor celor mai competente

din lume, pentru fiecare proiect asumat

16

.

i) Capacitatea de a guverna. Toate elementele (aspectele, laturile) sus-

menţionate vor trebui luate în considerare pentru a putea fi asigurată

„capacitatea de a guverna” în condiţiile actuale ale contemporaneităţii, ele

având legătură cu: agenţii guvernării (decidenţii); contribuţia ştiinţei şi

tehnologiei; rolul mass-mediei şi motivaţiile şi valorile.

4. Cei ce vor fi aleşi pentru guvernare vor trebui să îndeplinească anumite

exigenţe, să aibă unele calităţi pentru că reforma structurilor, procedeelor şi

comportamentelor va fi fără nicio valoare dacă aceştia nu vor avea capacitatea

să servească, iar cetăţenii trebuie şi ei să fie capabili să aprecieze astfel de

calităţi pentru a putea să-i aleagă (voteze) pe cei care le au.

Nu mai este timpul ca accesul la putere să fie obţinut prin performanţele

de la televiziune sau cu discursuri simpliste (populiste) făcute doar pentru a

manipula masele prin promisiuni goale de conţinut şi eludarea realităţii.

Desigur că nu pot fi teoretizate metode de identificare a celor care au

calităţi şi capacitatea de a guverna; totuşi, în căutarea de lideri cu un profil nou

pentru o lume nouă, pot fi întrezărite anumite calităţi, cum ar fi: o viziune

strategică şi o abordare globală pentru elementele prioritare ale problematicii; o

capacitate de înnoire şi adaptare la schimbare; o perspectivă etică, nefăcându-

se concesii avantajelor; eficacitate în luarea deciziilor după dialogul cu

consilierii şi colegii; asigurarea aplicării riguroase a deciziilor şi evaluarea

rezultatelor; capacitatea de a învăţa şi de a încuraja şi pe alţii în această

direcţie; curajul de a-şi schimba hotărârile în cazul când constată că acestea nu

sunt cele corecte, aceasta însă numai în urma analizării în amănunt a

problemelor şi a perceperii exacte a situaţiilor; abilitatea de a informa publicul

asupra direcţiei generale a politicii, care să-i dea încredere şi pentru a se

identifica cu aceste obiective; capacitatea de a îndrepta tactica şi strategia ca

mijloace, şi nu ca scopuri în sine; voinţa de a pune la punct sisteme şi

mecanisme prin intermediul cărora să se capteze nevoile cetăţenilor, temerile

lor, cererile şi sugestiile acestora (de calităţile cerute juriştilor angrenaţi în

procesul de legiferare ne vom ocupa într-un capitol separat).

Din cele ce se constată pe plan mondial, de cele mai multe ori deciziile

politice nu se bazează pe raţiune (sau în mică măsură). Ele sunt luate, în fiecare

caz în parte, în funcţie de un amestec complex de intuiţie, clădită şi aceasta pe

experienţă, pe motivaţii diverse, unele chiar personale, constrângeri ideologice

şi oportunităţi. Or, acest complex este greu de schimbat, însă un proces de

schimbare poate fi indus prin educaţie, informare, analize aprofundate,

motivaţii însuşite în mod conştient, acest proces fiind însă de lungă durată,

ceea ce nu înseamnă nicidecum neglijarea sau abandonarea lui, ceea ce ar fi o

greşeală foarte gravă.

Dar în condiţiile unor schimbări care au loc în ritmuri din ce în ce mai

accelerate şi de mare amploare, este esenţial ca guvernele să fie clarvăzătoare

16 Ibidem, p. 158.
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şi să dezvolte la toate nivelurile politici de antreprenoriat, fără să se mai

încerce să se menţină o stabilitate iluzorie şi o armonie rigidă în mijlocul unor

vârtejuri confuze. Este esenţial ca nava statului să fie ţinută pe linia de plutire,

dar şi să fie îndreptată în mod sigur şi deliberat spre destinaţia dorită

17

.

În felul acesta, guvernele vor trebui să înveţe să devină, în mare măsură,

arhitecţi sociali (ingineri sociali, aşa cum şi juriştii trebuie, la rândul lor, să

devină adevăraţi ingineri juridici; ingineriei juridice îi şi vom consacra un

capitol aparte).

În acest scop este necesară o continuitate în discutarea direcţiilor în cadrul

orientărilor structurale la nivel naţional şi la nivel internaţional.

Funcţiile de conducere vor fi extrem de importante, fiind puse în joc

ştiinţa politicii, dar şi o artă a conducerii. Consilierii politici trebuie să fie

persoane din diferite discipline ştiinţifice, iar chestiunea analiştilor politici va

implica multă gândire cu privire la tema felului în care acest aspect al funcţiei

de conducere poate fi utilizat.

Această introducere prealabilă a fost necesară pentru a înţelege mai bine:

rolul elementelor de influenţare care participă la procesul de guvernare;

contribuţia ştiinţei şi tehnologiei, a mass-mediei, a motivaţiilor şi valorilor, de

care ne vom ocupa în continuare.

Elementele de influenţare care participă la procesul de guvernare.

Elementele primare care influenţează procesul de guvernare sunt cele care vor

permite cetăţenilor şi societăţii în ansamblul ei să înveţe cum să se adapteze la

schimbările care au loc continuu şi în ritmuri din ce în ce mai accelerate

pretutindeni în lume.

Adaptarea la schimbare este provocarea fundamentală în care sunt

cuprinse elementele constitutive ale întregii problematici la care ne-am referit

mai sus.

Orice schimbare, în bine sau în mai rău, implică învăţare, autoexaminare,

relaţii cu alţii şi cu mediul. Ea cere, desigur, efort, schimbările efectuându-se

cu dificultate, fiind obligaţi să ne bazăm pe certitudini ferme: valori,

profesiune, credinţă etc. Dar fiinţele umane sunt puse nu numai în faţa unei

singure schimbări, ci a unui lanţ neîntrerupt de schimbări care afectează însăşi

orientarea în viaţa socială. Iar dificultatea este şi mai mult sporită de faptul că

schimbările se succed în ritmuri tot mai rapide şi sunt de mai mare amploare.

Deci, provocarea constă nu de a ne adapta o dată pentru totdeauna la o situaţie,

ci de a trăi într-o permanentă adaptare, pentru a putea face faţă incertitudinii,

noilor dimensiuni ale complexităţii, schimbărilor brutale sau insidioase,

oportunităţilor potenţiale.

Dar o atare evoluţie nu implică în mod necesar faptul ca fiinţa umană să

fie modelată în mod pasiv de către schimbări, pe care să le suporte fără nicio

reacţie; ea nu implică nici ţinerea populaţiei sub un stres permanent, fără să se

înţeleagă şi să se depăşească situaţiile fără precedent.

17 Ibidem, p. 161.
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Însă se pun următoarele întrebări: ce instrumente pot folosi oamenii

pentru a percepe şi înţelege schimbările şi a-şi asigura astfel capacitatea de

discernământ? Cum pot ei deveni din spectatori izolaţi, actori organizaţi şi

capabili să contribuie prin spirit de inovare şi voinţă la construirea unei

societăţi aşa cum doresc ei să fie?

Printre agenţii (elementele) de influenţare a procesului de guvernare pot fi

identificate cel puţin trei care pot da impulsuri şi asigura dimensiunile potrivite

pentru întâmpinarea noii perspective. Este vorba de: educaţie; contribuţia

ştiinţei şi tehnologiei şi rolul mass-mediei.

Educaţia. A învăţa, a se informa, a comunica, a se adapta, a conduce sunt

termeni care definesc educaţia într-un sens mult mai larg decât procesul şcolar

de învăţământ. A învăţa în şi din viaţă, înţelegerea schimbării lumii şi a

societăţii în care trăim, adaptarea la noile tehnologii, angajarea în comunicarea

interdisciplinară, acţionarea în deplină cunoştinţă de cauză şi în deplină

responsabilitate, toate acestea înseamnă educaţie în sens larg şi, implicit, şi

necesitatea reformării a însuşi sistemului educaţional în ansamblul său. Cu alte

cuvinte, trebuie definite alte obiective şi alte priorităţi. Este nevoie de şcoli,

universităţi, sisteme educaţionale cu alte structuri corespunzătoare care să

includă familia, organizaţiile profesionale şi multe alte celule sociale. Educaţia

este un element esenţial, fiind un agent de influenţare privilegiat în cadrul

procesului de guvernare, pe care guvernarea se poate baza cu temeinicie, deci

un factor de primă mărime în această privinţă.

Educaţia oamenilor de orice vârstă trebuie să îndeplinească multiple

funcţiuni care să marcheze procesul de învăţare, să-l ghideze spre viitorul

imediat cu următoarele obiective: obţinerea cunoaşterii, structurarea

inteligenţei şi dezvoltarea facultăţilor critice; formarea deprinderii de a trece

peste impulsuri nedorite şi comportament distructiv; permanenta apropiere de

facultăţile imaginative şi creative; deprinderea de a juca un rol responsabil în

viaţă şi societate; deprinderea de a comunica cu alţii; abilitatea fiecărei

persoane de a căpăta o vedere globală asupra societăţii; antrenarea oamenilor

pentru a deveni operaţionali şi capabili să rezolve probleme.

O asemenea cale de urmat, în ceea ce priveşte educaţia, este singura în

măsură să pregătească oamenii (persoanele adulte) pentru a face faţă

provocărilor la care este supusă societatea contemporană.

Educaţia trebuie să pregătească individul încă de pe băncile şcolii şi în

continuare pe tot parcursul vieţii sale, pentru ca acesta să se poată (să aibă

capacitatea) implica în mod conştient şi decisiv într-un proces de lungă durată

(permanent), începând cu familia şi continuând cu şcoala, locul de muncă,

colectivităţile, grupurile organizate în care se integrează şi, desigur, în actele de

guvernare.

Educaţia trebuie să aibă neapărat în vedere abordările multidisciplinare,

întrucât foarte multe probleme au multe elemente – tehnice, economice,

sociale, politice, umane – care nu pot fi rezolvate de către un politician, om de

ştiinţă, inginer, economist, jurist, fiecare luat în parte.

Acţiunea interdisciplinară este greu de atins într-o societate organizată pe

bază verticală. Acesta întrucât departamentele guvernamentale sunt grupate pe
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sectoare, iar politicile fiecăruia dintre ele nu ţin seamă decât în mod secundar

de efectele lor asupra politicilor altora.

Experienţa a pus în evidenţă faptul că atunci când specialiştii din

discipline diferite sunt constituiţi în echipe puse să rezolve probleme

complexe, ei sunt capabili să stabilească între ei o comunicare care să permită

fiecăruia să aplice cunoştinţele sale în vederea rezolvării acestora (un exemplu

concludent în acest sens îl constituie „cercetările operaţionale”, de care ne vom

ocupa pe larg în altă parte a studiului nostru).

Concluzia la care s-a ajuns este aceea că trebuie regândit conceptul

educaţiei pentru a-l aduce la dimensiunile timpului pe care-l parcurgem.

Contribuţia ştiinţei şi tehnologiei. Ştiinţa şi tehnologia îşi asumă, deseori

cu neclaritate, rolul de a fi două aspecte importante ale unuia sau aceluiaşi

lucru: dezvoltarea. În realitate, sistemul ştiinţei şi sistemul tehnologiei sunt

diferite: sistemul ştiinţei este deschis iar produsele sale sunt liber răspândite în

lume, pe când sistemul tehnologiei este condus de motivaţii economice, iar

produsele sale sunt păzite, fiind proprietăţi comerciale (proprietatea

industrială).

Rolul ştiinţei este acela de a releva cunoaşterea. Iar procesele sale

explorează necunoscutul şi furnizează date care nu sunt în sine informaţii, ci un

fel de material brut al informaţiei; prin selecţii relevante inteligenţa umană

ordonează şi obligă aceste date să producă informaţii.

De asemenea, cunoaşterea nu generează în mod spontan înţelegere: pentru

ca înţelegerea să vină este necesară înţelepciunea născută din experienţă.

În felul acesta, oamenii se află într-o relaţie care pleacă de la datele reale,

atinge informaţia şi cunoaşterea, pentru a se ajunge, în final, la rafinamentul

înţelepciunii.

În prezent, omenirea posedă date în cantităţi enorme, iar informaţia poate

fi cu uşurinţă ascunsă şi chiar pierdută în dezordine. Ca atare, se pune

întrebarea dacă se dispune de mijloacele şi instrumentele necesare pentru a se

ajunge la o creştere semnificativă a înţelepciunii?

Cercetarea fundamentală (care reprezintă o extindere a cunoaşterii fără

nicio amprentă asupra practicii imediate) trebuie să depună eforturi pentru

investigarea naturii umane, a motivaţiilor, capacităţilor şi limitelor ei, dar şi în

ceea ce priveşte structurile sociale şi educaţionale care proiectează capacităţile

şi defectele omului.

Se cunosc însă destul de puţin toleranţele sistemului natural şi reacţiile

sale la impactul uman. Modelele sofisticate ale sistemului climatului global, de

exemplu, au pus în evidenţă extrema lui complexitate şi necesitatea unei

cunoaşteri mai detaliate a impactelor regionale şi locale, introduse de

activitatea umană. Există vaste zone ale ignoranţei care vor trebui acoperite,

dacă se doreşte să se înveţe ceva din toleranţa sistemului natural.

Cercetarea ştiinţifică conduce şi la înnoiri tehnologice, care vor duce la

rezolvarea multor probleme contemporane; inovaţiile în această materie sunt

atât reparatorii, cât şi preventive.

Câteva linii directoare prioritare de atac sunt deja identificate pe plan

internaţional, trecându-se chiar şi la acţiuni concrete. Este vorba de
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conservarea energiei şi eficientizarea producerii, transportului şi distribuţiei

acesteia; programele internaţionale de cercetare a surselor de energie

alternative; punerea în practică de tehnologii noi şi curate, precum şi pentru

purificarea proceselor tehnologice; găsirea unor noi sisteme, mai flexibile, în

transportul urban şi altele.

Rolul mass-mediei. Impactul mass-mediei asupra opiniei publice, precum

şi asupra indivizilor luaţi în parte nu mai trebuie demonstrat: din ce în ce mai

multă lume este intens marcată de programele de radio şi televiziune, precum

şi de presa scrisă la care are acces.

Rămâne de analizat însă mai în profunzime şi rolul, funcţia socială pe care

o are sau ar trebui să o aibă mass-media, deoarece încă nu au fost prea bine

examinate toate dimensiunile sale, ştiindu-se prea puţin despre natura şi durata

influenţei ei. Sunt destul de frecvente şi criticile privind superficialitatea sau

iresponsabilitatea ziariştilor, subiectivitatea şi lipsa lor de respect pentru etica

profesională. Nu de puţin ori se face o dovadă crasă de nepregătire

profesională în domeniile în care se întreprind investigaţii jurnalistice şi de

lipsă de preocupare pentru colaborarea cu specialişti profesionişti în domeniile

respective. Goana după senzaţional depăşeşte adesea exigenţele rigorii

profesionale.

Întrebarea care se pune este aceea dacă mass-media deţine într-adevăr

puterea şi are instrumente adecvate pentru a corespunde rolului pe care îl joacă

sau ar trebui să-l joace în construirea unei societăţi globale?

Este evident, şi experienţa o dovedeşte, că mass-media reprezintă o putere

însemnată în societate, o putere pe care nimeni nu o poate nega.

Mass-media reprezintă şi o putere de echilibru într-o democraţie prin

capacitatea sa de a da în vileag scandalurile politice şi financiare, precum şi

prin apărarea intereselor consumatorilor.

Dar nu mai puţin adevărat este că mediile sunt întotdeauna vulnerabile,

într-o oarecare măsură, la manipulare – oricare ar fi regimul politic – cauzată

de presiunea politică, interesele economice, procedeele de dezinformare sau

chiar autocenzura. Nu trebuie uitat (neglijat) nici faptul că mediile sunt

concerne de afaceri şi au datoria să răspundă cererilor provenite atât din mediul

public, cât şi din cel privat; ele lucrează pe principiul profitabilităţii şi pe

investiţii, vânzând un produs special: informaţiile, într-un context de

competiţie dură.

În aceste condiţii, pot ziariştii să spună că au libertatea să scrie ce vor?

Dar această situaţie nu reprezintă totul. Depinzând de guverne şi de

vremuri, subdezvoltarea este, câteodată, un subiect care este trecut cu vederea

sau chiar ascuns în mod deliberat în ţările care tind spre dezvoltare, după cum,

în alte cazuri, astfel de situaţii chiar sunt subliniate exagerat, în vederea

susţinerii unor cereri de ajutoare financiare sau umanitare. Deteriorarea

mediului, explozia demografică, conflictele locale, foamea, sărăcia,

interdependenţa naţiunilor sunt subiecte care pot fi tratate din unghiuri complet

diferite.

Selectarea problemelor grave ale lumii, precum şi aspectele specifice de

fiecare zi adunate de pe toate cele cinci continente sunt o încercare dificilă:
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dacă criteriul de selecţie este acela al ultimelor ştiri, faptul că întreaga planetă

este un cadru al acestora face alegerea atât de complicată, încât temele apar şi

dispar în funcţie de noutate şi urgenţă (uneori arbitrar determinată),

provocându-se un sentiment de aglomerare, combinată cu o dispersie şi o

discontinuitate caleidoscopică.

Catalogul problemelor se desfăşoară fără nicio ordine şi fără o analiză

riguroasă a cauzelor sau o sugerare de soluţii, punându-se doar întrebări care

rămân, adesea, fără răspuns. Iar atunci când totuşi se încearcă a fi făcute

analize cât de cât mai consistente, aceasta depinde de cât de importantă este

ştirea care a cauzat-o. Astfel de practici descurajează publicul, dându-i

sentimentul că trăieşte într-o lume în care problemele sunt atât de multe şi greu

de rezolvat, încât orice acţiune individuală ar fi în van. Reacţia generală este

una de stres, demobilizând oamenii şi făcându-i să se îndrepte numai spre

propriile probleme personale, depărtându-se de cele ale lumii care-i înconjoară.

Posibilele căi de rezolvare a problemelor nu sunt cunoscute, căci oamenii se

simt părăsiţi şi inutili, fără speranţe.

Televiziunea, de exemplu, victimă a abundenţei subiectelor, ştirilor pe

care le difuzează zi şi noapte, găseşte rar timpul de a intra în miezul

problemelor, iar când încearcă acest lucru o face într-un mod neprofesionist,

fără o pregătire foarte riguroasă a moderatorilor şi o selectare la fel de

riguroasă a participanţilor la dezbateri, care nu de puţine ori dovedesc carenţe

grave în pregătirea profesională. În concluzie, nu sunt formulate observaţii

critice bazate pe analize bine fundamentate din punct de vedere cauzal. Iar

pentru a nu rămâne doar la nivelul afirmaţiilor, vom da şi un exemplu foarte

concret şi recent al unui scandal provocat în legătură cu modul în care un foarte

cunoscut om de afaceri, Puiu Popoviciu, a ajuns să dobândească un vast teren

în zona Băneasa, teren care era proprietate a statului şi aflat în administrarea

unei instituţii din domeniul agronomic (situaţie în jurul căreia s-a făcut o largă

publicitate începând cu luna aprilie 2009).

În legătură cu acest caz, ajuns şi în faţa autorităţilor judiciare, s-au pus în

discuţie foarte multe probleme, s-au invocat relaţii dubioase în legătură cu

persoane foarte importante din aparatul Ministerului de Interne şi al

Administraţiei, s-au organizat dezbateri televizate cu personalităţi ale vieţii

publice.

Nu s-a pus în discuţie şi, în consecinţă, nu s-a examinat însă elementul-

cheie al acestei situaţii, şi anume cu ce titlu şi în ce formă terenul proprietatea

statului a fost transferat în patrimoniul companiei private controlate de omul de

afaceri Puiu Popoviciu. Or, de această examinare, care ar fi durat de la câteva

ore până la o săptămână cel mult, timp necesar verificării actului juridic în baza

căruia a avut loc acest transfer, depinde fie rezolvarea rapidă a cazului de către

organele judiciare, fie clasarea la fel de rapidă a cazului pentru lipsa oricărui

temei juridic.

Numai unul dintre cei implicaţi în această afacere, decanul Facultăţii de

Agronomie, instituţie care avea „în administrare, nu în proprietate” terenul

respectiv, a dat o explicaţie arătând că a procedat perfect legal întrucât, potrivit

statutului instituţiei pe care o conduce, aceasta era îndreptăţită să intre în
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parteneriat cu orice societate comercială, ceea ce a şi făcut, obţinând de pe

urma acestei operaţiuni beneficii substanţiale pentru instituţia pe care o

conduce.

Aceasta a fost singura licărire de profesionalism din partea unei persoane

implicate în marele scandal atât de mediatizat.

O adevărată abordare profesionistă însă, în cazul respectiv, ar fi constat în

examinarea urgentă a actului juridic prin care s-a realizat operaţiunea

respectivă pentru că, într-adevăr, dacă nu a fost vorba decât de un „parteneriat

public-privat”, operaţiunea era perfect legală pentru că nu implica un transfer

al unui bun imobil proprietate de stat într-un tip de proprietate privată. Dar

dacă nu a fost vorba de un parteneriat public-privat (în care fiecare dintre părţi

pun în comun şi exploatează bunurile respective împărţind beneficiile, fără ca

bunurile să-şi schimbe proprietarul), ci terenul respectiv, proprietatea statului, a

fost constituit ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale private,

atunci operaţia este ilegală, pentru că un bun proprietatea statului a trecut în

proprietatea privată a unei societăţi private.

În ambele ipoteze soluţionarea cazului putea fi realizată rapid, în doar

câteva zile, punându-se capăt enormului val de publicitate cu totul inutilă şi

chiar dăunătoare.

Se cerea însă ca măcar unul dintre cei care au participat la această

dezbatere publică să aibă cunoştinţe juridice minime care sunt apropiate chiar

de bunul-simţ, ceea ce se pare că nu a fost cazul.

Un alt caz similar este cel al parcului Bordei, unde cu mari dificultăţi a

fost scos la iveală un act juridic din care rezulta că terenul respectiv fusese

cumpărat de Statul român de foarte multă vreme, deci nu putea fi atribuit unei

persoane private, aşa cum s-a procedat în cauza respectivă. Acel contract de

vânzare-cumpărare, probă esenţială la dosarul cauzei care a ajuns în faţa

instanţei de judecată, a dispărut în mod misterios din dosar, iar ulterior, ca

urmare a unor demonstraţii publice la care au participat un senator şi primarul

sectorului 1 Bucureşti, s-a ajuns la o înţelegere amiabilă şi dosarul s-a închis.

Şi în acest caz presa scrisă şi audiovizuală nu au pus accentul pe

încălcarea grosolană a legii şi nici nu au informat publicul despre vreo măsură

luată împotriva celor care au participat la această operaţiune, astfel că publicul

nu a fost în niciun fel educat în legătură cu răspunderea ce revine celor care

încalcă legile, cu ştiinţă, interesaţi, sau din comoditate, superficialitate şi, ceea

ce este şi mai grav, din incompetenţă.

Libertatea informaţiei, accesul liber la informaţie şi pluralismul

informaţiei rămân cauze nobile ale bătăliei ce niciodată nu sunt câştigate

complet. În procesul adaptării la schimbare, al continuei instruiri dintr-o

societate, al integrării în complexitate şi incertitudine, rolul mediilor de

informare devine primordial, cu condiţia ca şi această activitate să se

desfăşoare cu un profesionalism riguros.

Motivaţii şi valori. Unul dintre aspectele principale ale societăţii

contemporane îl constituie influenţa dominantă exercitată de dezvoltarea

fantastică a ştiinţelor şi tehnologiei în formarea vieţii şi societăţii, la care ne-

am adaptat gradat aspiraţiile şi modul nostru de viaţă devenită tot mai
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sofisticată, ceea ce a permis un profit care a fost perceput ca un progres

material. Şi, într-adevăr, această situaţie a condus la creşterea prosperităţii unei

largi pături de cetăţeni în ţările puternic industrializate şi reducerea unor

multiple forme acute de sărăcie, îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate,

extinderea duratei de viaţă, promovarea învăţământului în general, introducerea

unor facilităţi sociale. Dar există şi o altă faţă a monedei, efectele secundare

sociale şi ecologice care nu sunt mai puţin importante. Ţelul afluenţei materiale

pare să genereze lăcomie şi egoism. Aceste trăsături – este adevărat – nu au

fost niciodată absente la persoane şi societăţi, dar ele s-au accentuat odată cu

slăbirea sau cu neglijarea valorilor spirituale, ele devenind tot mai pregnante şi

manifestându-se prin corupţie, crime, scandaluri financiare.

Ştiinţa, deşi a contribuit enorm la bunăstarea noastră materială, prin

creşterea nivelului de trai, a asistenţei medicale, a culturii şi gradului de

instrucţiune al populaţiei, a făcut prea puţin pentru a îmbogăţi existenţa umană

raportată la îmbunătăţirile materiale directe. De aceea, o necesitate stringentă

în societatea zilelor noastre o constituie tocmai încercarea de a fi stăpânită şi

stimulată tehnologia într-un „cadru uman”, astfel încât să se poată contribui la

bunăstarea generală a tuturor popoarelor în prezent, dar şi pentru generaţiile

viitoare: tehnologia trebuie integrată în cadrul unei înţelegeri globale, iar

avantajele materiale trebuie să fie echilibrate prin „cultivarea calităţilor sociale,

morale şi spirituale”

18

.

Cu alte cuvinte, componentele corpurilor unei societăţi (subsistemele

componente ale sistemului social global) sunt neechilibrate: elementele

emoţionale, spirituale şi chiar intelectuale au fost copleşite de greutatea

victoriilor fizice. Iar stabilirea unui echilibru sănătos nu poate veni decât printr-

o adâncă înţelegere a fiinţei umane individuale, printr-o cunoaştere completă a

motivaţiilor indivizilor, prin acceptarea atât a aspectelor pozitive, cât şi a

aspectelor negative şi prin cultivarea în interiorul fiinţei a înţelepciunii şi a

creativităţii. Problemele, atât cele individuale, cât şi cele ale societăţii, zac în

interiorul fiinţei umane: fără o cunoaştere intensă a propriilor limite şi

potenţiale şi fără o recunoaştere deschisă a acestora, o abordare de tipul

„problemă-rezolvare” va rămâne la nivelul unei recunoaşteri a unei maladii

prost diagnosticate, nebazate pe un examen al cauzelor declanşării acesteia. Eul

sau „forţa vieţii”, cum este el definit de Darwin, este o caracteristică a tuturor

speciilor biologice. Aici se întâlnesc dorinţa de a supravieţui, capacitatea de

reproducţie, de a prospera şi de a se autodepăşi. Dar în acelaşi timp, tot de aici

derivă şi lăcomia şi comportările antisociale, brutalitatea, setea de putere şi

dominaţia asupra celorlalţi. De aceea „obţinerea unui echilibru dinamic între

aceste două laturi opuse” reprezintă, sau mai bine zis ar trebui să reprezinte,

obiectivul central al politicii sociale, dificil şi de puţine ori atins. O prea mare

îngăduinţă acordată exercitării impulsurilor eului conduce la exploatare,

absenţa justiţiei sociale, corupţie şi agresiune, fenomene la care asistăm la

18 Ibidem, p. 180 şi urm.
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scenă deschisă şi în România în această îndelungată perioadă de tranziţie de la

un tip de organizare socială la altul.

În negocierile internaţionale nu lipsesc, de asemenea, manifestările de

acest gen. Eul naţional se erijează deseori în avocatul intereselor înguste,

împotriva armoniei generale şi a viitorului mai bun al unui grup de naţiuni sau

chiar al celui propriu (se sacrifică propriile interese de lungă durată pentru a se

„marca” puncte tactice imediate).

Astfel de aspecte sunt rareori luate în seamă, iar atunci când devin

evidente ele sunt transformate în tabuuri până în momentul în care, prin

acumulare, ajung la punctul de fierbere, când apare nevoia ridicării acestor

tabuuri şi a recunoaşterii cu onestitate a existenţei şi puterii impulsurilor

negative şi pozitive ale comportărilor individuale şi colective. Şi, pornindu-se

de aici, se pot adopta căi bazate pe interesul comun al fiecărui cetăţean pentru a

se asigura un mediu fizic şi social adecvat.

Toate aceste constatări pun în evidenţă problema valorilor spirituale şi

etice care ar trebui să constituie fundamentul societăţii globale contemporane.

Societatea globală spre care se tinde în prezent nu se va putea consolida

(cristaliza) dacă nu se va alimenta din valorile morale şi spirituale care-i pot

asigura dinamica.

Dar din păcate, în comportarea unor state, chiar şi a acelora în care sunt

garantate constituţional drepturile fundamentale ale persoanelor, se constată, şi

nu în puţine cazuri, că legea este ignorată sau ocolită, făcută să urmeze

dorinţele autorităţilor, iar morala este eludată în cele mai diferite şi sofisticate

moduri.

Oamenii simt nevoia să trăiască într-un climat de demnitate umană, de

justiţie şi echitate. Iar acest deziderat a fost înţeles de multe societăţi, dar este

greu de realizat în vârtejul schimbărilor. Ca o consecinţă, în valurile migraţiilor

popoarele sunt confruntate cu contradicţii culturale, adesea suferă de lipsa

identităţii, demoralizare şi nu au bine conturată motivaţia muncii. În societăţile

occidentale, cu „consumismul lor obsedant” – potrivit căruia „sunt ceea ce

câştig” sau „sunt ceea ce fac” – aspectele fundamentale ale vieţii au decăzut,

iar o astfel de situaţie conduce la hiperindividualitate, egoism de toate felurile,

supraconsum, căutare excesivă de distracţii, consumul de droguri (aspecte la

care asistăm din plin şi în România).

Există, aşadar o nevoie imperioasă de o nouă abordare politico-socială în

care să fie invocate, în mod deliberat, valorile atunci când sunt stabilite

obiectivele, ţelurile ce urmează a fi atinse prin acţiunile sociale întreprinse.

În societăţile industrializate valorile spirituale s-au erodat prin invazia

materialismului care a infectat şi clasa elitei din ţările în curs de dezvoltare.

Valorile morale se erodează şi datorită faptului că ele sunt ignorate în mod

flagrant chiar de către cei care le profesează şi de către societăţile pentru care

ele erau esenţa şi sursa de inspiraţie. Comportarea duplicitară, egoismul şi

materialismul eclipsează pe zi ce trece concepţia bazată pe morală a societăţii,

cu toate că oamenii sesizează toate aceste simptome. Dar paradoxal sau

dimpotrivă, niciodată înainte problema valorilor nu a fost subiect pentru atâtea

simpozioane, discuţii şi cercetări, ceea ce dovedeşte că deasupra cutremurului
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care a cuprins vechiul sistem de valori, există totuşi o nevoie exprimată cu o

intensitate sporită pentru un sistem de valori care să asigure o bază solidă

pentru stabilitatea vieţii indivizilor şi a societăţii.

Dar odată cu această tendinţă sănătoasă de aşezare a vieţii în societate pe

baza solidă a valorilor morale (etice), se pun şi întrebări la fel de fundamentale,

şi anume:

– sistemul tradiţional de valori mai are capacitatea de a face faţă noilor

provocări ştiinţifice cum ar fi, de exemplu, cercetările nucleare sau ingineria

genetică?

– se poate vorbi de un sistem universal de valori care să fie comun tuturor

locuitorilor planetei?

Răspunsurile care trebuie date la aceste întrebări nu sunt uşoare şi trebuie

ţinut seama şi de faptul că de ele depinde viitorul omenirii, pentru că o

societate globală nu poate fi imaginată fără o bază constituită din „valori

comune şi compatibile”, fără o determinare comună de a face faţă încercărilor,

fără forţa morală de a răspunde şi fără o administrare adecvată a schimbărilor,

într-un cuvânt fără un sentiment comun al „solidarităţii sociale”.

Nu se poate spera că se va ajunge la realizarea efectivă a societăţii

globale, dacă nu se va ajunge la asigurarea posibilităţilor de a trăi împreună, cu

acceptarea diferenţelor şi pluralismului.

Numai enumerarea şi prezentarea sumară a acestor parametri în care ar

trebui redefinită şi exercitată politica, în condiţiile societăţii contemporane,

este suficientă pentru a ne face o idee de amploarea şi înaltul grad de

complexitate al problematicii cu care se confruntă organele de conducere

politică la nivelul statelor naţionale, dar şi organizaţiile internaţionale, în ceea

ce priveşte raporturile politice, economice, sociale, culturale, juridice existente

între toate ţările de pe mapamond.

Este evidentă însă şi necesitatea unor noi metode şi instrumente de

conducere care să aibă capacitatea şi resursele necesare rezolvării unor

asemenea probleme de dimensiuni globale.

Desigur că în ansamblul acestor preocupări şi acţiuni, trebuie plasat şi

cadrul juridic al societăţilor, aspect de care ne vom ocupa în continuare.

B. Pe plan juridic (mai exact acela al legiferării), în general lucrările care

sunt considerate ca ţinând de domeniul ştiinţei legiferării urmăresc un scop

utilitar; ele au o viziune esenţial pragmatică, considerându-se că orice tentativă

de a construi o teorie generală a legiferării ar fi prematură, aşa încât ar trebui

favorizate demersurile care vizează rezultate susceptibile de aplicaţii practice

19

.

Această tendinţă spre aplicaţii practice imediate este explicabilă în

condiţiile în care cadrul juridic în limitele căruia trebuie să se desfăşoare toate

activităţile sociale, spre a se evita haosul, este necesar să devină, şi el, flexibil

şi adaptabil la schimbările care au loc în societate, pentru a nu deveni un

obstacol în calea dezvoltării şi evoluţiei.

19

A se vedea K. Eichenberger, Zur Lage der Rechtsetzung, în K. Eichenberger ş.a.,

„Grundfrangen der Rechtsetzung”, Basel, 1978, p. 6 şi urm.
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Vom vedea, analizând în continuare această evoluţie, de ce este necesară

şi o nouă metodologie de legiferare. Dar chiar de la început facem sublinierea

că fondul problemei rezidă tot în ceea ce am expus mai sus în legătură cu

provocările pe care le are de înfruntat conducerea politică în societatea

contemporană, pentru că „legiferarea” constituie instrumentul principal de

acţiune al politicului (raport – între politic şi juridic – pe care l-am analizat pe

larg în capitolele precedente).

a) Este adevărat că – aşa cum remarcă unii autori

20

– această orientare

pragmatică se pare că ar restrânge câmpul ştiinţei legiferării, dar ar fi greşit să

se creadă că formalizarea reţetelor referitoare la modurile de elaborare a

textelor de lege ar fi singura sau principala preocupare pentru această

disciplină. Dezvoltarea unei adevărate ştiinţe a legiferării şi, inclusiv, a

metodelor şi instrumentelor de acţionare în această direcţie implică schimbări

continue, intense analize empirice referitoare la activitatea de legiferare,

preocupări practice, tentative de înţelegere şi de explicaţie teoretică.

Teoriile au un „rol cognitiv”; teoria legiferării are ca sarcină şi funcţie

esenţială furnizarea unei explicaţii globale cu privire la fenomenul legislativ, o

explicaţie care să ţină seama de ansamblul raporturilor dintre legislaţie şi viaţa

socială. Aşadar ştiinţa legiferării nu se reduce doar la investigarea genezei

actelor de legiferare, de procesele care duc la elaborarea formală a deciziilor

legislative, ci se preocupă şi de contextul şi condiţionalităţile în care acestea

sunt elaborate şi, în continuare, de punerea lor în aplicare şi efectele (impactul,

acţiunea) lor asupra realităţii sociale.

Demersul real, întreprins cu ocazia elaborării legilor, constituie nu numai

obiectul posibil al unei teorii (pentru că acest demers, dacă se vrea a fi metodic,

trebuie să aibă şi un fundament teoretic), dar mai este necesar să se sprijine şi

pe o metodologie juridică adecvată care, deşi nu reprezintă o teorie, indică

legiuitorului cum trebuie să procedeze pentru a putea exprima într-un mod clar

şi accesibil modul în care să poată fi soluţionată situaţia ce este necesar să fie

reglementată.

Acţiunea (inclusiv acţiunea de conducere propriu-zisă şi acţiunea de

legiferare care reprezintă o parte esenţială a activităţii de conducere) este

îndreptată spre atingerea unui scop determinat, folosindu-se în acest sens

anumite mijloace, metode şi tehnologii după un anumit program (sau strategie)

indicate explicit (sau implicit, în cazul în care avem de-a face cu o finalitate

vagă). În mod curent, însă, scopul acţiunii constă în rezolvarea unor situaţii

problematice (care ridică probleme) ivite în procesul de realizare a unor

proiecte de dezvoltare socială. Eficienţa actului de conducere (management) se

măsoară prin stabilirea raportului dintre scopul propus şi rezultatul obţinut, iar

valoarea sa umană constă în condiţiile pe care le creează, prin efectele lor

apropiate sau îndepărtate, pentru sporirea performanţelor sistemului global şi

îmbunătăţirea statutului indivizilor în cadrul acestuia (al sistemului social

global).

20

A se vedea J. F. Perrin, L’élaboration des lois peut-elle faire la matière d’une science?, în

„Travaux du Centre d’étude, de technique et d’évaluation législatives” nr. 14 bis/1980, Geneva.
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Actul de conducere (management) are următoarea schemă operaţională:

pregătirea deciziei (respectiv, pregătirea activităţii de legiferare); adoptarea

deciziei (respectiv, elaborarea actelor normative); dispoziţia (comanda) de

executare (respectiv, punerea în aplicare a reglementărilor adoptate); controlul

executării; evaluarea rezultatului (măsura în care acesta corespunde scopului

propus atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung); decizia de încetare a

acţiunii sau reluarea acesteia într-o formă sau alta.

Pentru toate momentele acestei scheme există, în literatura de specialitate,

diverse metodologii şi tehnologii (teoria deciziei, transmiterea deciziilor,

tehnici de control şi monitorizare, sisteme de norme sau criterii de evaluare a

rezultatelor etc.), acest întreg mecanism al conducerii (managementului)

putând fi aproximat prin „modele de jocuri strategice” (bineînţeles, nu în

sensul teoriei clasice a jocurilor, aşa cum este ea expusă de J. von Neumann, cu

ipoteza ambianţei staţionare, ci în înţelesul cercetărilor mai noi, privitoare la

jocuri de sumă nenulă în medii nestaţionare).

Fiecare componentă (sau moment) al actului de conducere (de

management) poate fi reprezentat în interdependenţele sale funcţionale cu

diverse procedee de programare sau planuri strategice: organigrame, planuri de

fluenţă, metoda drumului critic, teoria grafurilor etc.

Nu vom intra în amănunte în legătură cu aceste aspecte de care ne-am

ocupat pe larg în capitolele anterioare sau de care ne vom ocupa în continuare

în alte capitole ale studiului nostru, ci ne vom limita la latura metodologică a

managementului juridic de unde, de altfel, vom extrage şi explicaţiile

necesităţii unei noi metodologii de legiferare.

b) Aspectele importante care trebuie avute în vedere în ceea ce priveşte

metodologia juridică sunt legate de tendinţa spre o concepţie globală în această

privinţă, ceea ce implică luarea în considerare a problemelor care se pun atât în

amontele, cât şi în avalul acţiunii de edictare a normelor juridice, adică a

dificultăţilor eventuale ce trebuie anticipate, care ar putea să se ivească în

cursul elaborării şi în momentul aplicării legilor şi a efectelor pe care legile le-

ar avea asupra realităţii sociale.

Unii autori au schiţat chiar

21

şi o metodă de separare analitică a diferitelor

faze ale procesului decizional legislativ, aplicând, prin analogie, modelul de

acţiune individual la acest proces de natură colectivă, considerând că în acest

fel s-ar evita erori atunci când se legiferează.

Peter Noll (în lucrarea citată) a distins următoarele faze în activitatea de

legiferare: impulsul; definirea problemei; fixarea obiectivelor; analiza faptelor;

schiţarea soluţiilor alternative; evaluarea prospectivă a acestor soluţii

alternative (prin metode simulative cibernetice); luarea deciziei legislative şi

aplicarea acesteia; evaluarea retrospectivă a soluţiei adoptate; corectarea sau,

după caz, abrogarea legii sau a unora dintre dispoziţiile acesteia.

Activităţile de evaluare prospectivă şi retrospectivă au nevoie de o

metodologie adecvată care să permită sinteze şi analize capabile să integreze şi

21

A se vedea P. Noll, Gesetzgebungslehre, Reinbeck, 1973, p. 72–77.
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să stăpânească caracteristici proprii societăţii moderne contemporane, cum

sunt: schimbările care se produc în ritmuri foarte accelerate şi magnitudinea

acestor schimbări, precum şi extrema complexitate a situaţiilor analizate.

Se face sublinierea că gândirea logică tradiţională, care a adus şi continuă

să aducă numeroase servicii cunoaşterii, fiind în mare măsură liniară,

conformistă, rigidă, a devenit, în timp, mai puţin stimulatoare pentru

descoperirea noului (acest lucru fiind valabil şi pentru sistemul juridic). De

aceea s-a considerat că acţiunea de prospectare socială (care o implică şi pe cea

juridică) trebuie să se întemeieze pe latura creatoare a gândirii umane, făcându-

se apel, cu prioritate, la modele de gândire neliniare, capabile să se mişte în

concordanţă cu schimbările care se petrec, în ritmuri tot mai accelerate, în

cadrul societăţii moderne contemporane, cum sunt, de exemplu, „modelele de

gândire probabilistică”, abandonându-se procedeele tradiţionale mecaniciste

22

.

De altfel, pe plan industrial, marile întreprinderi, în special cele

multinaţionale, au înfiinţat de foarte multă vreme, în cadrul structurilor lor,

departamente speciale, încadrate cu persoane care au obligaţia să exploreze

posibilităţile şi tendinţele de modificare a stărilor existente şi să sesizeze

mutaţiile economice, tehnologice, sociale  posibile.

Prin analogie, un astfel de departament s-ar putea crea în cadrul

Ministerului Justiţiei (componentă a Guvernului) care să aibă preocupări şi

sarcini similare în ceea ce priveşte sistemul juridic (activitatea de legiferare).

Într-un asemenea context (ambianţă) însuşi criteriul „eficienţei”

legislative s-ar îmbogăţi conceptual, incluzând pe lângă „eficienţa imediată” şi

alternativa „eficienţei în perspectivă”.

Este evident că societatea, mai devreme sau mai târziu, va trebui, în

anumite limite, desigur, să ofere şi posibilitatea de a se emite şi a se aplica şi

idei care, poate, nu au o eficienţă imediată sau care, cel puţin la prima vedere,

nu pot fi valorizate, trebuind însă să se accepte că şi astfel de situaţii au latura

lor de utilitate pentru societate, în perspectivă.

Prospectarea socială a fost nevoită să recurgă, desigur în anumite limite,

la „modelare” şi la „simulare”, aceste metode permiţând o modificare impor -

tantă a scării timpului şi, implicit, uşurând analiza variantelor de dezvoltare,

oferindu-se astfel factorilor de decizie elemente suplimentare (devenite, în

timp, indispensabile) în procesele de alegere (opţiune).

Modelarea se realizează prin aportul instrumentelor matematice.

Simularea introduce un element deosebit de valoros în procesul

prospectării sociale pentru verificarea ipotezelor în practică, fără însă să se

identifice cu această ultimă operaţie. În cazul simulării se recurge la mijloace

tehnice pentru a se verifica un model urmărindu-i comportarea şi efectele.

Simularea, care se realizează cu ajutorul computerelor, este o testare

electronică în „micro” a diverselor modele de evoluţie viitoare a proceselor

sociale, cum ar fi, de exemplu, efectele unei anumite politici monetare,

consecinţele unei opţiuni în repartizarea investiţiilor şi, bineînţeles, efectele sau

22

A se vedea S. Tamaş, Prospectarea în procesul conducerii, în „Ştiinţa conducerii

societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 272.
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corelaţiile pe care le-ar avea reglementările juridice în aceste două cazuri.

Simularea modifică scara timpului, întrucât permite aplicarea modelului în

câteva ore, în timp ce realizarea sa socială ar necesita opt-zece ani. Cercetătorii

atrag însă atenţia asupra necesităţii adoptării unei atitudini echilibrate în

această privinţă, existând pericolul precipitării în luarea deciziilor ca urmare a

preluării de către calculatoare a efortului intelectual şi oferirea de soluţii într-

un interval mic de timp.

Ocupându-ne de latura metodologică a managementului social (dar şi de

managementul juridic, care se subsumează managementului social) nu trebuie

să pierdem niciun moment din vedere faptul că cercetarea viitorului implică şi

o orientare în universul valorilor. Prospectarea socială ar rămâne incompletă

dacă nu ar cuprinde evaluări (inclusiv în ceea ce priveşte sistemul normativ) şi

dacă nu s-ar încadra rezultatele obţinute cu privire la tendinţele din tehnică,

ştiinţă, economie, viaţa socială într-un „sistem de valori”. Dar universul

valorilor este, şi el, supus modificărilor, aşa încât o explorare eficace a

viitorilor sociali posibili este necesar să includă şi o explorare a schimbărilor

care au loc în lumea valorilor, aceasta întrucât valorile personale, de grup sau

sociale, economice sau politice sunt supuse inevitabil mobilităţii pe calea

achiziţiilor sau abandonării unor valori, a dezvoltării sau reconstruirii scării

valorilor, sau pe alte căi. Iar factorii care produc aceste modificări pot fi extrem

de diferiţi: dinamica economică, factori politici şi ideologici, starea

demografică, evoluţia unor fenomene culturale etc.

În funcţie de aceste procese evolutive intervenite în lumea valorilor

trebuie apreciate şi variantele posibile de dezvoltare puse în evidenţă prin

prospectarea socială (şi, bineînţeles, în domeniul sistemului normativ, de

prospectare juridică), întrucât alegerea unei căi posibile de evoluţie este o

problemă de apreciere, de valorizare, neputându-se gândi lumea de mâine fără

a se avea în vedere şi evoluţia valorilor

23

.

Probleme asemănătoare se ridică şi în ceea ce priveşte evoluţia şi

dezvoltarea sistemului juridic (normativ) şi ştiinţa dreptului în general.

Aşadar importanţa practică a prospectării sociale depăşeşte limitele unei

„anticipări simple” a evoluţiei evenimentelor. Previziunea simplă vizează

viitorul apropiat şi succesiunea evenimentelor pe termen scurt. Dimpotrivă,

ceea ce se urmăreşte prin prospectarea socială este obţinerea unei „perspective”

cât mai largi şi cât mai profunde în dezvoltarea socială, aceasta oferind

posibilităţi mari de mişcare pentru elaborarea deciziilor (inclusiv a deciziilor de

ordin normativ), furnizându-se elementele necesare pentru pregătirea

programelor de acţiune şi planificare a dezvoltării. Programarea şi planificarea

sunt activităţi extrem de importante, ele având drept urmare o îmbunătăţire

sensibilă a posibilităţilor de control, îndrumare şi corectare din mers a erorilor

comise, din indiferent ce motive.

Prospectarea socială este o cercetare complexă care explorează

posibilităţile de evoluţie viitoare ale diverselor componente ale sistemului

social global (inclusiv sistemul normativ) în corelaţia lor dialectică şi pe

23 Ibidem, p. 275.
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termen lung în vederea acelei posibilităţi care, în condiţii obiective date, să

asigure pentru oameni raporturi armonioase de cooperare.

În domeniul managementului social (şi acest lucru este valabil şi pentru

managementul juridic), prospectarea cuprinde procesele demografice, etnice,

antropologice, evoluţia relaţiilor sociale, problemele urbanisticii, instrucţia

publică, sănătatea publică, cultura şi arta, politica internă şi externă, mediul şi,

desigur, dreptul în general şi sistemul normativ în special.

Dar intervenţia prospectării sociale (şi a celei juridice) în actele de

conducere socială (şi în managementul juridic) nu trebuie privită doar sub

aspectul său pur metodologic (sau exclusiv sub acest aspect), ca pe o încercare

de ignorare (sau chiar prin ignorare) a prezentului, ca pe un fel de evadare spre

înălţimile neutre ale activităţii teoretice pure, independente de solicitările

curente ale vieţii social-politice. Dimpotrivă, trebuie să rămânem cu picioarele

pe pământ, chiar dacă cercetările prospective par a ne purta, într-un fel, cu

capul prin nori. De aceea, prospectarea socială trebuie să aibă în vedere şi

prezentul, legătură care este asigurată printr-o „relaţie inversă” (feed-back), de

tip cibernetic. De regulă (sau cel puţin o perioadă foarte mare de timp)

conducerea socială (inclusiv managementul juridic), elaborarea şi aplicarea

deciziilor au avut (şi încă au) drept consecinţă un anumit transfer al trecutului

şi prezentului în viitor. Prospectiva urmăreşte să modifice raportul trecut-

prezent-viitor în ceea ce priveşte actele de conducere (inclusiv managementul

juridic). Deciziile trebuie luate în aşa fel încât viitorul să fie acela care să

acţioneze asupra trecutului, şi nu invers. Într-o asemenea relaţie (nouă)

deciziile de orice fel (inclusiv cele juridice) vor fi elaborate în condiţii mult

mai satisfăcătoare pentru destinul sistemelor sociale în general şi pentru

sistemul juridic (normativ) în special. Reacţia inversă a viitorului asupra

prezentului poate avea loc pe diferite căi, una dintre acestea putând îmbrăca

forma cercetării variantelor posibile de dezvoltare a vieţii în societate. Studiul

variantelor permite înţelegerea mai bine a prezentului şi în acest fel luarea

deciziilor mai bine întemeiate.

Cercetările de prospectare socială permit, de asemenea, obţinerea unei

„imagini robot” a viitorului social (mai exact mai multe portrete-robot ale

viitorilor sociali posibili), iar factorii de decizie, având la îndemână aceste

portrete-robot, pot judeca mai bine prezentul şi posibilităţile ce se oferă pentru

desăvârşirea lui.

Este posibil să apară şi fenomenul de „lobby” (şi de fapt el este deja bine

cunoscut pe culoarele Congresului S.U.A., dar şi în alte ţări), fenomen care

poate influenţa, în viitor, deciziile luate. O asemenea situaţie obligă la studiul

reacţiilor mulţimilor faţă de schimbările preconizate şi evitarea mecanismelor

de „manipulare” a conştiinţelor. Dezvoltarea democraţiei este remediul cel mai

eficace pentru situaţii de acest fel.

Rezumând cele arătate mai sus, în legătură cu latura metodologică a

managementului social în general şi, implicit, a managementului juridic trebuie

reţinut faptul că problemele de optimizare a conducerii societăţii (şi, implicit, a

conducerii activităţii de legiferare), în epoca noastră trebuie să fie şi pot fi

rezolvate la nivelul achiziţiilor civilizaţiei contemporane, aceasta însemnând şi
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introducerea metodologiei ştiinţifice a acestor probleme, adică transformarea

activităţii de conducere (management) într-o specie de activitate care a asimilat

metodologia ştiinţei şi tehnologiei din zilele noastre.

Referindu-ne la latura metodologică, am avut în vedere funcţia de

conducere sub aspectul său operaţional, adică cum poate fi exercitată în

condiţii optime, ce metode, mijloace, procedee sunt la dispoziţia noastră sau ar

trebui găsite pentru realizarea acestui obiectiv, făcând abstracţie, aşadar de

raportul dintre funcţia de conducere a societăţii (şi, implicit, a sistemului

normativ) şi centrele de putere (care priveşte politologia, ştiinţa politicii); de

multitudinea formelor posibile de organizare socială a centrelor care exercită

funcţia de conducere (care este de domeniul sociologiei), de calităţile

psihologice individuale cerute pentru îndeplinirea şi realizarea unei activităţi

de conducere (care este de domeniul psihologiei sociale şi al formării cadrelor)

şi, de asemenea, de fundamentarea principiilor care stau la baza exercitării

funcţiei de conducere în cadrul sistemului societăţii şi, bineînţeles, în cadrul

sistemului de normare juridică a activităţilor ce se desfăşoară în societate (care

este de domeniul politologiei şi altor ştiinţe sociale). De acestea ne-am ocupat,

mai pe larg, atunci când ne-am referit la latura ştiinţifică a managementului

social şi juridic.

Deci, prin conducerea (managementul) societăţii concepute ca un sistem

(sistemic) trebuie înţeles ansamblul deciziilor, activităţilor, proceselor şi

relaţiilor cu ajutorul cărora se asigură coordonarea, normarea şi reglarea

coordonată a activităţii tuturor componentelor sistemului social, teoria

conducerii reprezentând, în primul rând, o formulare în termeni de acţiune

(adică în termeni operaţionali) a proiectului de funcţionare şi dezvoltare al

societăţii.

În al doilea rând, teoria conducerii trebuie să conţină o descriere cât mai

precisă a sistemului social, a structurii acestuia, a relaţiilor caracteristice dintre

subsistemele şi sistemele sale parţiale, a căror activitate trebuie coordonată în

vederea realizării cât mai rapide şi mai complete a proiectului de construcţie a

sistemului social. În acest mod se vor putea preciza, atât la nivelul sistemului

global, cât şi la nivelul fiecăruia dintre subsistemele componente (inclusiv

subsistemul juridic), centrele de conducere şi sarcinile concrete de conducere

care revin acestora.

Aşadar în esenţă, managementul sistemului societăţii în ansamblul ei şi,

implicit, managementul sistemului normativ juridic al societăţii – considerate

sub aspectul laturii sale metodologice – constau în rezolvarea problemelor de

coordonare, de optimizare, de finalizare a activităţilor parţiale în lumina (în

conformitate cu) condiţiilor reale şi a scopurilor urmărite, ţinându-se seama de

mijloacele, resursele material-financiare şi umane de care dispune societatea

24

.

Activitatea de management social şi juridic (latura sa metodologică) nu

trebuie confundate cu teoria conducerii sociale (inclusiv cu o teorie a

conducerii sistemului normativ juridic al societăţii), teoria conducerii alcătuind

24

A se vedea P. Apostol, Domeniul ştiinţei conducerii, în „Ştiinţa conducerii societăţii”,

Bucureşti, 1971.
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o parte (însemnată) a laturii ştiinţifice a activităţii de management (o activitate

de metaconducere). Ştiinţa conducerii va fi aceea care va trebui să studieze

limitele în care deciziile de conducere se pot încadra în scheme logice, logico-

matematice şi, în general, în scheme abstracte, identificând acea parte a

activităţii de conducere, de executare şi controlare a actelor de conducere în

care intervin factori ce nu se pot exprima în termeni exacţi şi, ca atare, nu se

pot modela în termeni matematici şi nu pot fi controlaţi cu metodele

informaticii moderne.

Teoria conducerii societăţii (sau a subsistemelor acesteia) priveşte şi

proiectarea sau reproiectarea sistemului (inclusiv a sistemului actelor de

conducere), introducând, pe cât posibil, un model strict sau, atunci când acest

lucru este realizabil, metode de control ştiinţific neformalizate, cum sunt

tehnica Delphi, tehnica selecţiei arborescente după criterii de pertinenţă sau

după norme dinainte stabilite, scenariile şi alte metode matematice care, deşi

ţin seama şi de factori de subiectivitate umană, se pretează la computerizare.

Toate cele expuse mai sus presupun (implică) folosirea unei enorme

cantităţi de informaţii. Viaţa societăţii moderne şi conducerea ei depind într-o

măsură din ce în ce mai mare de informaţie şi comunicaţie. Aceşti factori

capătă o pondere covârşitoare în procesele de conducere, indiferent la ce nivel

s-ar realiza acestea.

Informaţia complexă, bine analizată şi structurată, este necesară oricărei

activităţi umane şi cu atât mai mult la nivelurile de conducere ale acestor

activităţi.

Un rol de prim rang îl joacă conceptele de „informaţie” şi „decizie”,

disciplinele moderne ale conducerii (managementului) propunând „metode de

luare a deciziilor eficiente” pentru nenumăratele probleme pe care le ridică

practica social-economică; diferenţierile dintre aceste metode se datorează, în

primul rând, unghiului de vedere din care sunt privite şi analizate aceste

probleme: futurologic, ergonomic, psihologic, cibernetic etc.

În ceea ce priveşte rolul informaţiilor, este unanim acceptat că acesta este

primordial atât pentru faza de pregătire a deciziilor (inclusiv a celor

legislative), cât şi din unghiul de vedere al ciberneticii reglării sociale (inclusiv

al legiferării).

Credem că toate aceste aspecte la care ne-am referit în legătură cu latura

juridică a activităţii de management social constituie suficiente argumente în

favoarea necesităţii abordării managementului juridic şi jurisdicţional cu

metodologii, metode, practici, instrumente moderne riguros ştiinţifice şi, în

consecinţă, având capacitatea să cuprindă, să stăpânească şi să dirijeze

fenomene specifice societăţii moderne contemporane, ale căror caracteristici

constau în: mobilitate, ritmuri tot mai accelerate ale schimbărilor şi gradul de

magnitudine ale acesteia, precum şi complexitatea.

În secţiunea imediat următoare vom face o prezentare a principalelor

caracteristici ale metodologiei moderne contemporane, implicit a metodologiei

juridice.
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Secţiunea 2
METODOLOGIA SI TEH�OLOGIA MODER�A
CO�TEMPORA�A SI METODOLOGIA JURIDICA

În zilele noastre, martore ale atâtor frământări şi idei noi şi, în acelaşi

timp, ale unor răsunătoare succese ştiinţifice, este normal ca ştiinţa să fie

chemată să cerceteze problema conducerii societăţii şi sub aspect metodologic.

Problema conducerii societăţii a fost abordată de multe ori în decursul evoluţiei

sale istorice, apărând, astfel, şi necesitatea încadrării sale într-o disciplină

ştiinţifică de sine stătătoare denumită „ştiinţa conducerii societăţii”. Această

cerinţă a prezenţei ştiinţei în actul de conducere a societăţii este accentuată şi

de faptul că însăşi ştiinţa este actualmente cel mai puternic motor al evoluţiei

sociale, de la ea aşteptându-se forţe noi în dezvoltarea viitoare a civilizaţiei.

Justificarea poziţiei ştiinţei de a rezolva problemele globale de conducere

socială este îndreptăţită de faptul că, pe măsura progresului civilizaţiei, omul

capătă noi puteri nu numai pentru a stăpâni natura şi fenomenele sociale, ci şi

pentru a-şi croi propria istorie. Or, tocmai ştiinţa este aceea care îl învaţă pe om

cum să-şi aleagă cel mai bun drum spre progres şi dezvoltare.

Actul de conducere, considerat ca o expresie tipică a activităţii politice în

societate, poate şi trebuie, şi el, să facă obiect de cercetare ştiinţifică şi să fie

supus oricând unei analize ştiinţifice.

Actului de conducere îi este proprie o metodică ce, la rândul ei, are

propriul său obiect.

Nu trebuie însă confundat „actul de conducere” cu „ştiinţa conducerii

societăţii”, actului de conducere fiindu-i caracteristic „elementul de opţiune”.

Cercetarea ştiinţifică, în conducerea societăţii, nu poate distinge – atunci când

face previziuni asupra viitorului – decât „posibilităţi alternative”

25

, întrucât

evoluţia socială nu este fatalist unidirecţională. Într-adevăr, mult timp s-a

susţinut (greşit) că ştiinţa nu-şi merită cu adevărat numele dacă nu este

capabilă să ofere cu exactitate soluţia unică a unor probleme, a unei situaţii.

Dar în timp, s-a admis totuşi – în fizică, de exemplu – un spectru de soluţii

posibile pe bază probabilistică, în loc de o soluţie unică, aşa cum se rezolvă, de

pildă, prin mecanica cuantică, problemele specifice lumii atomilor şi nucleelor.

Aşadar s-a ajuns la concluzia că, cu atât mai mult, trebuie să se admită că este

prezent acest determinism plurivalent şi în dinamica socială, unde

complexitatea structurilor, a relaţiilor şi fenomenelor întrece orice analog fizic

sau chiar biologic. La aceasta mai trebuie adăugat şi faptul că ponderea

specifică a elementelor spectrului de soluţii posibile în evoluţia socială poate fi

influenţată prin „activitatea conştientă a omului”

26

.

Pe această bază s-a făcut deducţia că în felul acesta se poate trasa clar

limita până la care se poate implica cercetarea ştiinţifică în conducerea

25

A se vedea L. J. Ciplea, Aspecte metodice ale ştiinţei conducerii societăţii, în „Ştiinţa

conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 401.

26 Ibidem, p. 401.
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societăţii, şi anume „determinarea spectrului de soluţii alternative posibile în

legătură cu soluţionarea unei situaţii sau probleme, cu coeficientul lor de

probabilitate”. Din acest punct, rezultatele cercetării ştiinţifice sunt preluate

prin actul de conducere şi este determinată opţiunea pentru o alternativă sau

alta, după criterii politice (consensul majorităţii, urmărirea unui scop strategic,

atingerea unui standard moral-social etc.).

Deci, actul politic de conducere complineşte un spaţiu lăsat de determinismul

relativ al fenomenelor sociale, în vederea corelării acţiunilor sociale

27

.

Luarea în considerare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice nu limitează

nicidecum domeniul actului de conducere şi nici importanţa politicului în

conducerea societăţii. Dar îmbogăţirea cunoştinţelor ştiinţifice cu privire la

dinamica societăţii pretinde o muncă suplimentară pentru factorii politici,

accentuându-se responsabilitatea lor faţă de societate, pentru că, pe măsură ce

problemele devin mai complexe, cresc şi exigenţele pentru activitatea factorilor

politici, cerându-li-se contribuţii din ce în ce mai responsabile.

În această privinţă, în literatura de specialitate

28

, s-a făcut o reuşită

analogie cu activitatea de legiferare, una din expresiile cele mai vii ale

conducerii, făcând parte chiar din metoda conducerii. Astfel, se face

sublinierea că legile limitează latitudinea în cazul hotărârilor judecătoreşti, dar

totuşi, pe măsură ce legislaţia devine tot mai voluminoasă şi mai complexă,

rezolvarea problemelor juridice devine şi ea mai complexă şi apar dificultăţi în

soluţionarea lor. Or, în acest moment intervine rolul judecătorilor,

jurisconsulţilor şi avocaţilor care-şi aduc importante contribuţii de natură

teoretică, practică şi chiar legislativă.

Bineînţeles că în această textură complexă este foarte greu să se descifreze

elementele esenţiale ale conducerii societăţii şi cu atât mai greu se poate

dezvolta o „metodică proprie” a acestei acţiuni de descifrare, deosebită de

„metodica actului de conducere”. Nu mai puţin adevărat este însă că trebuie

reţinute noile elemente care s-au adăugat rădăcinilor ştiinţei conducerii

societăţii care au contribuit la găsirea unor soluţii în această privinţă. Este

vorba de evoluţia tehnico-ştiinţifică începută însă de la mijlocul secolului al

XVIII-lea, evoluţie care continuă în ritmuri din ce în ce mai accelerate până în

zilele noastre, care se manifestă nu numai printr-o adevărată explozie în

materie, ci şi prin rezonanţele ei în domeniul social-politic.

Interesul profund pentru marile prefaceri sociale a dus la crearea unor

discipline cu caracter sociologic care caută să descifreze legile obiective care

conduc existenţa şi evoluţia atât a indivizilor, cât şi a structurilor sociale.

Sub influenţa dezvoltării spiritului analitic ştiinţific, conducerea societăţii

este astăzi din ce în ce mai mult tratată ca „un act intelectual distinct”, fiind

indispensabilă şi o „metodică ştiinţifică în conducerea societăţii”.

Expresia de „metodică a ştiinţei conducerii societăţii” ar putea da naştere

la confuzii pentru că dacă s-ar subestima termenul de „ştiinţă” s-a putea ajunge

la acceptarea sensului de „metodă a conducerii societăţii”, iar prin tehnicizarea

27 Ibidem, p. 402.

28 Ibidem, p. 402.
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termenului de „metodică” s-ar ajunge la o altă noţiune probabilă, şi anume

„cibernetica socială”

29

.

Studiul structurii sociale face apel la disciplinele sociologice, începând cu

antropologia socială şi filozofică şi continuând cu psihologia socială, geografia

socială, etnografia etc. Toate aceste discipline ştiinţifice ne dau „cadrul

societăţii”. Dar emergenţa (decalarea) societăţii spre sferele viitoare comportă

legi şi fenomene care nu sunt scoase suficient în evidenţă în studiul static al

societăţii, fiind necesară – în aceste condiţii – o nouă disciplină care să

cuprindă şi să explice aceste fenomene şi legile lor de existenţă şi evoluţie.

Această ştiinţă are un „caracter sintetic”, iar metodica sa va avea un „caracter

eclectic”, în mare măsură interdisciplinar.

Societatea este o entitate care se naşte şi se dezvoltă şi de aceea ştiinţa

conducerii ei este complexă.

Fiind o ştiinţă de sinteză, ştiinţa conducerii societăţii, aşa cum am mai

arătat, de multe ori,  în cuprinsul studiului nostru, se bazează pe celelalte ştiinţe

care se ocupă cu studiul societăţii, dar aduce şi elemente noi, în special prin

„îmbogăţirea metodicii”, iar, pe de altă parte, întrucât şi această metodică are

un caracter interdisciplinar, nu vor lipsi analogiile biologice, termodinamice,

informaţionale şi, de asemenea, se va vorbi de metode proprii cercetării

psihologice, ciberneticii, prospectării etc.

A. Metodica ştiinţei conducerii societăţii (care constă în determinarea

principiilor şi a metodelor ştiinţei conducerii) este foarte variată, mergând de la

simple anchete sociale până la cele mai complicate calcule de tip Monte Carlo,

cu ajutorul calculatoarelor de mare putere. Ea nu se schematizează în tipuri

unice, ci se modelează după enunţul problemei specifice care trebuie rezolvată.

Unele probleme se referă la nivelul naţional al societăţii (acesta fiind

cazul cel mai frecvent) şi, ca atare,  cercetarea ştiinţifică a conducerii societăţii

va trebui să răspundă la problemele cerute (ridicate) de organele de conducere

naţionale.

Un cadru mult mai larg îl oferă problemele care se rezolvă pe baza datelor

furnizate de organismele internaţionale, în special organismele specializate ale

ONU şi ale Uniunii Europene. Aceste organizaţii internaţionale strâng din ce în

ce mai multe documente de valoare incontestabilă pentru conjugarea eforturilor

din diferite ţări în vederea atingerii unor scopuri sociale superioare printr-o

metodă practică comună. De exemplu, CIM şi IATA nu sunt numai convenţii

internaţionale privitoare la transport, ci reprezintă şi premise ale unei

restructurări a sistemelor de transport internaţionale. Tot aşa, AIEA urmăreşte

progresele energiei nucleare, căutând să promoveze direcţiile de interes general

şi controlând, pe cât posibil, stoparea diseminării aplicaţiilor militare.

Deşi nu au putere politică, aceste organisme internaţionale, prin

posibilităţile lor superioare faţă de ţările luate individual, strâng un material

documentar preţios, elaborează metodici practice care sunt puse la îndemâna

ţărilor participante pentru promovarea unor acţiuni naţionale, dar şi a unor

relaţii social-economice benefice.

29 Ibidem, p. 398 şi urm.
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Din punct de vedere al conducerii societăţii, se va amplifica dezvoltarea

ştiinţei conducerii, pe măsură ce se vor dezvolta studiile cu caracter prospectiv

şi informaţional. În prezent, astfel de studii includ şi probleme vaste, de interes

pentru întreaga noosferă, cum sunt poluarea factorilor de mediu, protecţia

fondului genetic, influenţarea climei, gestionarea spaţiului cosmic.

Caracteristicile metodicii ştiinţei conducerii (management science). Am

arătat mai înainte că ştiinţa conducerii societăţii este o „ştiinţă de sinteză”, iar

metodica sa are, şi ea, un caracter aparte. În primul rând, trebuie menţionat că

metodele de cercetare în această disciplină se vor baza pe metodele deja

existente în ştiinţele sociale şi economice, prin aceste metode, ştiinţa

conducerii societăţii căutându-şi elementele pe care le utilizează pentru

scopurile proprii. Totuşi, trebuie relevat faptul că aceste date (elemente) nu

sunt întotdeauna suficiente şi, uneori, nici chiar potrivite pentru realizarea

scopurilor urmărite. Andrew Schonfield

30

, referindu-se la astfel de situaţii, face

observaţia că în cazul calculelor economice pure, care pot fi făcute cu mare

precizie, nu se reflectă, totuşi, în mod satisfăcător, factorii care indică bunurile

sociale, dând şi un exemplu în acest sens că s-a prevăzut că se vor cheltui

miliarde pentru combaterea poluării aerului şi apei, suma respectivă fiind

trecută în buget la venitul naţional, pentru că a fost cheltuită în scopul de a se

asigura un bun social, „aerul şi apa curate”. Autorul remarcă însă că atâta

vreme cât acest bun social a fost gratuit la dispoziţia tuturor, astfel de bunuri

nu au figurat la niciun indicator economic. Aşa încât a fost nevoie să fie creaţi

alţi indicatori care să reflecte mai bine bogăţia generală şi, în general, starea

societăţii la un moment dat. Iar aceşti indicatori vor avea un caracter complex,

lucru care nu este de mirare, deoarece ştiinţa care prelucrează aceşti indicatori

are şi ea un caracter complex, de sinteză. De asemenea, s-a făcut sublinierea că

este necesar ca diferitele discipline ştiinţifice care „împrumută” elementele

constitutive ale acestor indicatori să găsească un limbaj comun, atât pentru

interconexiuni, cât şi pentru normarea elementelor împrumutate (netrebuind să

fie uitat faptul că, prin aspectul lor cantitativ, aceşti indicatori au un caracter

metrologic).

Metodica unei ştiinţe (inclusiv a ştiinţei conducerii societăţii) are şi o

parte experimentală, fiind însă necesar să se ştie că nu toate ştiinţele pot să

ajungă la verificarea teoriilor prin experienţe de laborator, fiind necesare – în

astfel de cazuri – verificarea prin „observaţie”, aceasta fiind situaţia în ceea ce

priveşte ştiinţele sociale care se bazează în special pe „observarea societăţii”.

Dar tocmai acest gen de experimentare pe calea observaţiilor a fost supus

criticilor, invocându-se diferite argumente: este greu să se facă experimentări

pe societăţi constituite; nu este moral ca starea unei societăţi să constituie

obiect de experimentare; noţiunea de experimentare implică influenţarea

structurii sau fenomenelor sociale, însă ştiinţele sociologice nu sunt încă

suficient de dezvoltate pentru a reda într-o schemă sinoptică cantitativă toate

relaţiile sociale şi, ca atare, nu se pot interpreta în mod just toate efectele

30

A se vedea A. Schonfield, Aims and responsabilities of social sciences, în „Science

Journal”, noiembrie 1970, p. 52.
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experienţei. Apoi, dificultatea acestui tip de experimentare devine cu atât mai

evidentă cu cât amploarea societăţii supuse experimentării este mai mare şi

relaţiile din cadrul ei sunt mai complicate (complexe).

Din motivele sus-menţionate s-au propus şi experimentări prin „teste

nedestructive”, în genul celor aplicate, de exemplu, în cercetarea materialelor,

rostul acestor „teste nedestructive” fiind acelaşi, adică „procurarea unei

imagini a stării societăţii la un moment dat”.

Ştiinţele economice au oferit, şi ele, metode de investigaţie în cadrul

societăţii, cum ar fi inventarele, recensămintele etc.

Toate aceste metode îşi au limitele lor specifice, ele fiind insuficiente în

cadrul ştiinţei conducerii societăţii pentru că mai trebuie obţinute şi „imagini

ale factorilor spirituali”. Iar aceasta încă nu este suficient pentru conducerea

ştiinţifică a societăţii, întrucât prin forţa lucrurilor o conducere modernă

(ştiinţifică) a societăţii obligă la o „scrutare necontenită a viitorului”, datele din

bagajul experimental istoric oferind doar o „retrospectivă”. Este adevărat că

această retrospectivă istorică poate duce la concluzii valoroase şi în ceea ce

priveşte evoluţia viitoare a societăţii (trasele tendenţiale), dar pentru

problemele tipice ale conducerii societăţii moderne contemporane, sunt absolut

necesare şi „previziuni”, activitate care să fie transformată într-o tehnică

explicită cu aplicaţii aproape rutiniere.

Era, aşadar necesară reconsiderarea bagajului empiric istoric, de a se

cristaliza în forme raţionale concluziile cu caracter general la care s-a ajuns şi,

mai ales, să se deschidă larg ferestrele perspectivei ştiinţifice spre viitor, pentru

a se putea concretiza în legi cu valabilitate ştiinţifică „opera de conducere a

societăţii”, selecţionându-se, treptat, articulaţiile şi profilându-se funcţiile

acesteia şi, de asemenea, metodica adecvată acestor funcţii.

Pentru definirea aspectelor inedite ale metodicii ştiinţei conducerii
societăţii a fost nevoie să se decupeze din cadrul ştiinţelor sociale părţile care

erau necesare ştiinţei conducerii şi să fie precizate direcţiile drumului pentru

dezvoltarea acestei ştiinţe.

Se pot schiţa liniile fundamentale în care s-a dezvoltat în timp ştiinţa

conducerii şi metodica adecvată de cercetare prin referire la opera filozofilor şi

marilor oameni de ştiinţă care şi-au adus contribuţia în această privinţă.

A. Comte, de exemplu, a introdus noţiunile de „statică socială” şi de

„dinamică socială” (în lucrarea sa „Curs de filozofie pozitivă”).

Mergând pe firul acestor idei mecaniciste, Spiru Haret a considerat că

aceste idei pot fi îmbrăcate – în mod formal – într-o haină matematică, atât

structurile sociale (inclusiv poziţia individului în societate), cât şi fenomenele

sociale

31

.

Interpretările mecaniciste au dat însă greş atât în sociologie, cât şi în

biologie, deoarece ele neglijau saltul calitativ dintre nivelurile de organizare

ale materiei. Deci, implicit, s-a făcut dovada că ar fi o greşeală principială dacă

ştiinţa conducerii societăţii s-ar fi bazat pe asemenea modele reprezentative. La

fel analogia dintre „mecanica statică” şi „statica socială” ar fi cu totul

31

A se vedea S. Haret, Mecanica socială, Bucureşti, 1969 (capitolele II–VII).
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artificială deoarece societatea se află în continuă evoluţie şi într-o mişcare

continuă care este pornită din înseşi condiţiile sale interne de existenţă. Deci nu

s-ar putea vorbi decât, cel mult, despre un „echilibru dinamic-social”. S-a

reţinut totuşi progresul realizat prin „ataşarea unor valori cantitative” la

elementele determinante ale individului în spaţiul social.

De aceea, s-a apreciat că s-ar putea face o altă analogie, cu valoare

epistemologică superioară, între „societate” şi „organisme”, şi aceasta pentru

următoarele considerente: ambele sunt sisteme care se menţin ca întregi printr-

o corelare de funcţii; ambele prezintă adaptabilitate şi plasticitate de ajustare la

condiţiile mediului înconjurător; societăţile trecute sau existente – ca şi

organismele trecute sau existente – se deosebesc mult între ele prin

complexitate, diferenţierea funcţiilor, centralizarea controlului etc.

S-a constatat însă că şi analogia „organism-societate” nu este perfectă,

mai ales atunci când este vorba de organisme şi societăţi cu un grad mai

înaintat de organizare. Aşa încât a fost necesar a fi aduse unele corectări la

analogia brută între diferitele trepte de organizare a materiei, modificare adusă

de von Bertalanffy, care a limitat analogiile fizico-mecanice ale biologiei prin

concepte „organismice” proprii acelui nivel de organizare. Bertalanffy este cel

care a elaborat „teoria generală a sistemelor” în care se face precizarea în

privinţa legăturilor dialectice între diferitele forme de existenţă a materiei.

Toate încercările sus-menţionate au eşuat în atingerea scopului lor final,

dar au pus totuşi în evidenţă, în mod pregnant, „necesitatea cercetării ştiinţifice

în domeniul societăţii” pentru găsirea posibilităţii introducerii unei simplificări

în modelul studiat, a unei forme reprezentative adaptabile „calculului”, acest

model (simplificat) urmând a fi luat în calcul ca „obiectiv fundamental în

metodica cercetării în ştiinţa conducerii societăţii”

32

.

Dar şi în această privinţă s-a ajuns la concluzia evidenţei faptului că între

diferitele niveluri de organizare a materiei există o filogeneză, dar canalele

acestei filogeneze sunt brăzdate de atâtea salturi calitative şi de atâtea elemente

suprastructurale noi încât nu mai este semnificativ, din punct de vedere al

economiei de gândire, să fie urmată calea simplificării modelului social

necesar pentru ştiinţa conducerii societăţii şi, poate, un salt direct la formularea

matematică printr-o reprezentare adecvată ar fi mai util (a nu se confunda însă

reprezentarea cu o gândire sau o fotografiere, deoarece obiectul este mult prea

complex nu numai pentru capacitatea de înregistrare şi memorare a celui mai

sănătos creier uman, ci şi pentru puterea calculatoarelor electronice).

Printr-un atare tip de reprezentare trebuie reduse elementele şi parametrii

de lucru pentru a se putea căpăta posibilitatea de a le introduce în calcule

mintale sau pe calculatoare electronice.

Din punct de vedere matematic s-a ajuns la concluzia clară că societatea

(care este compusă din indivizi) este o „mulţime” cu anumite reguli de

compunere. Iar teoria mulţimilor este atât de avansată în matematică, încât

cunoaşte mulţimi ordonate, inele algebrice, grupuri etc. Deci pentru mulţimile

sociale era nevoie să fie găsite „legi de compunere specifice”, pentru această

32

A se vedea L. J. Ciprea, op. cit. supra, p. 410 şi urm.
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operaţie fiind necesară o simplificare a situaţiilor de fapt din societate, fără însă

a fi neglijate relaţiile esenţiale. Cu alte cuvinte, printr-o transformare

pluriunivocă, „mulţimea socială” ar fi pusă în corespondenţă – cu o rigurozitate

suficientă pentru scopul propus – cu o „mulţime a cărei structură se pretează

mai uşor la calculele de rutină şi, mai ales, la introducerea în programele

maşinilor de calcul.

Din punctul de vedere al metodicii, în această reprezentare a societăţii ar

exista etapele următoare: strângerea datelor relevante asupra societăţii (prin

recensăminte, inventare, sondaje etc.); preluarea datelor relevante pentru a

compune indicatorii aplicabili în problemele specifice folosite în conducere

(determinarea stării economice, culturale, morale etc.); alcătuirea structurii

mulţimii logico-matematice pe care se poate reprezenta – prin transformări

simple – mulţimea indicatorilor; alcătuirea factorilor (operatorilor logici)

specifici relaţiilor de interdependenţă dintre elementele mulţimii; alcătuirea

matricelor sau a altor scheme de calcul logico-matematic; calculul de sinteză

(determinarea potenţialelor societăţii etc.); calculul echilibrelor (determinarea

coeficienţilor de stabilitate a anumitor stări); calculul tendinţelor (prin acest

calcul trecându-se în domeniul tipic de dinamică a societăţii)

33

.

Se face însă sublinierea – pentru cei care s-ar îngrozi sau s-ar simţi

descurajaţi de o acţiune de asemenea amploare, complexitate şi tehnicitate – că

există şi cazuri când, pentru reprezentarea unei situaţii sociale, nu este necesară

o metodă atât de complicată. De exemplu, în cazul colectivelor reduse – care

interesează mai ales factorii psihologici (de compatibilitate şi adaptabilitate

reciprocă) care pot influenţa conducerea –, când se pot aplica direct toate

experimentele dezvoltate în cadrul „sociometriei” (disciplină care ia în

considerare şi unele precauţii, pentru a nu se cădea totuşi în deficienţele deja

cunoscute, aportul său însă fiind limitat, adică nu trebuie să se reducă starea

socială doar la factorii săi psihici şi, mai ales, să nu se încerce rezolvarea

problemelor sociale prin terapeutica – mai mult sau mai puţin psihanalistă – a

microgrupurilor).

Deci nu trebuie să se uite că societatea nu este o simplă însumare de

indivizi, ci îşi are legi de compunere proprii, comportând salturi calitative în

raport cu microgrupurile.

În discuţiile cu privire la „reprezentarea stărilor sociale” se utilizează şi

termenul de „dinamică socială”, care este legat de problemele de „evoluţie a

societăţii”. Faptul că structurile sociale sunt în continuă evoluţie este verificat

pe plan istoric. Considerând societatea ca „sistem” (în sens general), evoluţia

sa poate fi reprezentată prin „modele fizico-matematice”, valabile şi în alte

sisteme generalizate, trebuind însă să fie evitate situaţiile când astfel de modele

ar fi insuficiente sau prea mult fizicizate. Într-adevăr, se consideră că dacă în

trecut s-a putut crea mecanica cuantică şi mecanica relativistă pentru a se putea

reprezenta fenomenele care se petrec la nivelul microcosmosului sau

macrocosmosului, nu există niciun motiv pentru a se refuza această posibilitate

33 Ibidem, p. 411–412 şi urm.
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şi pentru reprezentarea fenomenelor de la nivelurile superioare de organizare a

materiei, iar în aceste condiţii se poate vorbi despre o „mecanică biologică” şi,

de ce nu, o „mecanică socială”.

În literatura de specialitate

34

s-au introdus în discuţie „modelele

termodinamice” considerate a fi legate de problemele evoluţiei sistemelor; se şi

argumentează această necesitate, arătându-se că în evoluţia spontană un sistem

închis îşi măreşte cantitatea de entropie (în fizică prin entropie se înţelege, în

exprimarea cea mai simplă, o măsură a gradului de dezordine a unui sistem).

De asemenea, tot din fizică se ştie că odată cu creşterea entropiei unui sistem

scade capacitatea de transformare a energiei pe care o posedă, maximul

entropiei dintr-un sistem reprezentând şi starea de dezechilibru al acelui sistem.

Aplicându-se această imagine societăţii s-ar putea trage concluzia că o

societate dezordonată posedă o cantitate de „entropie socială” superioară unei

societăţi mai ordonate sau că societatea organizată are mai mari posibilităţi de

evoluţie decât o societate dezorganizată.

Se atrage însă atenţia asupra unui risc foarte însemnat pe care l-ar

reprezenta generalizarea în societate a imaginii de dezordine legată de

„entropie”, fără ca mai întâi să se aprofundeze limitele unei astfel de analogii,

deoarece s-ar putea cădea într-un „mecanicism naiv”. De aceea, introducerea

entropiei în studiul dialectic al sistemelor generalizate nu trebuie considerat ca

un manierism de natură fizico-matematică, ci ca fiind  expresia unei necesităţi

epistemologice şi nimic altceva. Între „materie” şi „mişcare” – indisolubil legate

– trebuie stabilite relaţii generale de interdependenţă valabile pentru diferitele

niveluri de organizare a materiei. De exemplu, pentru nivelul mecanic, mişcarea

poate fi exprimată prin legile cinematicii, dinamicii şi apoi poate fi „integrată”

în conceptul de „energie”. În sistemele fizice, cum ar fi sistemele de care se

ocupă termodinamica, nivelul de organizare al materiei este diferit, cinematica

şi dinamica elementelor constitutive îşi pierd din importanţă şi doar însumarea

sub formă de energie are o valoare de calcul practic.

Această constatare a dus unii autori la ideea unui divorţ între „mişcare” şi

„materie”, considerându-le entităţi de sine stătătoare în sfera lor de existenţă.

Or, conceptul de „entropie” tocmai demonstrează inversul, adică faptul că

există totuşi o relaţie suplimentară între „energie” şi „substanţa-suport”.

La nivelurile mai ridicate de organizare, cum ar fi nivelul chimic, conceptul

de „entropie” are o valoare fundamentală în transformările chimice, deci în

manifestarea formei de mişcare caracteristică acestui nivel de organizare a

materiei, unde ideea de deplasare spaţială a elementelor constitutive – ca

expresie a mişcării mecanice – este total estompată.

Pentru alte niveluri de organizare a materiei, care implică o complexitate

şi mai mare, elementul de mişcare poate fi reprezentat – la nivel macroscopic –

şi prin „poziţia structurală”; la organisme, de exemplu, întreaga lor structură

este urmarea procesului de creştere, care este una din formele de mişcare

caracteristică nivelului biologic de organizare a materiei.

34 Ibidem, p. 413 şi urm.
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Cercetările întreprinse în legătură cu rolul conceptului de „entropie” în

biologie şi introducerea acestui concept în explicarea proceselor respective a

constituit un mare succes pe calea cunoaşterii, dar corespunzător saltului calitativ

în organizarea obiectului ce se studiază, a fost necesară şi o „adaptare a modului

de interpretare a entropiei”, avându-se în vedere nu numai legătura dintre entropie

şi gradul de organizare, ci şi de legătura dintre entropie şi „probabilitate”, precum

şi de „variaţia entropiei în procesele reversibile şi ireversibile”.

Începuturile studiului entropiei au fost legate de „procesele termodi na -

mice reversibile”, formulele de calcul ale valorii entropiei fiind date, în

consecinţă, pentru condiţii de reversibilitate. Dar procesul reversibil este „un

caz ideal”, putându-se chiar spune că este un „nonproces” deoarece chiar în

condiţii de ireversibilitate perfectă producerea procesului direct sau a pro -

cesului invers are probabilităţi egale. Ca atare, trebuia să se treacă în domeniul

„termodinamicii proceselor ireversibile” pentru a se intui mai bine realitatea

mişcării generale în materie.

Acţiunea de conducere a societăţii – se subliniază în literatura de

specialitate

35

– are „un caracter de ireversibilitate”, în sensul că prin actul de

conducere se potenţează un anumit gen de mişcare, un anumit sens de evoluţie.

Concluzia ştiinţifică trasă din aceste constatări a fost aceea că „în

procesele ireversibile – deci, implicit, în cazul acţiunii de conducere a societăţii

– producerea de entropie este mai mare decât cea calculată pentru aceleaşi

procese în condiţii de reversibilitate.

În această privinţă însă intervine un paradox aparent: procesele vitale

fundamentale sunt ireversibile prin natura lor chimică însă, totuşi, organismul în

loc să treacă spre o entropie mai ridicată, suferă în decursul creşterii o „ridicare

a gradului de organizare”, deci o scădere a entropiei, acest fenomen fiind similar

şi în „organizarea socială”, procesele sociale, spontane sau dirijate, neputându-

se produce fără o creştere a entropiei şi, totuşi, societatea merge mereu spre

forme superioare de organizare, deci spre o entropie mai scăzută.

Acest paradox – aparent – este clarificat dacă se aprofundează esenţa

proceselor ireversibile produse atât în organisme, cât şi în societate.

Organismele sunt „sisteme deschise, cu intrări şi ieşiri”. Un organism

poate produce entropie în procesele vitale şi, totuşi, să-şi menţină sau să-şi

reducă total entropia dacă dispune „la intrare” de o sursă de mişcare (chiar şi

de un nivel inferior) a cărei stare entropică este mult scăzută (viabilitatea

acestei imagini fiind confirmată după ce cibernetica a introdus ca mărime

fundamentală a „informaţiei” negentropia, adică o mărime contrară entropiei).

Pentru organisme, hrana, aerul, apa reprezintă rezervare de „negentropie”,

în acest fel fiind explicabilă eliminarea spectrului „morţii termice” pentru ele

(organisme).

În societate o parte din negentropie este de origine biologică, deoarece

omul este în mod esenţial o fiinţă socială. Dar mai există şi o altă sursă de

35 Ibidem, p. 415 şi urm.
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negentropie în societate, a cărei studiere este de mare importanţă din punct de

vedere al „ştiinţei conducerii societăţii”.

În cibernetică – este ştiut – se face o legătură directă între „cantitatea de

informaţii” şi „negentropie”. Acţiunea de conducere a societăţii având

caracterul „unei informaţii ce se comunică sistemului” aduce negentropie în

sistem şi, ca atare, contribuie la „organizarea sistemului”.

La nivelul evoluţiei societăţii, organizarea statului antic sclavagist a

însemnat – la data respectivă – o ridicare a nivelului de negentropie, superior

comunei primitive, iar trecerea la forme mai democratice de conducere nu a

însemnat, automat, o creştere a entropiei sistemului social, prin faptul că

„specializarea de conducere a devenit mai redusă”; această concluzie ar fi

valabilă doar pentru anarhie, deoarece numai acolo valoarea informaţiei de

conducere – ca aport de negentropie – scade. În societatea democratică,

dimpotrivă, valoarea informaţiei de conducere nu scade (în raport cu cea din

statul totalitar), deoarece, deşi mai multe persoane iau parte la elaborarea ei

(informaţiei de conducere), totuşi hotărârea executorie este una singură şi, ca

atare, valoarea ei informaţională este maximă.

Dar s-a constatat că nici nu trebuie să se vadă în negentropie o sursă

absolută a mişcării pe diferite trepte de organizare a materiei şi a societăţii, ea

rămânând doar un „descriptor” (element sau termen care serveşte la descrierea,

identificarea sau indexarea a ceva) care este, într-adevăr, important pentru

cuplul fundamental „materie-mişcare”.

În ceea ce priveşte societatea, o analogie mai veche între fenomenele

sociale şi cele studiate de termodinamică era cunoscută sub numele de

„strategie”. Şi, într-adevăr, se ştie că pentru realizarea unei acţiuni este nevoie

de concentrarea maximă a mijloacelor pe direcţia efortului principal (alegerea

priorităţilor). Această concentrare înseamnă în limbaj termodinamic o reducere

a entropiei sistemului respectiv. Dar s-a constatat, în practică, că o

„concentrare” este în acelaşi timp şi „costisitoare” din punct de vedere

economic, social, militar etc. şi, de aceea, pentru asigurarea unor „stări stabile”

entropia nu trebuie să fie forţată spre un minim, ci, dimpotrivă, ea trebuie

menţinută la un anumit nivel, acceptabil în condiţii date. Şi nu este vorba

numai de „cost”, ci şi de faptul că, entropia fiind mai scăzută, echilibrul

sistemului este mai precar şi evoluţia sa poate lua întorsături neaşteptate şi

chiar nedorite. De aici şi concluzia – deja cunoscută în problemele strategice –

că, deşi concentrarea mijloacelor este necesară pentru efectuarea unor acţiuni,

totuşi ea prezintă şi riscuri şi, de aceea, aplicarea ei în practică trebuie să fie

făcută „cu o anumită dozare”.

Pe un plan mai larg s-a ajuns la concluzia – contrară vederilor

antropologiştilor – că „omul este o fiinţă socială” prin definiţie şi, ca atare, o

parte din manifestările sale fundamentale se reflectă şi în societate. De fapt, o

anumită „conduită socială instinctivă” se regăseşte şi la cele mai inferioare

organizări sociale, chiar şi fără necesitatea unui act de conducere explicit. În

termeni cibernetici această situaţie se poate exprima prin aceea că o parte din

negentropia biologică a omului se ridică – printr-un salt calitativ – la nivelul

social. Această stare de organizare socială instinctivă este caracteristică
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societăţii primitive, lipsită de o conducere conştientă. Stabilitatea societăţii

primitive este asigurată prin influxul continuu de negentropie prin „intrări

biologice”.

Dar omul este şi o fiinţă gânditoare, are şi o viaţă proprie conştientă, iar

una din urmările acestui fapt este şi „conducerea conştientă a societăţii” şi,

urmare acestei conduceri, s-a ajuns la perfecţionarea continuă a organizării

sociale.

Nu trebuie însă trasă concluzia că dezvoltarea organizării societăţii a fost

doar urmarea exclusivă a actelor de conducere conştientă. Fenomenele sociale

sunt foarte complexe, între acestea existând interrelaţii foarte puternice, aşa

încât şi „evoluţia organizării societăţii este o urmare complexă”, ceea ce

înseamnă că pe lângă actele de conducere explicite coexistă şi actele implicite

ale ansamblului social

36

.

Existenţa factorului de conducere – ca sursă de negentropie –

condiţionează o nouă treaptă de organizare a societăţii, dar ea devine din ce în

ce mai complexă pe măsură ce cultura, civilizaţia şi conştiinţa socială a omului

se îmbogăţesc, o expresie evidentă a atingerii unor atare niveluri superioare de

evoluţie reprezentând-o „conduita socială individuală”.

Actele de conducere explicite introduc informaţii suplimentare în viaţa

societăţii, prin ele impunându-se chiar direcţii de evoluţie (fireşte, în limitele

posibilităţilor). Dar în acelaşi timp, trebuie făcută precizarea că paralel cu

procesele lente de evoluţie în organizarea societăţii, care merg spre scăderea

entropiei, există şi alte genuri de mişcări sociale mult mai rapide care

generează, dimpotrivă, entropie, care, şi ele, sunt necesare pentru viaţa în

societate (în termeni biologici ar fi vorba de procese anabolice şi catabolice:

producerea de substanţe necesare vieţii şi, respectiv, procese de dezinteresare

care au loc în organismele vii. De exemplu, în societate, producţia de bunuri

poate fi asimilată cu un proces anabolic, iar consumul acestor bunuri poate fi

asimilat cu un produs catabolic; unul neputând fi despărţit de celălalt).

Considerând societatea ca un „sistem termodinamic deschis”, în stare de

echilibru dinamic, intensitatea celor două categorii de evoluţii (cele care merg

spre scăderea entropiei şi cele care generează entropie) trebuie să fie egală.

Acumulările de bogăţii materiale şi spirituale pot fi descrise – în imaginea

termodinamică – printr-o valoare cantitativă a negentropiei.

Dar în afara bilanţului activităţii sociale, descris prin cantităţi entropice şi,

respectiv, negentropice, mai trebuie luată în seamă şi situaţia comparativă a

actelor de conducere raportate la procesele sociale în general, din punct de

vedere calitativ.

Actele de conducere, prin negentropia pe care o introduc, tind spre o

cristalizare a mişcării sociale care iniţial este spontană, adică generatoare de

entropie.

De altfel, izvorul de inspiraţie al actelor de conducere îl constituie tocmai

aceste procese sociale care constituie, în ultimă analiză, expresia vieţii în

36 Ibidem, p. 418 şi urm.
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societate. Deci este necesară realizarea unui echilibru rezonabil în ingerinţele

actului de conducere explicit prin care se dirijează procesele sociale, pentru că

altfel se ajunge la o „stare de saturaţie” în care posibilităţile de evoluţie sunt

oprite (blocate) prin închiderea „supapelor de ieşire”.

În termeni cibernetici se poate spune că în societate există legături inverse

(feed-back) cu reacţii pozitive şi negative care influenţează activitatea de

conducere (management social). Neglijarea sau îngrădirea acestor reacţii duce

la „limitarea parametrilor de conducere” şi, ca atare, scade însăşi „valoarea

conducerii”. Deci elementul informaţional, adus de acţiunea de conducere în

societate, descris – în imaginea termodinamică – prin creşterea negentropiei,

are ca urmare fie ridicarea gradului de organizare, fie restructurarea energiilor

sociale în vederea relansării lor cu o eficienţă sporită

37

.

Cele de mai sus reprezintă un tablou foarte sumar despre evoluţia ştiinţei

conducerii în timp ca urmare a cercetărilor întreprinse pentru determinarea

„fundamentelor ştiinţei conducerii în societate”, adică asigurarea bazelor

ştiinţifice în acţiunea de conducere a societăţii.

O sinteză în legătură cu acest subiect se impune, aşadar pentru

consolidarea viziunii globale, de perspectivă, în legătură cu „acţiunea de

conducere a societăţii”, sinteză care derivă dintr-o analiză mai aprofundată a

concluziilor la care s-a ajuns în această privinţă prin cercetările întreprinse

38

.

Mai întâi, s-a reţinut că aspectul „termodinamic” al acţiunii de conducere

a societăţii  nu relevă toate faţetele acestui proces complicat, întrucât, chiar şi

în fizică, au fost sesizate unele insuficienţe ale termodinamicii clasice (care se

referea la procesele reversibile), fiind necesare a fi introduse noile concepte

privind termodinamica proceselor ireversibile şi apoi şi alte inovaţii, atunci

când studiul termodinamicii a fost aplicat, de exemplu, în probleme de

mecanică cuantică.

Se atrage atenţia şi asupra faptului că, într-un anumit fel, procesele sociale

se aseamănă mai mult cu cele studiate în mecanica cuantică decât cele

rezolvate prin metode de mecanică clasică. Aceasta întrucât mecanica cuantică

admite „multiplicitatea soluţiilor unei probleme”, problemă care, astfel, este

încadrată într-un „spectru de soluţii”. Într-adevăr, în problemele sociale, de

asemenea, datorită mulţimii termenilor şi complexităţii relaţiilor, nu poate fi

definită principial o soluţie unică, ci se pot prevedea „mai multe soluţii

posibile”. Dar spre deosebire de cazurile studiate de mecanica cuantică, în care

soluţiile apar „într-un spectru organizat”, deosebirea dintre ele constând în

„ponderea specifică”, în problemele sociale soluţiile posibile sunt adeseori

contrare sau chiar se exclud. Nici succesiunea lor temporală nu este supusă

unui tipic prestabilit, aşa încât, în mod obişnuit, actele de conducere a societăţii

apar – în mod formal – ca „evenimente stocastice” (care se produc întâmplător,

sunt legate de hazard, aleatorii).

Se mai face şi remarca cu privire la faptul că actele de conducere a

societăţii reprezintă o „opţiune între alternative posibile”, acesta fiind

37 Ibidem, p. 419.

38 Ibidem, p. 119 şi urm.

MANAGEMENTUL JURIDIC
553



caracterul esenţial al actului de conducere a societăţii, trebuind, aşadar să

intervină, în acest proces, şi un „element personal” care nu poate fi înlocuit de

maşină.

Rolul practic al ştiinţei conducerii societăţii este acela de a „desluşi în

mod clar alternativele ce se prezintă în faţa societăţii şi a le analiza pentru a

putea fi decelate toate implicaţiile lor”. Iar în această analiză trebuie avute în

vedere următoarele: datele reprezentative ale situaţiei actuale (reprezentative în

sensul şi cu conţinutul menţionate mai sus); tendinţele generale de evoluţie în

compasul de timp şi de spaţiu specifice problemei de rezolvat; selecţionarea

celor mai plauzibile variante în evoluţia viitoare; definirea spectrului

variantelor alternative de conducere; analiza implicaţiilor (în funcţie de: efectul

asupra stării societăţii; interdependenţa cu alte acte de conducere de la diferite

niveluri din sistem; reacţii inverse posibile).

Astfel, încă de la început variantele alternative posibile comportă

mobilizarea unor mijloace materiale şi umane care pot diferi de la o soluţie la

alta, iar această diferenţă se măreşte pe măsură ce ne îndepărtăm, în timp, de

data punerii în aplicare a actului de conducere, creându-se adevărate bariere

fizice între variantele respective, aşa încât dacă, de exemplu, după punerea în

aplicare a uneia dintre variantele de conducere s-ar hotărî (dintr-un motiv

oarecare, mai mult sau mai puţin întemeiat şi, mai ales, explicat) trecerea la o

altă variantă dintre alternativele existente iniţial, în legătură cu aceeaşi

problemă, atunci schimbarea de direcţie ar implica, desigur, cheltuieli, eforturi

şi riscuri suplimentare mărite. Deci cu cât schimbarea centrului de greutate a

unei variante va avea loc după trecerea unui interval mai mare de timp, această

trecere va fi mai dificilă economic şi tehnic, deoarece se vor acumula

investiţiile făcute în direcţia iniţială şi, în acelaşi timp, se va accentua şi

decalajul tehnic. De aceea, conducerea ştiinţifică a societăţii trebuie
întotdeauna să asigure şi condiţiile necesare pentru o elasticitate a soluţiilor
alese prin micşorarea barierelor care separă diferitele variante posibile, astfel

încât dacă, de exemplu, pe parcursul executării unui plan (obiectiv) economic

ar apărea necesitatea unei schimbări, să fie posibile, în anumite limite desigur,

„corectări de traiectorie”. Iar pentru ca acest lucru să se poată face, este nevoie,

în mod evident, de o „previziune justă (corectă, cât mai exactă) asupra

aspectului viitor al diferitelor comportamente ale societăţii (viitorologia,

recurgerea la „metoda prospectivei sociale”). Această previziune nu este

nicidecum o profeţie (aşa cum poate s-ar crede la prima vedere), deoarece nu

se referă la anticiparea unor evenimente  excepţionale, imposibil de încadrat în

mersul normal al lucrurilor prezente, ci, dimpotrivă, ea va consta într-o

„descriere” a modului cel mai probabil de evoluţie a lucrurilor, prin care sunt

„prefigurate” aspecte viitoare ale societăţii. Dar atunci, desigur, se pune

problema cum poate fi justificată această prefigurare din punct de vedere

ştiinţific?

Previziunea este un element de bază (esenţial) al actului de conducere al
societăţii, iar această necesitate a crescut şi s-a impus tot mai mult, odată cu

accelerarea evoluţiei în toate domeniile ştiinţei, tehnicii, economiei etc., fără a

fi uitată şi componenta sa socială, stilul de conducere şi metodica acesteia
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trebuind să fie mereu îndreptate spre scrutarea viitorului. De aceea, ştiinţa
conducerii societăţii a trebuit să dezvolte tehnici speciale, adecvate şi
pertinente pentru prefigurarea viitorului (vom vedea că toate aceste lucruri

sunt valabile şi pentru managementul juridic, în special pentru activitatea de

legiferare). Mai mult chiar, se dovedeşte şi necesitatea creării unei discipline

adaptate acestui scop, întrucât pe măsură ce omul – prin ştiinţă şi tehnică – va

stăpâni tot mai mult şi tot mai temeinic evoluţia civilizaţiei, sarcina unei atare

discipline ştiinţifice va fi tocmai aceea de a supraveghea dezvoltarea ştiinţei şi

tehnicii.

În problemele de previziune este însă nevoie şi de „imaginaţie” şi de acest

aspect ne-am ocupat mai pe larg în studiul nostru, în capitolele precedente. Însă

trebuie vegheat cu stricteţe să nu fie depăşite anumite limite ale rezonabilităţii

pentru că există şi riscul producerii unor utopii. De altfel, unii autori au şi

susţinut că mai valoroasă în această privinţă ar fi metoda „extrapolării

tendinţelor”

39

.

Tendinţele se pot defini cantitativ din datele statistice furnizate de

cercetarea economică, socială, tehnică etc. Iar extrapolarea acestora este o

metodă de interpretare fină, pentru că va trebui să se ţină seama şi de

interferenţele care pot apărea pe parcursul viitor al evenimentelor.

O altă metodă şi mai sofisticată este „analiza de sistem”

404

care nu se mai

limitează la simple extrapolări individuale, ci abordează evoluţia viitoare într-

un context mai larg.

Fineţea acestor cercetări merge însă şi mai departe prin „cercetarea

morfologică”

41

şi prin „tehnica relevanţei normative arborescente”

42

.

Altă metodă o constituie „scrierea scenariului”43

, care se realizează în

trei etape: alegerea unui context fundamental (adică o proiecţie în viitor „lipsită

de surprize”, o proiecţie le fel de plauzibilă ca oricare altă posibilitate

specifică); adâncirea acestei imagini prin extrapolări, unde joacă un rol

important şi intuiţia (rezultatul concretizându-se în aşa-numitul „obiect viitor

alternativ”, care poate prefigura o situaţie); trecerea la scrierea scenariului

propriu-zis în care sunt precizate următoarele: cum se poate realiza o situaţie

ipotetică (pas cu pas), ce alternative există pentru fiecare actor (la fiecare pas al

evoluţiei prevăzute, pentru a se împiedica, schimba sau favoriza o anumită

direcţie de dezvoltare).

În metodele descrise mai sus, cercetarea prospectivă se efectuează

„central” de un grup profesional specializat în astfel de probleme, astfel de

grupuri fiind denumite „fabrici de gândire” (think factories, thinking

companies), un astfel de grup existând şi în Franţa şi având denumirea de

„Bureau d’Informations et Prévisions Économiques” – BIPE, precum şi în

Republica Federală Germania, unde fiinţează Institutul Max Plank pentru

39

A se vedea R. U. Ayres, Food, în „Science Journal” nr. 10/1967, p. 100–106.

0

A se vedea E. Jantsch, Forecasting the Future, în „Science Journal” nr. 10/1967, p. 40–45.

41

A se vedea Fr. Zwicky, Morphology of Propulsive Power. Monographe and
Morphological Research, nr. 1/1967.

42

A se vedea E. Jantsch, op. cit. supra.

43

A se vedea H. Kahn, World Futures, în „Science Journal” nr. 10/1967, p. 121–125.
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investigarea condiţiilor de viaţă în universul tehnic-ştiinţific din această ţară.

Aceasta fără să vorbim de Statele Unite ale Americii.

Şi în România există o asemenea instituţie care poartă denumirea de

„Comisia Naţională de Prognoză” – CNP, care este plasată în componenţa

Secretariatului General al Guvernului

44

.

Dar mai există şi alte metode de prefigurare a evoluţiilor viitoare ale

societăţii, în afara celor menţionate mai sus, în care sunt antrenate cercuri mai

largi de oameni de ştiinţă şi tehnicieni, profesionişti în domeniul prospectării.

Acestea sunt metode care se bazează pe „anchete”, dintre care cea mai

cunoscută este „modelul Delfi”

45

, denumire care-şi trage originea dintr-o

analogie făcută cu oracolul de la Delfi (căruia i se puneau întrebări la care

răspunsul era foarte concis, dar şi foarte vag, lăsându-se deschisă calea unor

interpretări multiple).

Deci această metodă (care nu are nimic comun cu oracolul de la Delfi,

decât denumirea şi asemănarea vagă cu privire la preocupările despre viitor)

procedează, şi ea, la formularea unei serii de întrebări succesive care sunt puse

specialiştilor din diferite domenii (în funcţie de specializarea lor), la care

trebuie date răspunsuri care se bazează pe experienţa şi intuiţia lor (astfel de

specialişti, în domeniul financiar, de exemplu, sunt astăzi analiştii sau

economiştii-şefi din cadrul diferitelor bănci).

Metoda (modelul) Delfi este o tehnică mai avansată decât acel cunoscut

„brain storming” (răscolirea creierului), care reprezenta o formă iniţială (mai

rudimentară) de consultare a specialiştilor.

În literatura de specialitate

46

– citându-se autorul H. Ozbechan –, făcându-

se un rezumat cu privire la modelele de prefigurare a viitorului, se afirmă că

acestea constau în: imaginarea configuraţiilor viitoare posibile; crearea de

standarde pentru intercompararea acestor configuraţii viitoare posibile;

definirea căilor pentru atingerea unor asemenea configuraţii viitoare cu ajutorul

unor resurse fizice, umane, intelectuale şi politice care pot fi estimate pe baza

situaţiilor actuale şi extrapolarea acestora.

Despre toate aceste modele ne vom ocupa mai în amănunt în continuare,

când ne vom referi la „metodologia propriu-zisă”, pentru că în această parte a

studiului nostru consacrată „metodicii ştiinţei conducerii societăţii” ne-am

limitat doar la prezentarea unui tablou general al aspectului metodic al acestei

ştiinţe.

Mai trebuie să facem şi precizarea că în această parte a studiului nostru

ne-am bazat în principal pe sinteza realizată de domnul Liciniu Ioan Ciplea

care, la rândul său, s-a bazat pe lucrările altor autori care s-au preocupat de

acest aspect al ştiinţei conducerii societăţii, printre care figurează: Andrew

Shonfield, Spiru Haret, R. U. Ayres, Erich Jantsch, Fr. Zwicky, Herman Kahn,

44

Reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea

Comisiei Naţionale de Prognoză, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 84 din

2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/1007, publicată în „Monitorul oficial

al României”, partea I, nr. 467 din 11 iulie 2007.

45

A se vedea O. Helmer, Science, în „Science Journal” nr. 10/1967, p. 19–53.

46

A se vedea E. Jantsch, op. cit. supra.
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Olaf Helmer şi alţii. Această sinteză foarte pertinentă am preluat-o în linii

generale şi vom căuta să o introducem într-un ansamblu mai larg conceptual

care va include, aşa cum vom vedea, şi „metodologia juridică”, latură

particulară a „managementului social”, în general, şi, implicit, a

„managementului juridic”, în special.

Ceea ce trebuie reţinut este faptul că crearea ştiinţei conducerii societăţii

(managementului social şi, implicit, managementului juridic), inclusiv

aspectele sale metodice şi metodologice, precum şi validarea lor pe plan practic

au constituit şi continuă să constituie un imbold pentru dezvoltarea tuturor

ştiinţelor legate de om şi de societate, intensificându-se astfel efortul depus în

această direcţie într-un mod cât mai raţional.

Desigur însă că problemele cu care se confruntă ştiinţa conducerii

societăţii (management science) sunt foarte variate atât ca formă, cât şi în ceea

ce priveşte conţinutul lor: unele au un caracter de rutină (şi trebuie tratate ca

atare), fiind vorba de probleme care se repetă – deşi cu unii parametri

schimbaţi – în orice organizaţie socială; altele necesită intervenţii doctrinale,

cele care conţin un element finalist (obiective care trebuie atinse).

Aceste probleme se diferenţiază şi în privinţa întinderii lor: unele fiind de

aplicaţie imediată, deşi, poate, efectele lor se extind în timp; altele reprezintă

aplicaţii în perspectivă, care vizează viitorul, pe termene mai mult sau mai

puţin îndepărtate, în prezent făcându-se doar pregătiri în vederea cunoaşterii

evoluţiilor viitoare.

Aplicaţiile de rutină se rezolvă prin elaborarea de planuri de acţiuni pe

termene scurte şi medii (de maximum 3–5 ani) care se bazează pe studii

statistice şi extrapolarea tendinţelor. Ele comportă reprezentarea elementelor

societăţii prin mulţimi ale căror legi de compunere sunt cât mai adaptate

problemei specifice tratate, iar sinteza acestor reprezentări făcându-se prin

anumiţi indicatori ale căror relaţii este de dorit să fie puse în formule logice,

dacă nu chiar matematice. Alternativele propuse se bazează pe considerente de

conjunctură.

În cazul aplicaţiilor de rutină se recomandă ca soluţiile alternative să nu

fie studiate de aceleaşi persoane, pentru a nu se introduce prea mulţi factori

subiectivi în cântărirea ponderilor din cadrul acestor soluţii. Metoda „jocurilor

strategice” (de care ne vom ocupa, mai în amănunt, în continuare) se consideră

a fi aptă să redea mai clar „raportul de echivalenţă” al diferitelor alternative.

Modul cum sunt organizate „jocurile strategice” depinde de obiectul de

studiu, precum şi de puterea şi capacităţile grupului de cercetare ştiinţifică.

Astfel de grupuri nu-şi pot începe activitatea fără efectuarea unei documentări

prealabile şi fără profilarea unor probleme cu alternative concrete, care rezultă

din documentarea prealabilă (care constă în date sinoptice, indicatori, tendinţe

etc.), care poate fi dată sub formă cifrică din care va rezulta o urmărire

cantitativă a progresului jocului. Dar în cazul când metodele uzuale de calcul

nu pot fi aplicate, din cauza intervenţiei unor termeni aleatorii, se va putea

recurge la „metoda Monte Carlo” sau la altele similare, care sunt mai bine

adaptate la asemenea cazuri.
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Pentru reuşita „jocurilor strategice” este necesar (şi acest lucru este foarte

important, deşi adesea este neglijat sau chiar ignorat) ca tematica de lucru să

fie bine precizată, iar progresia operaţiilor să fie urmărită îndeaproape şi în

mod continuu (monitorizarea permanentă), iar rezultatele parţiale obţinute să

fie introduse ca noi elemente în dezvoltarea ulterioară a jocului. De asemenea,

este necesar să fie folosit un personal bine pregătit, cu experienţă şi antrenat în

astfel de operaţii şi să existe o dotare tehnică adecvată, calculatoare moderne,

precum şi un nucleu central care să joace rolul de „arbitru”.

Într-o anumită măsură jocurile strategice pot fi considerate ca o extindere

a „metodei scrierii scenariului în prospectivare”, ele având meritul de a

prefigura experimental (bineînţeles, la un nivel de reprezentare redus)

consecinţele diferitelor alternative ale actului de conducere.

În aplicaţiile de perspectivă ştiinţa conducerii societăţii recurge la

„metodele cercetării prospective” pentru a fi în măsură să contracareze

eventualele efecte negative care s-ar putea produce în viitor, prin luarea din

timp a unor hotărâri potrivite. Aceste hotărâri se referă în special la: dirijarea

cercetării tehnice-ştiinţifice, precum şi la fixarea unor obiective îndepărtate

pentru planificări în perspectivă.

Câteva dintre problemele care se pot încadra în această grupă sunt:

asigurarea bazei de alimentaţie şi de materii prime; protejarea elementelor de

mediu; creşterea populaţiei (politicile demografice); impacturile biochimice şi

psihologice ale creşterilor şi modificărilor care au loc în societate în ritmuri din

ce în ce mai accelerate.

Rezolvarea acestor probleme, precum şi a celor adiacente sau conexe lor,

va depinde, desigur, într-o măsură mai mare sau mai mică, de descoperirile şi,

în general, de progresul ştiinţei şi tehnologiei, dar şi de progresele ce se vor

face în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionalitatea sistemului social, adică

de calitatea managementului social, în care se integrează, aşa cum vom vedea,

şi managementul juridic.

Aceste progrese sunt absolut indispensabile pentru că în afara problemelor

sus-menţionate, care au un caracter oarecum curent, vor apărea, de fapt au şi

apărut, probleme de o cu totul altă amploare, cum sunt: modificarea spaţiului

terestru, dirijarea climei, stăpânirea spaţiului cosmic, exploatarea fundului

mărilor şi oceanelor, modificarea substratului biologic al indivizilor, controlul

fondului genetic etc.

B. Metodologia şi tehnologia ştiinţei conducerii societăţii, în general. În
această secvenţă a studiului nostru nu ne vom mai limita doar la o prezentare

generală a principiilor şi metodelor ştiinţei conducerii societăţii (managementul

social), aşa cum am făcut în secvenţa precedentă consacrată „metodicii

managementului social”, ci vom proceda la o analiză, sintetică, desigur, a

acestor metode şi tehnici.

Înlocuirea vechiului sistem rutinier de conducere a societăţii, inspirat de

şi bazat pe bun-simţ, intuiţie, experienţele trecute, care s-a constatat a fi cu

totul depăşit de realităţile social-economice şi ştiinţifice actuale, cu un sistem

de conducere ştiinţifică a societăţii moderne contemporane a însemnat şi o

asimilare a unei metodologii şi tehnologii de acţionare având capacitatea de a
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face faţă unei problematici din ce în ce mai complexe, din ce în ce mai vaste,

care se schimbă în ritmuri din ce în ce mai accelerate.

Ştiinţa conducerii societăţii (management science) reuneşte într-o

perspectivă unitară diverse metode şi tehnici moderne de „luare a deciziilor

eficiente” pentru rezolvarea nenumăratelor probleme pe care le ridică practica

social-economică, diferenţierile dintre aceste metode datorându-se, în primul

rând, unghiului din care sunt abordate aceste probleme: cibernetic, ergonomic,

futurologic etc.

Pentru a fi bine înţeleasă, metodologia modernă trebuie plasată în

ansamblul vast al „sistemului social global” pentru că numai astfel vor putea fi

puse în evidenţă sarcinile, funcţionalitatea şi finalităţile urmărite prin

recurgerea la aceste metode şi tehnici pe care ştiinţa le pune, în zilele noastre,

la dispoziţia societăţii.

Noţiunea de „sistem” a căpătat o utilizare din ce în ce mai mare, croindu-

şi drum până în domeniul social şi la societate în ansamblul ei, conturarea

acesteia ca sistem cunoscând o evoluţie şi o acceptare care astăzi nu mai pot fi

contestate, ceea ce a deschis şi calea pentru o abordare matematică. Apariţia

calculatoarelor electronice a produs şi continuă să producă schimbări majore în

funcţionarea sistemelor de orice natură: tehnice, concepţionale (sisteme de

idei), de acţiune (analiza, proiectare şi realizarea unor obiective), inginereşti

(sisteme de producţie industrială şi, vom vedea, elaborarea de norme juridice),

sisteme informatice, economice etc.

Orice sistem, inclusiv „sistemul societăţii globale”, reprezintă un tot
integrat al elementelor sale, ceea ce presupune o interconectare a elementelor

sale interne: orice sistem este un subsistem al unui sistem mai cuprinzător, el

nefiind izolat, ci funcţionând întotdeauna într-un anumit mediu. Societatea

modernă constituie şi ea un sistem şi funcţionează ca atare.

Unitatea şi funcţionalitatea oricărui sistem, deci şi a sistemului societăţii,

presupun o anumită ordine în aşezarea şi funcţionarea elementelor sale

componente, însăşi noţiunea de sistem presupunând ordine.

Creşterea gradului de ordine într-un ansamblu de elemente se datorează

acţiunii oamenilor, un grad cât mai înalt de ordine putând fi obţinut numai

printr-o acţiune conştientă a acestora.

Orice sistem este caracterizat printr-o anumită structură, care poate fi

privită, la modul general, ca o reuniune a tuturor subsistemelor până la cele

mai mici elemente componente, fie într-un mod analitic, prin urmărirea

substructurilor caracteristice, a caracteristicilor şi funcţionalităţii acestora,

punându-se în evidenţă: „buclele de reacţie” şi „punctele de decizie”, care sunt

elemente de structură cibernetică ale subsistemelor componente ale sistemului

de ansamblu. Procesele legate de „buclele de reacţie” sunt astăzi bine înţelese

pentru sistemele electronice şi, în general, în sistemele tehnice automate. S-au

făcut însă eforturi ştiinţifice, cu bune rezultate, şi în privinţa buclelor de reacţie

şi a punctelor de decizie în cadrul sistemelor sociale. Într-adevăr, problema

conducerii economico-sociale reprezintă, în zilele noastre, una dintre

preocupările importante pentru numeroase discipline care au apărut şi au atins

un nivel considerabil în dezvoltarea societăţii, cum sunt: teoria sistemelor,
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cibernetica şi cercetarea operaţională, pentru a ne limita doar la acestea,

întrucât, după cum vom vedea, sunt strâns legate de metodologia şi tehnologia

managementului social în general.

Pentru sistematizarea expunerii, studiul nostru va fi structurat pe două

niveluri:1) „procesele de autoconducere” care implică existenţa buclelor de

reacţie şi 2) „procesul şi structurile de decizie”.

1) Procesul de autoconducere
Am arătat mai sus că există două căi de abordare în tratarea societăţii ca

„sistem”

47

.

Un prim mod îl constituie „tratarea globală” în care nu se ia în considerare

structura de detaliu a societăţii ca sistem. Cu alte cuvinte, acest mod de

abordare reprezintă o vedere foarte largă, foarte generală a sistemului, eventual

chiar modelată într-un anumit mod.

Acest mod de abordare prezintă avantajul că permite definirea unor

mărimi macrosociale care să caracterizeze global „societatea” şi, de asemenea,

permite tratarea interacţiunii societăţilor în cadrul foarte larg şi cuprinzător al

„societăţii mondiale ca sistem”.

Un alt mod de tratare îl constituie „considerarea structurală a societăţii”

prin punerea în evidenţă a subsistemelor componente ale societăţii globale şi a

relaţiilor dintre subsisteme, precum şi dintre subsisteme şi sistemul social

global.

Între aceste două moduri de abordare a societăţii ca sistem există o strânsă

legătură, dar pentru necesităţile studiului nostru (definirea conţinutului şi

funcţiilor managementului social) ne vom limita doar la prima modalitate de

abordare „tratarea globală”, pentru că menţine mereu trează, pe parcursul

expunerii, imaginea şi contururile sistemului considerat (societatea ca sistem,

sistemul structural al societăţii, sistemul de funcţionare a acestor structuri:

procesul de autoconducere, procesul decizional).

Punctul de plecare în această abordare îl reprezintă alegerea obiectivelor

societăţii care pot fi considerate „ieşiri” (în terminologia cibernetică), în timp

ce intrările în sistem sunt reprezentate de concepţii, energie, materiale şi

produse.

Obiectivul fiind „ieşirea din sistem”, tratarea globală a societăţii va trebui

să se concentreze în jurul acestei acţiuni (prin obiectiv înţelegându-se un vector

într-un spaţiu al obiectivelor).

Obiectivul (sau obiectivele) unei societăţi în ansamblul ei conţine factori

multipli care se supun însă unei cerinţe fundamentale, şi anume „satisfacerea în

mod optim a nevoilor materiale şi spirituale ale oamenilor”. Deci obiectivul, ca

ieşire din sistem, trebuie să poată fi reprezentat printr-o „mărime” care ar urma

să capete o anumită „reprezentare matematică”. Este însă necesar să se facă o

distincţie între „valoarea la un moment dat a obiectivului” (valoare parţială,

care trebuie să se integreze în ansamblul final) şi „valoarea finală”, cea care

47

A se vedea I. M. Drăgănescu, Societatea ca sistem, în „Ştiinţa conducerii societăţii”,

Bucureşti, 1971, p. 15 şi urm.
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trebuie atinsă prin acţiunea întreprinsă (aici fiind vorba şi de monitorizarea

permanentă a acţiunii, pe toată perioada desfăşurării sale).

Este de aşteptat ca „obiectivul propus” să fie stabilit ca urmare a unei

„evaluări de optimizare”, deci să fie el însuşi rezultatul unui calcul, sau să fie

„o funcţie de timp”, prin refacerea succesivă a calculului de optimizare sau

prin schimbarea ponderii anumitor factori, în funcţie de gradul de dezvoltare al

societăţii, în această situaţie „obiectivul variind în timp din nou după o anumită

lege”

48

.

Se remarcă şi faptul că „obiectivul propus” reprezintă o „referinţă”, în timp

ce „obiectivul de ieşire” reprezintă, într-un anume sens, o „mărime ce carac -

terizează efectiv sistemul” (obiectivul putând fi considerat şi ca o „mărime de

stare a sistemului”).

Variaţia prezintă importanţă pentru „dinamica sistemului”, iar „viteza de

variaţie” şi „acceleraţia” obiectivului, precum şi, eventual, alte derivate pot

prezenta, şi ele, interes.

Considerarea „obiectivului” ca fiind o „mărime de stare a sistemului”

sugerează ideea căutării şi a altor mărimi de stare, între care să se stabilească

relaţii caracteristice pentru sistem.

O primă întrebare care se poate pune în legătură cu „obiectivul” este

aceea dacă „mişcarea obiectivului social cunoaşte sau nu şi forme de inerţie,

aşa cum se întâlneşte, sub anumite forme, în procesele mecanice, electrice,

biologice etc.?”

Răspunsul la această întrebare este că – avându-se în vedere experienţa

socială – un atare proces de inerţie există şi în procesul social, el datorându-se

faptului că grupurile de oameni, societatea fac, în general, dovada unei inerţii

faţă de schimbare. Dar inerţia nu reprezintă o rezistenţă, ea putând avea şi un

rol pozitiv când masele de oameni pornesc pe făgaşul unor schimbări, sau,

dimpotrivă, un rol negativ, când se opun unor tendinţe la noi schimbări care,

evident, sunt pozitive. Un astfel de fenomen evident de inerţie socială îl

constituie, de exemplu, întârzierile în adaptarea societăţii la schimbările

tehnologice care au ca fundal natura psihologică a omului şi, pe acest fond,

lipsa unei educaţii şi informări adecvate. Se poate intui că inerţia socială poate

depinde, într-un anumit fel, de: „masa populaţiei” – o populaţie foarte

numeroasă va prezenta fenomene mai pronunţate de inerţie; sistemul de

învăţământ şi de sistemele de informare a populaţiei.

Deci se poate deduce că este posibil să se construiască „o funcţie a inerţiei

sociale”, aşa încât, recurgându-se la o analogie mecanică, să se poată defini „o

forţă de inerţie socială” care să acţioneze asupra „obiectivului social” (analogia

mecanică este doar convenţională, întrucât fenomene similare inerţiei au loc,

de exemplu, şi în circuitele electrice, unde nu intervin neapărat deplasări de

corpuri).

48 Ibidem, p. 17.
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În general, unei variaţii în timp a unei „mărimi” care caracterizează un

sistem, i se poate asocia şi o „inerţie” dacă există o bază reală pentru aceasta,

această bază existând şi în „sistemul social”.

Concluzia este că „inerţia” reprezintă „un model matematic pentru o

categorie foarte largă de procese, inclusiv pentru «procesele sociale»”

49

.

O a doua întrebare se referă la ceea ce face ca „obiectivul” să varieze în

timp?

Răspunsul dat este că „evoluţia obiectivului în timp se datorează unor

procese interne sistemului”. „Deplasarea” obiectivului se datorează unei forţe

interne care derivă dintr-o anumită posibilitate, capacitate a sistemului de a

genera această forţă (sistemul posedă o anumită capacitate internă din care

derivă forţa exercitată asupra „obiectivului”). Această forţă internă menită să

pună în mişcare „obiectivul” este denumită „inerţia sistemului”, iar în cadrul

societăţii „rezistenţă socială”, fenomen care trebuie luat în consideraţie, el

alcătuind o 

„realitate socială”. Rezistenţa socială are o acţiune diferită de „inerţia

socială”, întrucât ea (rezistenţa socială) se opune direct forţei interne, pe când

inerţia intervine la schimbarea ritmului de mişcare a „obiectivului”.

Forţa internă socială în raport cu „obiectivul” va depinde de structura

sistemului, de ceea ce conţine el ca „posibilitate de a acţiona asupra

obiectivului”.

Deci mişcarea este determinată de acţiunea societăţii ca sistem de atingere

a obiectivului propus, iar forma acestei funcţii, care poate depinde şi de alţi

parametri, este determinată de structura intimă a sistemului.

Societatea ca sistem, fiind un generator de bunuri, concepte etc., este în

fond un generator de „energie socială” care, pe de o parte, se înmagazinează în

sistem, iar, pe de altă parte, se consumă. Iar consumului de energie socială îi

corespunde „rezistenţa socială” (noţiune care nu are doar o semnificaţie politică).

Dacă „obiectivul” a fost conceput ca o „matrice de obiective” de naturi diferite,

în mod similar „energia socială” va avea componente care derivă din aspecte

economice, culturale, ideologice, politice, la fel stând lucrurile pentru toate

celelalte „mărimi”.

Generării de energie socială trebuie să-i corespundă o „generanţă socială”

care va fi o  forţă de semn contrar rezistenţei sociale

50

.

În ceea ce priveşte influenţa exercitată de „mediul ambiant”, acesta va

impune anumite constrângeri pentru mărimile care descriu sistemul, datorită

„resurselor sale limitate” (ale mediului).

Şi în acest caz se poate da o interpretare energetică, pentru că, în acest fel,

este permisă cea mai simplă descriere posibilă a unei relaţii obiective între

fenomene de acţiune, inerţie, generare şi consum în societate. După cum, azi,

este admisă „bucla de reacţie” ca fiind o realitate obiectivă a naturii şi

societăţii, în mod similar orice sistem activ „autogenerator” poate fi descris, în

linii generale, în modul cel mai simplu, prin modelul unei ecuaţii diferenţiale

49 Ibidem, p. 18–19.

50 Ibidem, p. 19–21.
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de gradul 2 (relaţie matematică exprimată sub forma unei egalităţi de expresii

algebrice care conţin şi mărimi necunoscute). Or, tocmai acesta este cazul

societăţii ca sistem, de a fi un sistem autogenerator.

Pentru a putea genera energie (materiale, produse, idei, concepţii,

informaţii) societatea trebuie să obţină din afara ei o „energie primară”,

întrucât ea nu poate genera energie din nimic. Această „energie primară” o

primeşte din mediul înconjurător.

Energia socială reprezintă însă o funcţie abstractă în raport cu un anumit

obiectiv.

O modelare globală a societăţii nu este chiar atât de simplă cum pare la

prima vedere Ecuaţiile diferenţiale de gradul 2 descriu o fenomenologie foarte

bogată care cuprinde variaţii ale variabilei reprezentate de „obiectiv” care pot

avea un caracter aperiodic lent în timp, crescător sau descrescător, iar în

anumite momente pot apărea salturi extrem de rapide (cazul oscilaţiilor de

relaxare) sau pot cuprinde oscilaţii constante, crescătoare, descrescătoare etc.

În plus, în cazul „matricei de obiective”, sistemul va fi descris ca un „set de

ecuaţii diferenţiale de gradul 2”

51

.

Am arătat mai sus că „procesul de autoconducere” implică existenţa

„buclelor de reacţie”, aşa încât în cele ce urmează vom face o prezentare a
aspectelor generanţei sociale şi a buclelor sociale de reacţie.

Existenţa proceselor de autoconducere implică existenţa „buclelor de

reacţie”. Deci în cadrul societăţii considerate ca sistem, autoconducerea

(autogenerarea) implică existenţa „buclelor de reacţie”. Autogenerarea nu este

posibilă decât în societate şi numai în ansamblul ei, subsistemul juridic fiind

doar un element component intern. De aceea, societatea are bucle de reacţie

hotărâtoare, fără de care ea nici nu poate fi concepută ca sistem.

Prin buclă de reacţie socială se aduc „intrări”, autogenerarea în societate

fiind condiţionată de o reacţie pozitivă care asigură creşterea „ieşirii”. Dar

după cum este cunoscut din funcţionarea sistemelor tehnice, o reacţie pozitivă

poate constitui, în acelaşi timp şi o sursă de instabilitate pentru sistem dacă

aceasta nu este ţinută sub control riguros. Esenţa însă este faptul că societatea

nu poate genera „energie socială” fără această reacţie pozitivă şi deci

„generanţa socială”, ca funcţie care exprimă această generare de energie

socială, trebuie să depindă de existenţa buclei sociale de reacţie.

Rezistenţa socială va depinde, în primul rând, de viteza de mişcare a

obiectivului (viteza de realizare a obiectivului). Mărimea vitezei de mişcare nu

este neapărat constantă, obiectivul reprezentând  un flux care trece prin

„inerţia, rezistenţa şi forţa socială”.

Deci este posibilă o descriere în care funcţia de „generanţă socială” să

coincidă cu factorul de „reacţie socială”

52

.

c) Ca o sinteză a celor arătate mai înainte, acelaşi autor citat, dar şi alţii fac

două sublinieri importante în legătură cu societatea considerată ca sistem, cu

aplicaţii semnificative în ceea ce priveşte metodologia de conducere a societăţii.

51 Ibidem, p. 21–22.

52 Ibidem, p. 22–26.
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În primul rând se face observaţia că un asemenea mod de tratare creează

un cadru în care se îmbină factori economici şi neeconomici prin intermediul

unor „noţiuni generale” cum sunt: forţa socială, inerţia socială, rezistenţa

socială, generanţa socială etc. Această îmbinare ridică, desigur, probleme de o

complexitate deosebită, însă, altfel, nu ar putea fi găsite căile pentru o tratare

cu „metode mai exacte” a societăţii în ansamblul ei.

Tratarea în acest mod a societăţii are ca nucleu „constituirea unui spaţiu al

obiectivelor sociale” (în cadrul căruia obiectivele concrete să aibă o anumită

reprezentare).

Apoi, în „spaţiul obiectivelor” se găsesc subspaţii: economice, culturale,

ştiinţifice, juridice, educaţionale, ideologice, politice etc.

În spaţiul obiectivelor se pot remarca şi alte structuri ale subspaţiilor

legate de funcţiile introduse. De exemplu, rezistenţa socială conţine factori

economici, ideologici, psihologici etc. De aceea, obiectivele care au tangenţă

cu „rezistenţa socială” vor constitui un subspaţiu al obiectivelor care se

intersectează cu celelalte subspaţii arătate mai înainte.

Din punct de vedere economic, componenta economică a „rezistenţei

sociale” poate fi considerată ca fiind reprezentată prin „consum”. În acest

cadru „energia economică” generată de societate este distribuită prin

„consum”. Dar atingerea unui anumit grad de consum, eventual creşterea

acestuia, poate constitui unul dintre obiectivele societăţii.

În general, „rezistenţa socială” poate găsi elemente proprii şi în spaţiul

obiectivelor, considerate în sensul lor general, unele subspaţii din spaţiul

obiectivelor putând fi legate direct de anumite funcţii. Dar această legătură directă

poate duce şi la unele neclarităţi. De exemplu, în cazul consumului economic,

creşterea acestuia (considerat ca „obiectiv”) duce la dezvoltarea economică şi

socială, cel puţin într-o anumită etapă, dar în acelaşi timp, consumul poate

constitui o frână a creşterii prin risipă de energie economică. Această neclaritate

(sau contradicţie) este numai aparentă căci, în realitate, un consum economic

sporit presupune o „generanţă economică sporită”. Numai în cazul unui consum

sporit fără o generanţă sporită se poate ajunge la un consum mai mare de energie

economică decât ceea ce se produce şi atunci începe „descreşterea economică”.

Atingeri similare se pot găsi în societate şi în legătură au alte „mărimi

sociale”.

În al doilea rând, societatea fiind privită ca un „sistem dinamic”, se pune

întrebarea fundamentală dacă „obiectivul social” în ansamblul său va trebui să

cunoască o creştere continuă sau, la un moment dat, va atinge un regim

permanent cu o anumită structură?

Începând din anii ’80 oamenii de ştiinţă, activiştii de mediu şi toţi cei

preocupaţi de sistemele complexe, cum este şi sistemul social, pun accentul pe o

noţiune de bază, şi anume „viabilitatea”, noţiune care a modelat dezbaterile pe

tema proiectelor şi stilului nostru de viaţă. Cercetători în domeniul futurologiei

53

au făcut sublinierea că „viabilitatea” este, aparent, un scop lăudabil – pentru că

53

A se vedea, de exemplu, J. Cascio, Rezilienţa, în „Foreign Policy România”, mai/iunie

2009, p. 44.
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ne spune cum trebuie să trăim cu mijloacele pe care le avem: economice,

ecologice sau politice –, dar nu este suficientă (doar noţiunea de „viabilitate”)

pentru vremuri nesigure, întrucât, în astfel de situaţii, se pune întrebarea: cum să

se poată trăi cu mijloacele pe care le avem când chiar aceste mijloace se pot

schimba şi încă foarte rapid şi pe neaşteptate? Deci s-a conchis că avem nevoie

de un alt model. Iar pentru a-l obţine (acest nou model), va trebui să se privească

în perspectivă şi să se lupte pentru un nou mediu înconjurător şi o nouă civilizaţie

care să aibă posibilitatea (capacitatea) de a suporta schimbări rapide şi

neaşteptate, fără să existe ameninţarea prăbuşirii. O astfel de lume ar fi mult mai

viabilă, ar fi regenerabilă, bazată nu numai pe capacitatea de a absorbi şocuri, ci

şi pe capacitatea de a evolua prin astfel de şocuri, adică ar fi „rezilientă”.

Viabilitatea – în viziunea autorului la care ne-am referit mai sus – este,

inerent, o „noţiune statică”, implicând presupunerea că ne putem menţine pe

noi înşine şi lumea, iar odată ce găsim combinaţia corectă de comportament şi

tehnologie, care ne permite, în oarecare măsură, stabilitatea, ar trebui să

rămânem acolo. Deci viabilitatea (o lume viabilă) poate evita un dezastru

iminent, dar lumea rămâne pe marginea prăpastiei până la şocul următor.

Rezilienţa, dimpotrivă, acceptă faptul că schimbarea este inevitabilă şi că,

în multe cazuri, nu stă în puterea noastră să o stăvilim, de aceea ea se

concentrează pe nevoia de a ţine piept neprevăzutului. Lăcomia, accidentele

sau răutatea pot avea, desigur, efecte negative importante, dar cu excepţia

cazurilor când am avea de-a face cu ceva apocaliptic, un sistem rezilient poate

absorbi astfel de rezultate fără ca starea generală a societăţii să fie ameninţată.

Ca şi viabilitatea, rezilienţa cuprinde atât strategia, cât şi proiectul,

ghidând modul de efectuare a alegerilor (opţiunilor) şi modul cum sunt create

sistemele. În esenţă, sistemul rezilient se reduce la evitarea căderii în capcane,

chiar şi în cele proprii.

Principiile care stau la baza rezilienţei ar fi: diversitatea (a nu te baza pe un

singur fel de soluţii, pentru a evita să suferi din cauza unei singure greşeli);

redundanţa (care te asigură să ai mereu rezerve şi să nu rămâi niciodată cu o

singură cale de scăpare); descentralizarea (întrucât, deşi sistemele centralizate

sunt puternice, atunci când eşuează consecinţele sunt catastrofale); colaborarea
(întrucât se poate profita din plin de tehnologiile care permit colaborarea, mai

ales de cele care permit comunicarea şi informarea comună); transparenţa
(întrucât: nu îţi ascunde sistemele; face mai uşoară descoperirea unde anume

poate exista o problemă; permite discutarea cu alţii despre planuri şi proiecte, dar

şi ascultarea atunci când oamenii îţi semnalează anumite probleme); greşelile
graţioase (care, atunci când se întâmplă să greşeşti, te obligă ca pe viitor să te

asiguri că, atunci când faci un lucru, modul cum o faci să nu aibă consecinţe mai

rele decât aşa cum acesta este deja); flexibilitatea (care înseamnă că trebuie să fii

gata, atunci când lucrurile nu merg aşa cum te aşteptai, să schimbi planurile şi să

nu contezi pe faptul că lucrurile vor rămâne aşa cum sunt); prognoza (ceea ce ar

însemna că, deşi nu poţi prezice cu exactitate viitorul, cel puţin să ai posibilitatea

să-i auzi sau să-i intuieşti sosirea, să gândeşti şi să fii pregătit).

Se face şi o subliniere finală şi anume că, mai presus decât orice,

rezilienţa scoate în evidenţă abilitatea noastră de a rezista crizelor; viabilitatea
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(noţiunea de „viabilitate”) este (indică) o stare fragilă, întrucât schimbări

neprevăzute (naturale sau nu) pot cauza uşor colapsul. Rezilienţa se referă la

capacitatea de a învinge neprevăzutul. Viabilitatea reprezintă doar

supravieţuirea, pe când rezilienţa are drept scop asigurarea succesului.

Sub raport metodologic, într-o teorie sociologică cu funcţie postdictivă şi

predictivă, cauzalitatea şi legitatea sunt instrumente de bază în cercetare. Or,

pentru o cercetare predictivă având valoare futurologică metodele structural-

funcţionale de analiză a fenomenelor sociale sunt de mare importanţă corelate

cu principiul determinismului, singurul în măsură să confere valoare teoretică

şi praxiologică explicaţiei sociologice. Ponderea prognozei şi a strategiei

generale a acţiunii, pe baza unui plan de perspectivă, reprezintă deopotrivă un

rezultat şi o condiţie ale dezvoltării sănătoase a societăţii. Problema optimizării

acţiunilor sociale nu mai este doar o problemă teoretico-sociologică de ordin

strict ştiinţific, ci şi o problemă politică şi, după cum vom vedea, şi o problemă

juridică de foarte mare importanţă. De aceea, în prognoza pe termen lung se

impune ca efectul hotărârilor politico-economico-juridice adoptate să aibă

viabilitate pentru perioade mai îndelungate de timp pentru a putea fi cumulate

condiţiile de folosire eficientă şi optimă a resurselor materiale şi umane.

Într-o prognoză socială, adecvarea nu depinde numai de acţiunea

factorilor cauzali şi condiţionali actuali. Trebuie ţinut cont şi de faptul că, la

rândul său, efectul în procesul structurii lui influenţează asupra cauzei care l-a

generat. De aceea, modelele prognotice intervin ca „factor stimulator” în

realizarea sarcinilor izvorâte din actul precizional şi se înscriu în planurile de

activitate economică şi socială adaptate în funcţie de aceste prognoze

54

.

Intervin, de asemenea, factori de ordin obiectiv (interni sau externi) şi subiectiv

(ca efect al activităţii de dezvoltare şi a conştiinţei oamenilor), care pot

influenţa dinamica socială, dar care nu au putut fi introduşi anterior în calcul.

Întotdeauna momentul luat în consideraţie pentru calcularea efectelor viitoare

se deplasează spre viitor. De aceea, în acţiunea practică trebuie avută în vedere

nu numai funcţia de distribuire a parametrilor iniţiali, ci şi ecuaţia de frecvenţă

oscilatorie a factorilor aleatorii care însoţesc trecerea de la „posibil” la „real”.

Cu alte cuvinte, se impune necesitatea unei metodologii de prognoză care să

permită o „continuă recodificare a sistemului de parametri” ce influenţează

dezvoltarea socială, o „activitate prognotică permanentă şi elastică”

55

.

Datorită acestui fapt, în „prognoza pe termen lung” se operează, mai ales,

cu metode formale (statistice), punându-se în evidenţă numai „tendinţele

generale ale dezvoltării economice şi sociale”, în timp ce în „prognozele pe

termen scurt” se are în vedere o concretizare, detaliere a trecerii de la posibil la

real, elaborându-se în amănunt planuri de măsuri şi de sarcini personalizate

(pentru a se putea stabili cu exactitate şi responsabilităţile juridice) la toate

nivelurile şi sectoarele activităţii sociale, dar mai ales în domeniul economic

54

A se vedea I. Tudosescu, Structura acţiunii sociale. Momentul previzional al acţiunii, în
„Ştiinţa conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 56.

55 Ibidem, p. 56.
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(de amănunte în privinţa modelelor metodologice de prognozare ne vom ocupa

în mod special într-o altă parte a studiului nostru, dar în acelaşi capitol).

2) Procesul de decizie
Ne-am ocupat mai sus de existenţa „buclelor de reacţie” în cadrul

sistemelor de autoconducere, inclusiv în cadrul societăţii, care presupune

instituirea unui mecanism (de tip cibernetic) apt să capteze sau spre care să fie

dirijate informaţiile dinspre mediul ambiant general spre subsistemul

specializat dat, mecanism care să proceseze aceste informaţii, în vederea

soluţionării problemelor ce trebuie rezolvate, dându-se răspunsuri-ieşiri (în

sens cibernetic) din subsistemul specializat.

În continuare ne vom ocupa de „punctele de decizie” din sistemul social,

puncte care, şi ele, fac parte din „lanţul de reacţie” (al subsistemului şi,

implicit, al sistemului social global).

Decizia poate fi definită ca fiind „trecerea de la informaţie” la „comanda
de acţiune”. Această trecere se poate face, în unele cazuri, automat, cu ajutorul

calculatoarelor electronice, în special pentru „deciziile operative”, sfera unor

astfel de decizii fiind considerabilă. Dar principalul element de decizie, în

sistemul social, rămâne omul (cu nevoile şi aspiraţiile sale).

Procesul de decizie este un proces complex, decizia ce se ia la niveluri

superioare ale conducerii depinzând de informaţia de care se dispune, cât şi de

un sistem de concepte şi de politica de acţiune.

Problematica deciziei la diferite niveluri în sistem este diferită, deciziile

acţionând în funcţie de nivel o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. În

orice caz însă, trebuie reţinută ideea că structurile decizionale din sistemul

social joacă un rol esenţial în funcţionarea acestui sistem.

Sistemul social, ca orice sistem, are „intrări” şi „ieşiri” (în sens cibernetic),

dar nu întotdeauna lucrurile sunt evidente. Ceea ce interesează la o societate este

„atingerea unor obiective şi, tocmai de aceea, ca „ieşire” a sistemului social, pot

fi considerate „obiectivele sale”.

În prezent, societatea se bazează pe numeroase discipline ştiinţifice cum

sunt, printre altele, cibernetica şi cercetarea operaţională de care ne vom ocupa,

în special, în cele ce urmează.

Printre ideile care permit înglobarea într-o perspectivă comună a
disciplinelor sus-menţionate, un rol de prim rang îl joacă conceptele de
„informaţie” şi de „decizie”. Disciplinele moderne „aşa cum se subliniază în

literatura de specialitate

56

– au pus la dispoziţie metode de luare a deciziilor

eficiente pentru rezolvarea a nenumărate probleme pe care le ridică practica

social-economică. Diferenţele dintre aceste metode se datorează, în primul

rând, punctului (unghiului) de vedere din care sunt privite problemele

respective: cibernetic, ergonomic, futurologic, psihosociologic etc., iar, în al

doilea rând, de instrumentele specifice de rezolvare: modelare matematică,

anchete psihosociologice şi altele.

56

A se vedea Gh. Boldur, Informaţia şi decizia în procesul conducerii social-economice, în

„Ştiinţa conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 135 şi urm.
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În ceea ce priveşte „informaţiile”, rolul lor este recunoscut ca fiind

primordial atât pentru pregătirea deciziilor, cât şi din punctul de vedere al

fenomenului cibernetic de „reglare socială”, al efectelor psihosociologice pe

care le generează, al sondării tendinţelor pe termen scurt, mediu şi îndepărtat

(despre informaţii şi informatică ne vom ocupa mai pe larg într-o secvenţă

următoare a studiului nostru).

Sesizându-se din ce în ce mai mult relaţia organică dintre disciplinele

managementului, precum şi polarizarea legăturilor dintre ele în jurul

conceptelor de „informaţie” şi „decizie” s-a ajuns la o tratare unitară a lor, prin

integrarea tuturor problemelor conducerii (managementului) într-o schemă

comună şi anume noţiunea de „sistem”

57

. Iar pentru a se sublinia şi mai

pregnant poziţia centrală, în cadrul noţiunii de „sistem”, pe care o ocupă

aspectul informaţional şi cel decizional, s-a recurs la conceptul de „sistem

informaţional-decizional” (prescurtat SID)

58

, prin care se înţelege un ansamblu

de părţi şi mijloace (oameni şi resurse) cu o organizare informaţională şi

decizională (eventual pe subsisteme componente), care acţionează în direcţia

realizării unor „obiective”.

Primul nivel de analiză a oricărui sistem informaţional-decizional

(inclusiv al sistemului juridic) este cel cibernetic, în care se ţine seamă de

„intrările” în sistem (resurse şi informaţii) şi de „ieşirile” din sistem (produse

de orice fel, inclusiv informaţii).

Sistemul (sau „cutia neagră”, în sens cibernetic), la acest nivel de analiză,

interesează doar pentru a se determina „mărimile ieşirilor” care sunt comparate

cu „obiectivele” stabilite, fără a se proceda, deocamdată, la o analiză a

proceselor interioare (dinlăuntrul „cutiei negre”). Dar întrucât, în cele mai

multe cazuri, apar abateri (neconcordanţe între „ieşiri” şi „obiective”), va

interveni „regulatorul procesului” care are rolul să aducă „ieşirile” la nivelul

„obiectivelor stabilite” (adică o intervenţie „în afară” a organelor de conducere

care acţionează exclusiv asupra unor pârghii regulatoare, cum ar fi: dotarea cu

resurse umane şi materiale şi prin informaţii – dispoziţii normative).

Acest gen de intervenţii poate conduce la rezultate eficiente numai dacă se

cunoaşte foarte bine relaţia dintre „intrări” şi „ieşiri”, relaţie care caracte ri -

zează fiecare sistem.

Recurgerea la nivelul de analiză cibernetic este o metodă economică şi

rapidă, aplicabilă în cazurile când nu este necesară o analiză de amănunt a

funcţionării sistemului, fiind suficientă acţiunea „regulatorului procesului”, în

sensul sus-menţionat

59

.

57

A se vedea: Şt. Bîrlea, Conducerea ştiinţifică şi industria modernă, în „Conducerea

ştiinţifică a întreprinderii”, Bucureşti, 1970; O. Eliot, R. Wasely, Business Information Processing
Systems, Homewood, Illinois, 1965.

58

A se vedea: Gh. Boldur, I. Băncilă, Metode şi mijloace moderne de luare a deciziilor în
întreprinderi, Institutul de Documentare Tehnică, Bucureşti, 1970; Gh. Boldur, Procese
informaţionale şi de decizie din economie, Bucureşti, 1969.

59

A se vedea: J. Mélèse, La gestion par système, Paris; G. Métayer, Cybernétique et
organisation, Paris (citate de Gh. Boldur, Informaţia şi decizia în procesul conducerii social-
economice, cit. supra, p. 167, notele 23 şi 24 de la subsol).
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Al doilea nivel de analiză. Atunci când „mărimea sistemului” sau modelul

de „regulator al procesului” este depăşit în ceea ce priveşte posibilităţile sale de

reglare,    printr-o simplă analiză la nivel cibernetic, fiind necesară o analiză de

amănunt a funcţionării sistemului, inclusiv impunerea unor restricţii juridico-

administrative, care implică şi un timp mai îndelungat, propriu unei evaluări

calitative de profunzime, va trebui să se recurgă la „un alt nivel de analiză” în

care, plecându-se tot de la „ieşirile-obiectiv” ale sistemului, se examinează
funcţionarea informaţional-decizională internă (adică cercetarea interiorului

„cutiei negre”), mergându-se, de această dată, până la definirea cu precizie a

„intrărilor necesare” (pentru realizarea obiectivului stabilit: ieşirile să fie

corespunzătoare realizării obiectivului).

Acest al doilea mod de analiză şi proiectare a „sistemului informaţional-

decizional” are meritul deosebit de a obliga la explicitarea obiectivelor şi de a

subordona apoi întregul studiu „realizării acestora”, în alegerea soluţiilor

informaţional-decizionale putându-se utiliza toată gama de metode, procedee şi

tehnici pe care le conferă diversele discipline ale managementului. În felul

acesta, apare posibilitatea de transformare a activităţii de conducere a

sistemului societăţii într-un proces realmente ştiinţific, bazat pe o metodologie

riguroasă, care sintetizează, într-o concepţie unitară, cele mai noi descoperiri

ale ştiinţei conducerii, eliminându-se sau cel puţin reducându-se considerabil:

inspiraţiile lipsite de orice bază reală, subiectivismul, voluntarismul şi

arbitrariul.

Atât primul nivel de analiză (analiza cibernetică), cât şi cel de-al doilea

nivel de analiză (cercetarea în amănunt a funcţionării sistemului informaţional-

decizional; a interiorului „cutiei negre”) au fost dur criticate, dar s-au dat şi

răspunsuri pe măsură, ambele pertinente, aşa încât considerăm utilă şi

instructivă o prezentare, în continuare, a argumentelor „pro” şi „contra”

invocate în această privinţă.

Împotriva aplicării ciberneticii la teoria sistemelor sociale şi a conducerii

acestora (management science) au fost ridicate următoarele obiecţii:

– aplicarea ciberneticii în aceste domenii este principial imposibilă,

întrucât datele referitoare la sistemele sociale şi conducerea acestora nu sunt

atât de exacte încât să permită construirea efectivă a unui dispozitiv tehnic

(cibernetic); la acest argument a aderat însuşi N. Wiener, părintele ciberneticii,

şi mai mulţi alţi autori

60

;

– chiar dacă acest lucru ar fi – ipotetic – cu putinţă, sistemul social şi

conducerea acestuia nu se reduc doar la dimensiunile unui sistem tehnic, cum

este şi cel cibernetic. O asemenea reducţie ar depersonaliza  şi dezumaniza

viaţa socială.

60

A se vedea: N. Wiener, The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society,

Boston, 1950; K. Steinbuch, Automat und Mensch, Berlin, Heidelberg, New York, 1965; H.

Stachowiak, Denchen und Erkennen im Kybernetischen Modell, Viena, New York, 1965; K. W.

Deutsch, The �erves of Government, New York, 1963; D. Easton, A Systems Analysis of Political
Life, New York, Londra, Sydney, 1965; A. Etzioni, The Active Society, 1967; W. Buckley,

Sociology and Modern Systems Theory, New York, 1967.
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La aceste critici au fost date răspunsuri pertinente care merită a fi

cunoscute:

– în cadrul primului argument se reproşează ştiinţelor sociale că nu oferă

despre sistemele sociale cunoştinţe exhaustive (un ansamblu complet şi precis

de date formulate matematic). Se ştie însă că nicio ştiinţă şi nicio specie de

cunoaştere ştiinţifică (cu excepţia matematicilor care studiază sisteme –

structuri posibile, construite prin definiţie) nu dispun de totalitatea datelor

despre un sistem real, întrucât orice sistem se află în interacţiune cu alte

sisteme şi, ca atare, într-un proces continuu de schimbări a căror descriere ori

explicaţie necesită o serie infinită – şi, de aceea, irealizabilă – de implicaţii.

Aşa încât cunoaşterea poate fi considerată ca fiind satisfăcătoare, din punctul

de vedere al momentului corespunzător practicii sociale, dacă se permite

stăpânirea (controlarea, reglarea, dirijarea, normarea) sistemului considerat. De

aceea, în locul unei himerice cunoaşteri absolute, ştiinţa operează cu cunoştinţe

relative, verificate prin practică (experimente, teste) şi care servesc la

perfecţionarea cunoaşterii.

Desigur că sistemele sociale sunt mai complexe decât cele naturale sau

tehnice. De asemenea, investiţiile în acest domeniu sunt simţitor mai reduse în

comparaţie cu cercetarea disciplinelor care se ocupă cu sistemele din natură şi

este firesc ca şi volumul şi calitatea cercetărilor în ştiinţele sociale să lase,

uneori, de dorit. Aceasta nu înseamnă însă că acest sector al cercetării să fie

ignorat, întrucât sunt cerinţe stringente ca în prezent să se opereze o schimbare

profundă, o mutaţie în ceea ce priveşte cercetarea în acest domeniu spre care

trebuie orientate resurse satisfăcătoare (materiale, financiare, umane)

61

.

Cunoaşterea sistemelor sociale, în vederea planificării şi conducerii (prin

obiective) a procesului lor de dezvoltare nu necesită cunoaşterea lor

exhaustivă. Ambele procese, planificarea (proiectarea) şi conducerea, presupun

o cunoaştere operaţională, adică o cunoaştere a acelor dimensiuni ale

sistemului societăţii care sunt semnificative, relevante pentru scopurile

(obiectivele) urmărite

62

.

Stabilirea relevanţei unei anumite dimensiuni necesită o teorie explicativă

a sistemelor sociale în perspectiva metodologiei de analiză structurală.

Pe această bază pot fi stabiliţi factorii care condiţionează activitatea de

ansamblu a sistemului social (fiecare cu o pondere determinată).

Teoria sistemelor sociale şi a legilor dezvoltării lor constituie o bază

suficientă pentru selecţionarea dimensiunilor relevante ale sistemelor sociale.

Cu ajutorul acestor dimensiuni relevante se pot construi modele

cibernetice ale desfăşurării activităţilor sistemului social şi se pot stabili

metodologia şi tehnologia conducerii în condiţii de optimalitate (în cadrul

perfecţionării ei).

61

A se vedea Ph. Sadler, Automation – Some Sociological Considerations, în „Computer

Bulletin” nr. 3/1969, p. 219.

62

A se vedea P. Apostol, Domeniul ştiinţei conducerii societăţii, în „Ştiinţa conducerii

societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 437–438.
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Deci metodologia cibernetică a modelării reprezintă o soluţie eficientă –

atât pe plan teoretic, cât şi pe plan practic – pentru cunoaşterea şi conducerea

sistemelor sociale, chiar şi în situaţia în care numai anumite dimensiuni

relevante ale sistemului social pot fi abordate cu metode de cercetare ştiinţifică.

Iar în ceea ce priveşte exactitatea datelor iniţiale, această cerinţă poate fi

îndeplinită, într-un mod satisfăcător, prin automatizarea evidenţei sociale, pe

baza unei codificări corespunzătoare, în cadrul unui sistem integrat de

informaţie, lipsurile şi deficienţele în adunarea, prelucrarea, stocarea şi

utilizarea datelor nu trebuie considerate ca o piedică în calea obţinerii, pe

parcurs, în timp, a unor date cât mai exacte pentru abordarea unor modele

operaţionale de conducere. Fireşte că o astfel de construcţie de modele necesită

formarea unor colective de studii integrative (multidisciplinare)

63;

– cea de a doua obiecţie, care constă în afirmaţia că folosirea metodologiei

ciberneticii ar însemna reducerea complexităţii sistemului social şi

dezumanizarea lui, se consideră că se datorează unei neînţelegeri sau confuzii

uşor de înlăturat. Mai întâi, dispozitivul tehnic de tip cibernetic nu este un

„mecanism” în înţelesul tradiţional, ci o „simulare” pe o maşină (computer) a

modalităţii umane de acţiune, bazată pe receptare, stocare, prelucrare şi emitere

de informaţie. Apoi, în al doilea rând, metoda „modelării” nu înseamnă

nicidecum identificarea originalului cu modelul şi nici invers, ambele trebuind

a fi într-o relaţie dialectică de analogie şi disanalogie (asemănare şi deosebire).

Modelul cibernetic nu se consideră echivalent cu originalul (societatea), ci

reprezintă o „reproducere simplificată” a acestuia, sub un aspect determinat.

Modelul cibernetic nu se substituie „realităţii complexe”, ci doar caută să-i

sesizeze anumite aspecte care – tocmai din cauza extremei complexităţi a

realului – nu pot fi abordate şi conduse altfel.

Recurgerea la metodologia modelării este obiectiv necesară pentru că o

acţiune de conducere a societăţii trebuie să aibă capacitatea de a cuprinde în

ansamblu, cu mare rapiditate, uneori chiar în timp real, modul de funcţionare a

sistemului ca întreg, or acest lucru nu ar fi, în mod obiectiv, posibil decât cu

sprijinul  computerelor de mare putere şi chiar al mai multor reţele integrate de

computere. Aceasta însă nu înseamnă nicidecum o dezumanizare a sistemului

societăţii, pentru că tot oamenii sunt cei care conduc, elaborând politici

economice şi sociale, tot ei stabilesc obiectivele pe care trebuie să le atingă

pentru bunăstarea societăţii şi indivizilor care o compun. Deci folosirea

modelelor cibernetice nu reprezintă decât un mijloc de realizare în activitatea

de conducere, pentru optimizarea acesteia

64

.

În ceea ce priveşte „analiza operaţională”, este deja cunoscut şi acceptat

faptul că în ştiinţa şi practica contemporană a apărut, după al Doilea Război

Mondial, o formă sau o modalitate deosebită de cercetare şi de realizare a

activităţii de conducere (management), denumită „analiză sau cercetare

operaţională”.

63

A se vedea: H. Krauch, Wegeund Aufgaben der Systemforchung, Dortmund, 1969; 

P. Apostol, op. cit. supra, p. 437–438.

64

A se vedea P. Apostol, op. cit. supra, p. 439–441.
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Pornindu-se de la analiza operaţională, a devenit posibilă şi necesară

construirea unei „teorii a acţiunii” şi, în cadrul ei, a acţiunii de conducere a

societăţii printr-o operaţiune de generalizare a rezultatelor obţinute pe baza

teoriei şi metodologiei cercetării operaţionale, generalizare făcută în lumina

unor principii ale teoriei acţiunii şi sistemelor sociale. Deci metodologia

conducerii societăţii trebuie considerată ca o specie, o aplicare a ceea ce a fost

denumită „analiza operaţională generalizată” (AOG), analiză înţeleasă ca fiind

o metodologie flexibilă, polivalentă, multidisciplinară a explorării, evaluării şi

conducerii acţiunii sociale cu ajutorul ştiinţei şi tehnologiei din zilele noastre.

Aşezarea acţiunii de construcţie şi conducere a societăţii pe temeiuri

ştiinţifice este o operaţiune de mare complexitate şi dificultate şi constă în

elaborarea unei metodologii a acţiunii sociale care să corespundă cu nivelul

atins în ştiinţă, metodologie şi tehnologie, în zilele noastre.

Ipoteza de la care trebuie să se pornească sau să se continue, în această

privinţă, este că un asemenea sistem de metode, un asemenea dispozitiv

metodologic, poate fi elaborat cu succes „printr-o asimilare critică şi

generalizatoare a cercetării sau analizei operaţionale, ceea ce presupune o

reconstrucţie operaţională obişnuită prin eliberarea categoriilor sale de restricţii

impuse în aplicarea sa în domeniile de origine”

65

(conducerea acţiunii militare

în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi, după acesta, conducerea unor

organizaţii economice şi publice).

Oamenii de ştiinţă au anticipat de multă vreme nu numai posibilitatea, dar

şi necesitatea aplicabilităţii analizei operaţionale şi pentru optimizarea

performanţelor oricărei activităţi umane, oricărei situaţii problematice sau

decizionale

66

.

Alţi teoreticieni au ridicat însă obiecţii, susţinând că o asemenea aplicaţie

este principial imposibilă întrucât viaţa socială se caracterizează printr-un

număr prea mare de parametri neprevizibili (datorită acţiunilor reciproce

multiple); această obiecţie este identică cu cea privind aplicarea ciberneticii în

viaţa socială, aşa încât nu mai revenim asupra ei, ci trimitem la cele expuse mai

sus. Subliniem doar argumentul principal invocat de unii autori

67

, potrivit

cărora aplicarea cercetării operaţionale în cercetarea şi conducerea societăţii nu

ar fi posibilă deoarece datele ştiinţelor sociale nu ar putea fi formulate în

limbajul matematicii contemporane.

Am reprodus această obiecţiune, care aparţine unui celebru statistician (G.

Menges), întrucât prin ea se atinge chiar punctul nevralgic al întregii

problematici a raporturilor dintre ştiinţele sociale şi cercetarea operaţională şi,

în general, a procesului de matematizare şi cibernetizare a cercetării şi

conducerii sistemelor sociale (precizări atât de necesare pentru juriştii care ar fi

nefamiliarizaţi cu asemenea abordări ştiinţifice).

65 Ibidem, p. 447 şi urm.

66

A se vedea J. D. Bernal, The Freedom of �ecessity, Londra, 1949, p. 297 şi urm.

67

A se vedea W. G. Benns, în J. R. Lawrance, Operational Research and the Social
Sciences, Londra, New York, Sidney, Toronto, Wellington, 1966, p. 39.
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Răspunsul dat este evident acelaşi şi în legătură cu aceeaşi obiecţie

formulată împotriva cibernetizării unui atare proces, şi anume că această

problemă se va rezolva de la sine, în timp, întrucât cercetătorii din domeniul

ştiinţelor sociale şi cei din cadrul cercetării operaţionale fac eforturi efective şi

au realizat deja, în mare, înlăturarea barierelor lingvistice şi conceptuale care ar

împiedica folosirea cercetării operaţionale în investigarea, evaluarea şi

conducerea acţiunii şi a sistemelor sociale.

Dar pentru cititori, este necesar să fie prezentat, măcar în linii foarte

generale, în ce constă „cercetarea operaţională” şi o vom face în cele ce

urmează, fiind vorba de o metodologie extrem de importantă.

Autori

68

care deja sunt clasici în această materie arată că prin cercetarea

operaţională se înţelege folosirea metodelor ştiinţifice, îndeosebi metoda

măsurării, spre a se ajunge la decizii menite să întemeieze acţiunea de

efectuare sau realizare.

În viziunea altor autori

69

cercetarea operaţională ar fi ştiinţa pregătirii

deciziilor, respectiv: recomandarea unei asemenea desfăşurări a acţiunii care să

poată asigura realizarea unei funcţii de utilitate pozitivă, corespunzător

preferinţelor centrului de decizie al sistemului considerat ori metoda de folosire

a tuturor tehnicilor ştiinţifice ca instrumente în vederea rezolvării unor

probleme specifice.

Indiferent ce definiţie s-ar alege, este de reţinut că cercetarea operaţională

are câteva caracteristici de nelipsit, şi anume

70

:

– se referă la probleme de decizie, apărute în cursul rezolvării chestiunilor

ivite în tendinţa de optimizare a eficienţei activităţii şi a performanţelor

sistemelor;

– ca atare, efectuează o normare a acţiunii în sensul maximizării

obiectivelor, rezultatelor şi minimizării simultane a cheltuielilor de energie şi

resurse (materiale şi umane);

– priveşte acţiunea în cadrul unor sisteme determinate, în special a celor

complexe şi hipercomplexe, angajate în schimbare rapidă şi într-o ambianţă ea

însăşi schimbătoare, saturată cu elemente aleatorii neprevizibile;

– are în vedere factorul uman în toate ipostazele sale: cercetare (pregătirea

deciziei), luarea deciziei, executare, control asupra executării şi, pe această

bază – adică prin folosirea informaţiei rezultate din control –, perfecţionarea

tuturor componentelor acţiunii sociale şi a performanţei sistemelor sociale în

acţiune;

– în toate demersurile menţionate mai înainte se foloseşte ori cuantificarea

parametrilor, indicatorilor, dimensiunilor acţiunilor şi sistemelor, ori tratarea

lor cu ajutorul metodologiei ştiinţifice;

68

A se vedea P. M. Morse, G. E. Kimball, Methods of Operations Research, Londra, 1951.

69

A se vedea: A. Kaufmann, Méthodes et modèles de la recherche opérationnelle, Paris,

1962; P. M. Pruzan, în J. R. Lawrance, op. cit. supra, p. 21; D. N. Chorafas, La simulation
mathématique et ses applications, Paris, 1966.

70

A se vedea P. Apostol, op. cit. supra, p. 450–451.
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– operează pe baza elaborării şi rectificării continue a unor modele

matematice, logico-matematice, respectiv a unor modele cibernetice, pe care le

experimentează şi, pe acest temei, le reformulează (dacă este cazul, bineînţeles).

Deci cercetarea operaţională „nu este o anumită metodă de soluţionare

matematică a unor situaţii problematice” (situaţii de decizie), ci „metoda

folosirii maximale a procedeelor ştiinţifice controlate”, în cadrul activităţii de

cercetare, evaluare şi conducerea a acţiunii şi a sistemelor sociale. Or, tocmai

de aici derivă şi dificultăţile în elaborarea „analizei operaţionale generalizate”,

respectiv în asimilarea cercetării operaţionale în metodologia ştiinţelor sociale

şi a conducerii sociale

71

.

Problemele sociale au fost analizate şi sesizate în măsura în care calculele,

respectiv modelele matematicii, elaborate în afara cercetării din domeniul

ştiinţelor sociale, au permis abordarea lor pe această cale. Şi, efectiv,

matematicienii şi tehnicienii din cercetarea operaţională şi-au şi pus astfel de

probleme (de acţiune socială), elaborând soluţii matematice corespunzătoare,

cu rezultate îmbucurătoare. De aici însă şi o tendinţă tot mai accentuată de a se

reduce problematica socială la modele abstracte, în loc de a se porni de la

realităţile sociale şi de a căuta formulări matematice adecvate

72

.

În literatura de specialitate

73

se face sublinierea că raportul dintre

cercetarea operaţională şi ştiinţele sociale constă, în esenţă, din punct de vedere

cibernetic, în a transforma „ieşirile” din sistem (rezultatele) ştiinţelor sociale în

„intrări” (puneri de probleme) ale cercetării operaţionale. Or, această situaţie

impune o reexaminare a principiilor cercetării operaţionale „în aplicaţiile sale

sociale”. Aceasta, întrucât numai atunci când o echipă de cercetare

operaţională poate furniza soluţii şi proiecte eficiente din punct de vedere

social (nu numai tehnologic), când definirea situaţiei prezente şi a proiectului

de rezolvare sau transformare se formulează în termeni cu relevanţă

sociologică, politică şi juridică, s-ar putea vorbi şi de succese în folosirea

acestei metode în activitatea de conducere a sistemului social şi a conducerii

proceselor de decizie în cadrul acţiunilor sociale.

Se remarcă

74

însă că şi reciproca este valabilă, şi anume că: „definirea

social-politică a unei situaţii şi a unui proiect de dezvoltare poate fi abordat în

termenii cercetării operaţionale numai atunci când datele iniţiale sunt formulate

suficient de exact pentru a permite soluţii formulate matematic sau ştiinţific

controlabile”. Or, aceasta înseamnă că „analiza operaţională generalizată” nu

reprezintă o simplă colaborare din afară a unor specialişti în domeniile

cercetării operaţionale, pe de o parte, şi ştiinţelor sociale, pe de altă parte, ci o

„acţiune comună”, în cadrul căreia echipa de analiză operaţională generalizată,

care ar reprezenta o autentică „mixed-team”, cercetează, elaborează şi

experimentează (de multe ori pe un model) soluţiile în colectiv. O astfel de

echipă de analiză operaţională generalizată, care ar funcţiona într-un centru de

71 Ibidem, p. 451.

72 Ibidem, p. 451.

73

A se vedea I. Marek, în lucrarea elaborată sub direcţia lui J. R. Lawrance, op. cit. supra, p. 497.

74

A se vedea P. Apostol, op. cit. supra, p. 452.
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conducere (în termeni cibernetici: puncte de decizie dintr-un sistem),

îndeplineşte rolul de organ de documentare, informare, cercetare

75

.

Acţiunea de analiză operaţională generalizată implică, desigur – datorită

amplorii, complexităţii şi înaltului său grad de sofisticare – o serie de

condiţionalităţi şi măsuri de mari dimensiuni (anvergură), şi anume:

– formarea cercetătorului de ştiinţe sociale şi a politicienilor, care participă

la procesele de decizie, pe diferite trepte şi niveluri ale sistemului social, trebuie

în aşa fel desfăşurată şi orientată încât din cultura lor de specialitate să facă

parte, în mod obligatoriu, şi pregătirea matematică modernă;

– în mod corelativ şi specialiştii în cercetare operaţională, cu aplicaţii în

domeniul ştiinţelor sociale şi acţiunii sociale, vor trebui şi ei să integreze în

cultura lor de specialitate elemente de cultură sociologică şi politologică

temeinică;

– reformularea limbajului ştiinţelor sociale şi al studiilor pe care se

întemeiază actele de conducere, în sensul unei mai mari exactităţi, spre a se

asigura un flux de informaţie optimal între ştiinţele sociale şi activitatea de

conducere şi cercetarea operaţională (adică formularea datelor problemelor

sociale în termeni exacţi şi ştiinţific controlabili);

– finanţarea corespunzătoare a formării cadrelor din domeniul ştiinţelor

sociale şi a cercetătorilor din domeniul cercetării operaţionale, precum şi a

cercetării operaţionale înseşi

76

.

Un alt aspect al procesului decizional pe care dorim să-l expunem în
continuare este acela al conţinutului concret al metodologiei de analiză şi
proiectare informaţional-decizională a sistemelor, inclusiv a sistemului de

conducere, deocamdată fără a intra în detalii.

Analiza şi proiectarea informaţional-decizională este o activitate

complexă, în care trebuie angrenaţi specialişti din mai multe domenii ale

managementului: matematicieni, economişti, ingineri, sociologi, jurişti etc., dar

şi specialişti ai sistemului cercetat.

Activitatea echipei complexe de analiză şi proiectare se poate divide în

trei etape distincte

77

:

– descrierea situaţiei prezente a sistemului;

– proiectarea noului sistem;

– implementarea proiectului.

Sunt cunoscute mai multe metodologii de analiză a sistemelor

78

, verificate

în practică, ce se caracterizează prin importanţa pe care o acordă descrierii

situaţiei prezente a sistemului. Teoreticienii şi practicienii acestor metodologii

75 Ibidem, p. 452.

76 Ibidem, p. 452.

77

A se vedea: Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, Bucureşti,

1969; C. Martzloff, Les ordinateurs, l’analyse et l’organisation, Paris, 1966; G. Métayer,

Cybernétique et organisation, Paris, 1969.

78

A se vedea: Gh. Boldur, op. cit. supra; C. Martzloff, op. cit. supra; G. Métayer, op. cit.
supra; I. Stăncioiu, I. Gunea, Perfecţionarea sistemului informaţional, în „Conducerea ştiinţifică a

întreprinderii”, Bucureşti, 1969.
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consideră că pentru construirea unui nou sistem este necesar, mai întâi, să se

cunoască în detaliu structura şi funcţionalitatea sistemului examinat (sistemul

prezent), de aici rezultând şi necesitatea unei descrieri în amănunt.

Dar în această privinţă lucrurile au evoluat mult în timp, întrucât s-a

constatat că realizarea unei descrieri în amănunt a unui sistem ar necesita o

desfăşurare îndelungată în timp, precum şi antrenarea unor forţe de cercetare

considerabile. De aceea, s-a considerat

79

că ar fi posibile o simplificare şi o

scurtare a primei etape a activităţii de analiză (descrierea situaţiei prezente a

sistemului), reducându-se descrierea situaţiei prezente numai la următoarele

operaţiuni considerate ca fiind strict necesare:

– cunoaşterea generală a sistemului;

– definirea subsistemelor componente (structura);

– identificarea precisă a obiectivelor sistemului şi subsistemelor

componente;

– selectarea subsistemelor care urmează a fi analizate şi reproiectate

(cunoscut fiind şi faptul că de cele mai multe ori nu este posibil şi nici indicat

să fie abordat studiul pe întregul sistem, ci treptat, pe etape).

În cea de a doua etapă, cea a proiectării noului sistem, se va merge, în

schimb, până la cele mai mici amănunte informaţionale şi decizionale, ideea de

bază fiind ca odată definite subsistemele componente ale sistemului examinat,

precum şi obiectivele aferente ale acestora, să se stabilească ce informaţii sunt

necesare pentru realizarea obiectivelor, cercetându-se de unde şi pe baza căror

prelucrări şi procese de decizie se pot obţine acestea. Cercetarea necesarului de

informaţii, prelucrări şi procese de decizie se va face pornindu-se de la

obiectivele subsistemelor şi mergându-se apoi din „aval” în „amonte”, până se

proiectează sistemul informaţional-decizional în ansamblul său

80

.

Acest mod de proiectare a sistemului reconstruieşte totul în funcţie de

obiective şi pe considerente de raţionalitate, fără a se lăsa influenţat de situaţia

existentă constatată.

Realizarea proiectării sistemului după această metodologie necesită luarea

în considerare sub multiple aspecte a proceselor informaţionale şi a celor

decizionale: din punct de vedere informaţional, în afara definirii informaţiei

rezultate ca fiind necesară, mai trebuie rezolvate şi probleme privind limbajul

în care se exprimă informaţiile, codificarea acestora, mijloacele fizice de

transmitere a lor (mergându-se de la comunicarea orală sau prin metodele

tradiţionale de corespondenţă până la sistemele audiovizuale moderne),

probleme privind prelucrarea şi stocarea informaţiei (în primul rând, cele

privind dotarea cu echipamente electronice de calcul, programarea şi utilizarea

lor), aspecte privind viteza de circulaţie şi costul informaţiilor etc.; în ceea ce
priveşte procesele de decizie, analiza şi proiectarea lor vor fi cu atât mai

eficiente cu cât vor reuşi să reducă o parte cât mai mare a acestora la „operaţii

79

A se vedea: A. Delville, L’information dans l’entreprise, Paris, 1969; G. Métayer, op. cit.
supra.

80

A se vedea: A. Delville, op. cit. supra; Gh. Boldur, Informaţia şi decizia în procesul
conducerii social-economice, în „Ştiinţa conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 139.
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algoritmabile” după anumite scheme logice, mergându-se de la simple

comparări şi selecţionări până la metode de decizie complexe, bazate pe

procedee de cercetări operaţionale sau alte tehnici de tip matematic. Întrucât o

parte, mai mult sau mai puţin însemnată, a proceselor de decizie îşi vor păstra

şi caracterul de apreciere al decidentului, dar şi pentru că, în acelaşi timp, este

necesară şi o restrângere la minimum a aspectelor subiective (pentru că

aprecierea nu trebuie să fie echivalentă cu arbitrariul), în proiectul de sistem se

poate face apel (în vederea realizării acestei cerinţe) la metode ale teoriei

deciziei şi utilităţii

81

.

Cea de a treia etapă a activităţii echipei de analiză şi proiectare a

sistemului, implementarea sistemului, cuprinde: recrutarea personalului cu

pregătirea necesară, şcolarizarea şi reciclarea specialiştilor necesari,

achiziţionarea echipamentelor de prelucrare şi transmitere a informaţiilor,

construirea şi amenajarea clădirilor sau spaţiilor necesare, pregătirea fişierelor,

scrierea şi testarea programelor de calculator, aplicarea experimentală a

întregului sistem.

După ce se parcurge şi această ultimă etapă (de implementare), se va trece

la o altă etapă, calitativ nouă, şi anume asigurarea – prin monitorizare şi

evaluare continuă – funcţionării optime a sistemului proiectat.

Cele expuse mai sus reprezintă doar o viziune de ansamblu, în termeni

foarte generali, a activităţii desfăşurate pentru proiectarea unui sistem

informaţional-decizional. Dar pentru o mai bună înţelegere a lucrurilor este

necesară şi o expunere mai detaliată a sistemului informaţional-decizional şi a

funcţionalităţii acestuia.

a) Conceptul de informaţie. În sens larg cibernetic, conceptul de

informaţie este strâns legat de acela de mesaj sau comunicare între cel puţin

două părţi: emitentul şi receptorul. Transmiterea şi înmagazinarea informaţiei

se efectuează cu ajutorul unor semnale sau semne elementare, ce se compun în

cuvinte şi propoziţii după legi specifice limbajului în care are loc

transmiterea

82

.

Datele ce compun mesaje se transmit prin medii fizice (canale de

transmisie) şi se înmagazinează pe „suporţi”.

Datele trebuie să fie înţelese în acelaşi mod atât de cel care informează,

cât şi de cel care este informat, aşa încât se încheie convenţii în acest sens,

acceptate de ambele părţi, asupra semnificaţiilor semnelor elementare pentru ca

acestea să poată servi ca limbaj: limba vorbită în mod obişnuit; limbajele

tehnice specializate; limbajele de programare universale ALGOL, FORTRAN,

COBOL etc.

La modul mai general, informaţia necesară procesului de conducere

trebuie să posede unele calităţi considerate esenţiale, şi anume: să fie necesară;

81

A se vedea: Gh. Boldur, Modele pentru rezolvarea problemelor decizionale complexe, în

„Studii şi cercetări de calcul economic şi cibernetică economică” nr. 6/1969; P. C. Fishburn, Utility
Theory, în „Management Science”, vol. 14, nr. 5/1968; P. C. Fishburn, Decision and Value Theory,

Wiley, 1964.

82

A se vedea Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, Bucureşti, 1969.
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să fie pertinentă (adică să se refere la subiect); să fie exactă; să fie completă

(fără a fi supraabundentă-redundantă); să fie recentă (adică transmisă în timp

util)

83

; să fie economic eficientă (adică cheltuielile ocazionate de culegerea,

transmiterea, prelucrarea şi stocarea ei să fie compensate de avantajele ce se

obţin prin realizarea obiectivelor propuse)

84

.

Deci în proiectarea informaţională de detaliu trebuie respectate condiţiile

sus-menţionate.

Prima problemă care se pune se referă la „volumul informaţiei necesare”

pentru actul de conducere (management), pentru că, uneori, se manifestă o

tendinţă birocratică de obţinere a unei avalanşe de date deşi, în realitate, numai

o parte sunt cu adevărat necesare exercitării actului de conducere. După cum se

subliniază în literatura de specialitate

85

, în conformitate cu „principiul

excepţiei”, legăturile informaţionale nu trebuie folosite pentru transmiterea de

mesaje al căror conţinut este cunoscut dinainte. Cu alte cuvinte, potrivit

principiului excepţiei nu trebuie să fie transmise informaţii despre rezultatul

activităţilor decât în cazul în care „există abateri de la rezultatele obişnuite”.

În ceea ce priveşte „pertinenţa informaţiei”, aceasta poate fi asigurată

printr-o formulare atentă a informaţiilor la diverse niveluri, în acest sens fiind

de ajutor folosirea unor „formulare-tip” bine concepute, în completarea cărora

operatorul informaţional va fi ghidat de „capete de tabel” clare.

Referitor la „exactitatea informaţiei”, aceasta depinde, evident, de

corectitudinea şi competenţa celor care furnizează datele primare, deci de

educarea şi şcolarizarea acestora, dar şi de buna organizare a sistemelor de

control al erorilor. Îndeplinirea acestor cerinţe este de mare importanţă pentru

că o eroare de informare poate avea consecinţe foarte grave şi extrem de

costisitoare, deoarece poate conduce la decizii greşite. De aceea, selectarea şi

urmărirea activităţilor desfăşurate de operatorii informaţionali trebuie să fie

foarte riguroasă, mergându-se până la înlăturarea din poziţiile deţinute de

operatori în cadrul sistemului informaţional a celor care se dovedesc a nu avea

pregătirea sau capacităţile necesare pentru funcţia pe care o ocupă.

Automatizarea sistemelor informaţionale măreşte mult gravitatea erorilor şi,

de aceea, s-a organizat o gamă întreagă de proceduri de control şi de înlăturare a

erorilor, erori care pot fi atât la „intrarea”, cât şi la „ieşirea” din sistem.

Cerinţa ca „informaţia să fie completă, fără a fi supraabundentă” este

legată de calitatea informaţiei. Or, aceasta depinde direct de „corectitudinea

analizei şi ingeniozitatea soluţiilor de construire a organigramelor aval-

amonte”

86

.

Tot cu privire la calitatea informaţiilor, mai trebuie subliniat faptul că

într-un proces de comunicare conţinutul mesajului poate fi deformat, pot

apărea „distorsiuni” pe parcursul dintre agentul emitent şi agentul receptor,

83

A se vedea Gh. Culcer, Fluxul informaţional în producţie, în „Buletin informativ-

documentar CEPECA” nr. 5/1969.

84

A se vedea Gh. Boldur, Informaţia şi decizia în procesul conducerii social-economice, cit. supra.

85 Ibidem, p. 150.

86 Ibidem, p. 150–151.
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aceste distorsiuni privind în primul rând tehnologia comunicaţiilor, fiind

cunoscute sub denumirea de „zgomote” sau „perturbaţii”; ele apar din cauza

unor impulsuri independente de voinţa agenţilor, ca „paraziţii” introduşi de

mediul ambiant în canalul de transmisie. Aceste distorsiuni pot fi remediate prin

organizarea controalelor, a retroinformării (feed-back), în care primitorul

confirmă: primirea mesajului; modul cum l-a înţeles; deciziile sau măsurile luate.

Prevederea în proiect a unor informaţii de control, în scopul

retroinformării, contrazice, uneori, principiul excepţiei. Proiectantul trebuie să

analizeze ambele aspecte şi să găsească o soluţie în care să nu se facă exces de

feed-back, dar nici să lipsească cu desăvârşire (soluţii echilibrate)

87

.

În ceea ce priveşte „vârsta informaţiei”, aceasta trebuie înţeleasă ca fiind

timpul scurs între înregistrarea datelor de bază la „intrarea” în sistem şi

înregistrarea retroinformaţiei. Acest interval de timp poate varia de la câteva

secunde la luni de zile, calitatea informaţiei fiind invers proporţională cu vârsta

ei. În vârsta informaţiei sunt incluşi: timpul de elaborare; timpii de înregistrare;

timpii de prelucrare, decizie şi control; timpii de transmitere.

b) Prelucrarea şi interpretarea informaţiilor. Informaţiile devin utile,

capătă sensul dorit pentru a fundamenta decizii, ca urmare a unor „prelucrări”.

Orice operaţie aplicată unei informaţii din momentul „intrării în sistem” este o

prelucrare: trierea documentelor după anumite criterii, înscrierea în conturi a

unor date

88

etc.

Operaţia de prelucrare la care este supusă informaţia include totalitatea

transformărilor acesteia după ce a fost recepţionată, în felul acesta apărând

informaţii distincte de cele recepţionate: centralizarea unor date, calcule

matematice.

La modul general, prelucrarea de informaţii şi luarea deciziilor (în amonte

sau în aval) constituie cele mai complexe şi cele mai subtile părţi ale

procesului informaţional-decizional

89

.

Prelucrările pot fi clasificate după mai multe criterii: prelucrări care nu

transformă informaţia primară (de tip evidenţă statistică sau contabilă,

înmagazinări, sortări etc.) şi prelucrări care transformă informaţia intrată în

sistem (de tip sinteză).

O altă clasificare ce se poate realiza este cea care are în vedere „metoda

utilizată pentru prelucrarea datelor”, existând următoarele categorii principale

de metode: prelucrarea manuală a datelor; prelucrare mecanografică şi

prelucrarea automată, electronică.

Metoda de prelucrare a datelor care interesează cel mai mult este

„prelucrarea electronică” (Electronic Data Processing – EDP), care are

următoarele caractere

90

:

87 Ibidem, p. 151.

88

A se vedea: C. Martzloff, op. cit. supra; Gh. Boldur, Informaţia şi decizia în procesul
conducerii social-economice, cit. supra, p. 152.

89

A se vedea Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, op. cit. supra.

90

A se vedea J. Miller, Computer graphies for decision making, în „Harvard Business

Review”, noiembrie-decembrie 1969.
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– funcţionare strictă pe bază de program (care conţine comenzi sau

instrucţiuni pentru toate operaţiunile ce, la rândul lor, se efectuează automat,

fără întreruperi şi fără a se solicita intervenţia fizică a operatorului prin

manipulări între operaţii);

– posibilitatea de a se efectua operaţii logice, deci de a fi luate decizii

programate;

– viteze de calcul foarte mari, ajungându-se la milioane de operaţii

aritmetice elementare pe secundă;

– posibilităţi aproape nelimitate de constituire a depozitelor (stocurilor) de

date prin utilizarea memoriei externe.

Folosirea calculatoarelor, pentru prelucrarea datelor, se face potrivit (cu

respectarea) unor reguli riguroase de procedare şi colaborare între om-maşină,

reguli care nu pot fi încălcate, cu riscul de a se obţine rezultate incorecte. De

altfel, astfel de reguli sunt impuse şi pentru culegerea corectă şi în condiţii date

a informaţiilor, întrucât erorile comise în această privinţă afectează grav

prelucrarea pe calculator.

Pentru comunicare cu calculatorul se folosesc „programele”, iar pentru

scrierea programelor au fost realizate „limbajele de programare”. De

asemenea, au apărut şi profesiuni noi legate de calculator: operatori,

programatori, analişti de programe etc.

Din punct de vedere al „interpretării şi al utilizării informaţiilor” se pot

distinge următoarele categorii de prelucrări

91

:

– prelucrări de probleme izolate, în special cu operaţii simple, dar cu mare

frecvenţă de repetiţie; această metodă este folosită pentru rezolvarea locală a

unei îngustări a fluxului de date;

– prelucrări de succesiuni de probleme, interesând mai multe sectoare,

când procedeele de prelucrare elaborate se referă la întreaga problemă,

urmărindu-se filiera corespunzătoare din toate sectoarele care colaborează la

rezolvarea ei;

– prelucrarea ansamblului de activităţi, considerate ca sistem complet

integrat (Integrated Data Processing – IDP).

Din punct de vedere tehnologic (tehnicile moderne de calcul şi prelucrare

a informaţiilor), complexul de mijloace tehnice şi proceduri reprezintă un

sistem modern de calcul şi prelucrare a datelor, putând fi integrat în două

componente: hardware-ul, adică echipamentul propriu-zis, şi software-ul, adică

sistemul de programare şi programele.

Hardware-ul a ajuns să aibă în compunerea sa elemente microminia -

turizate şi integrate la scară mare.

Software-ul a evoluat şi el foarte mult, ajungându-se la o utilizare

combinată hardware-software, existând o serie de mijloace de mare eficienţă

cum sunt: prelucrarea în timp partajat (time-sharing); prelucrarea în timp real;

teleprelucrarea; tehnicile de vizualizare şi lectura optică a documentelor.

91

A se vedea O. Elliot, R. Wasley, op. cit. supra.
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Vom face, în continuare, o prezentare foarte rezumativă a acestor mijloace

de mare eficienţă, atât de folositoare în activitatea managerilor.

Time-sharing (timpul partajat) reprezintă o unealtă de conducere

superioară şi constă dintr-o tehnică specială de programare pentru utilizarea

unui calculator de către mai mulţi beneficiari, astfel încât fiecare dintre ei să fie

întotdeauna servit imediat. Acest sistem este compus din: ansamblul

„calculator cu rol de centrală”; posturile de interogare-răspuns (telescriptori-

telewritter), care pot fi instalate la orice distanţă de centrală; un dispozitiv de

telecomunicaţii „DATANET” inserat între telescriptori şi calculator; o unitate

de memorie pentru stocarea problemelor (programele+datele), cu acces direct

atât pentru utilizatori, cât şi pentru calculator.

Postul terminal este ataşat la telescriptor (maşină de scris branşată la

telefon) şi la un aparat pentru prepararea lucrărilor înainte de intrare în

comunicaţie cu centrala

92

.

Time-sharing oferă mari posibilităţi de rezolvare rapidă şi directă, fără

deplasări, a problemelor utilizatorului, putându-se rezolva, pe această cale,

lucrări inginereşti (proiectări, calcule etc.), lucrări de analiză financiară

(bugete, evaluarea investiţiilor, costuri, beneficii etc.), gestiune previzională

(planificare, modele de simulare etc.).

Prelucrarea în timp real beneficiază atât de viteza de calcul, cât şi de

posibilităţile enorme de memorare ale calculatorului, aşa încât se poate urmări

pas cu pas procesul informaţional-decizional, dându-se răspunsuri în timp util

şi înainte ca să fie solicitat calculatorul cu o altă problemă. Totodată, se

actualizează şi fişierele în care vor fi cuprinse datele operative cele mai

recente. „Timpul real” permite un adevărat dialog dintre om şi maşină.

Teletransmisia este un fenomen care marchează profund fizionomia,

structurile şi organizarea în toate domeniile de activitate. Sistemul de

teleprelucrare constă în folosirea de la distanţă a unui calculator central de

mare capacitate, legat de terminale prin echipamente speciale de transmitere a

datelor (DATANET), terminalele fiind ele însele mici calculatoare care

funcţionează ca unităţi de comandă a perifericelor.

Teletransmisia informaţiilor se bazează pe: utilizarea cu maximum de

randament a calculatoarelor; perfecţionarea sistemelor de transmisie prin

cabluri şi prin fascicule hertziene, sateliţi de telecomunicaţii; asocierea mai

multor calculatoare, ceea ce creează posibilităţi aproape nelimitate de

informare şi prelucrare.

Experimentarea şi simularea deciziilor pe instalaţii de vizualizare
grafică93

. Această tehnică constă în conectarea unei console video la

calculator, căruia i s-a programat să producă diagrame şi grafice pe ecran.

Limba jele specializate de programare permit comunicarea direct cu

92

A se vedea: Y. Lasfarque, Les facteurs de la rentabilité d’un système d’information, în

„Direction et gestion des entreprises” nr. 3/1969; Fr. Layder, Time-sharing, nouvel outil de cadres,

în „Organisation Scientifique”, CNSOS nr. 12/1968.

93

A se vedea J. Miller, op. cit. supra.
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calculatorul în vorbirea curentă sau diagrame-standard, fără a mai fi necesare

limbajele matematice. Viteza şi versatilitatea noilor calculatoare permit chiar o

interacţiune „on line” între utilizator şi maşină: utilizatorul poate chestiona

calculatorul, primeşte răspunsuri imediat şi-şi modifică pe loc ipotezele pentru

a plasa noi întrebări.

Cu o consolă video pe biroul său, utilizatorul poate cere să-i apară pe

ecran curbele solicitate şi apoi, prin atingerea acestuia cu un stilou luminos, el

poate ordona calculatorului să calculeze noi valori şi să redeseneze graficele.

Lectura optică a documentelor prin periferice cititoare de caractere este

o altă tehnică evoluată care reduce sau chiar elimină operaţiile manuale cu

claviaturi necesare pentru pregătirea datelor de intrare la calculator

94

.

Dispozitivele de recunoaştere optică pot citi caractere alfanumerice imprimate

sau scrise de mână  (într-un anumit format) şi le traduc într-un limbaj accesibil

maşinii, transmiţând direct data codificată la un calculator sau transcriind-o pe

benzi magnetice, benzi perforate sau cartele perforate.

c) Proiectarea proceselor de decizie. Obiectivul unei acţiuni poate fi

privit ca un anumit nivel care se propune a fi atins pentru realizarea unui

anumit „parametru-scop” care reprezintă un criteriu sau un punct de vedere, de

obicei nu singurul, din care este privită acţiunea respectivă.

Deci o primă caracteristică, importantă, a unui obiectiv este faptul că

„reprezintă o stare propusă dintr-o mulţime de stări posibile care caracterizează

un criteriu de analiză a unei acţiuni”; există însă posibilitatea de a se obţine

valori mai mici sau mai mari decât cea propusă.

Pentru a se putea examina relaţiile care există între diversele criterii ale

unui proces social-economic şi a se putea cerceta compatibilitatea obiectivelor,

există posibilitatea de a se agrega criteriile în „criterii-sumă” şi, invers, de a se

dezagrega în „criterii-parte”

95

. Un exemplu de agregare a criteriilor, în

domeniul gestionării întreprinderilor, este trecerea de la urmărirea preţului de

cost pe produs sau pe secţie, la preţul de cost pe total întreprindere. Iar pentru

dezagregare, trecerea de la preţul de cost pe întreprindere sau pe secţie, la

preţul de cost pe produs.

În domeniul juridic, un exemplu de agregare a criteriilor de analiză l-ar

constitui trecerea de la modul de examinare dogmatică a unei probleme de

drept ce trebuie rezolvată, la studiul sistemic al acesteia şi, invers, ca exemplu

de dezagregare, trecerea de la analiza sistemică la analiza dogmatică, metoda

deductivă sau metoda inductivă.

Operaţia de decizie constă în alegerea – la un anumit moment al

procesului economic sau juridic – unei soluţii din mulţimea soluţiilor posibile,

în aşa fel încât rezultatele acţiunii întreprinse, ca urmare a soluţiei alese, să fie

optime din punctul de vedere al obiectivelor propuse.

94

A se vedea R. Arnold, H. Hill, A. Nichols, Iniţiere în prelucrarea datelor, Bucureşti, 1969.

95

A se vedea Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, op. cit. supra;

Gh. Boldur, Analiza operaţională a obiectivelor, în „Viaţa economică” nr. 3/1971; Gh. Boldur,

Modele pentru rezolvarea problemelor decizionale complexe, în „Studii şi cercetări de calcul

economic şi cibernetică economică” nr. 6/1969.
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Alegerea soluţiei nu este uşoară deoarece alternativele propuse pot avea

consecinţe benefice, dar şi negative şi nu se ştie care va fi ponderea

consecinţelor pozitive care să prevaleze asupra celor negative. De aceea, într-o

schemă decizională în care se ţine seama de mai multe obiective, o „schemă

multidimensională”, există o serie de metode de rezolvare bazate pe „teoria

utilităţii” şi pe  „teoria jocurilor strategice”

96

.

Deciziile multidimensionale conduc, inevitabil, la necesitatea găsirii unei

„unităţi de apreciere a consecinţelor diverselor soluţii posibile”, unitate care să

fie comună tuturor criteriilor luate în considerare.

Atunci când efectul sau efectele scontate pot fi exprimate într-o „valoare

bănească”, pentru toate criteriile, problema de rezolvat este simplă. Dar din

păcate, nu aceasta este situaţia în cele mai multe dintre cazuri, pentru că sunt

criterii, şi încă destul de multe, care nu permit o estimare a valorii băneşti, cum

este cazul, de regulă, pentru criteriile calitative: securitatea muncii, calitatea

produselor, considerente estetice etc. Or, nevoia de a se găsi, şi în astfel de

cazuri, „unităţi comune de apreciere a consecinţelor” a condus la introducerea

„funcţiei de utilitate” prin care să se măsoare „folosul diverselor consecinţe”

97

.

O altă problemă importantă pentru decidenţi o constituie desigur

„alegerea obiectivelor” unei acţiuni, după care va urma identificarea soluţiilor

posibile, facerea previziunilor asupra consecinţelor, estimarea utilităţii

acestora, luarea deciziilor şi aplicarea lor. Acest cumul de atribuţii, care ar fi de

dorit să fie conştient îndeplinite, trebuie însoţit cu cunoaşterea riguroasă a

etapelor care trebuie parcurse în procesul decizional, întrucât într-un proces de

decizie condus ştiinţific se impune şi o diviziune a atribuţiilor: „procese de

opţiune” privind stabilirea obiectivelor şi estimarea utilităţii consecinţelor;

„procese de rutină” implicate în toate celelalte operaţii decizionale

98

.

În procesele de opţiune vor fi angrenate persoane de coordonare şi de

conducere, cu responsabilităţi pe măsură. Aceste persoane trebuie să se

concentreze pe opţiunile importante (esenţiale): analiza social-economică

multilaterală, care va preceda operaţia de alegere a obiectivelor, trebuie să nu

piardă din vedere ca acestea să reflecte interesele şi aspiraţiile celor afectaţi de

acţiunile proiectate. Întrucât mecanismul deciziei depinde de luarea în

considerare a obiectivelor şi de utilităţile consecinţelor aferente, este important

să fie explicate toate sau cât mai multe dintre obiectivele reprezentative,

departajarea lor după importanţă, făcându-se implicit şi estimarea diferenţiată a

utilităţilor. Luarea în considerare a unui obiectiv social-economic

nereprezentativ sau chiar nerealist poate fi corectată prin prevederea cu

exactitate a consecinţelor şi apoi prin estimarea justă a utilităţilor, pe când

omisiunea unui obiectiv nu va putea fi corectată în niciun fel, ducând la

vicierea deciziei. De aceea, se consideră că unul din rolurile importante ale

96

A se vedea: Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, cit. supra; P.

C. Fishburn, Decision an Value Theory, cit. supra; A. Kaufman, op. cit. supra.

97

A se vedea: Gh. Boldur, Procese informaţionale..., op. cit. supra; P. C. Fishburn, Utility
Theory, op. cit. supra; P. C. Fishburn, Decision and Value Theory, op. cit. supra; P. C. Fishburn,

Independence in Utility Theory with Whole Product Sets, în „Operations Research” nr. 1/1965, vol. 13.

98

A se vedea Gh. Boldur, Analiza operaţională a obiectivelor, cit. supra.
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cadrelor de conducere şi coordonare este acela de „a explica în mod

corespunzător obiectivele urmărite prin procesele social-economice analizate”.

Procesele de rutină. După stabilirea obiectivelor, acţiunea de decizie va fi

continuată de specialiştii în „procese de rutină” (sociologi, economişti,

tehnologi, matematicieni, informaticieni etc.). În opinia noastră juriştii ar trebui

plasaţi în ambele categorii de procese, dar cu preponderenţă în „procesele de

opţiune”, întrucât legiferarea constituie instrumentul privilegiat al unei politici

în orice domeniu de activitate.

Specialiştii în procesele de rutină vor identifica soluţiile posibile pentru

rezolvarea problemelor şi vor prevedea şi consecinţele acestora. Dar în

continuare (în paralel) cadrele de conducere vor efectua cel mai important

dintre procesele de opţiune: estimarea utilităţii consecinţelor, la acest proces

fiind recomandat să participe (să fie angrenat) un colectiv cât mai numeros şi

reprezentativ. Utilizarea tehnicilor de „decizie de grup”
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asigură o desfăşurare

raţională a procesului de estimare şi constituie modul în care metodele de

conducere colectivă îşi găsesc aplicarea în fundamentarea deciziilor social-

economice, asemenea metode fiind recomandabile în managementul juridic.

În final, însă, problema se întoarce tot la specialiştii în „procesele de

rutină” care aplică regulile de decizie, care vor recurge, desigur, atunci când

este cazul, la ajutorul calculatoarelor electronice, determinând şi soluţiile

optime de aplicare.

Metodologia descrisă mai sus se referă la „procese de decizie complexe”.

Dar în afara caracterului său colectiv, procesul de decizie, desfăşurat după

schema expusă mai înainte, cunoaşte şi o adâncă diviziune şi specializare, în

cadrul acestei metodologii asigurându-se luarea în considerare a obiectivelor

sub toate aspectele complexe prin care ele influenţează decizia social-

economică

100

.

C. Metodologia juridică. Contrar părerii exprimate în materie de către

Descartes, pentru care metoda părea unică şi universală, în prezent se admite,

în general, că fiecare ştiinţă care se ocupă de un obiect specific îşi are propria

sa metodă, adică un ansamblu de procedee pe care le utilizează şi care-i sunt

particulare cel puţin în ceea ce priveşte conjuncţia şi modul de a le folosi.

1. Deci ştiinţa juridică are, şi ea, propria sa metodologie, definită ca fiind

acel savoir-faire tehnic al juriştilor în desfăşurarea diverselor activităţi de

elaborare a legilor şi a deciziilor judiciare. Cu alte cuvinte, metodologia

juridică ar consta în ansamblul metodelor şi procedeelor pe care le folosesc

juriştii în cadrul activităţilor lor de creare şi aplicare a regulilor de drept pentru

a parveni la soluţionarea problemelor juridice ale societăţii.

Constituţiile, legile, tratatele, chiar cutumele, jurisprudenţa sau contractele

determină, luate fiecare izolat, reguli de drept dispersate, incomplete şi adesea
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A se vedea: Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, op. cit. supra;

Gh. Boldur, I. Băncilă, op. cit. supra; Gh. Boldur, Modele pentru rezolvarea..., op. cit. supra.
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A se vedea Gh. Boldur, Informaţia şi decizia în procesul conducerii social-economice,

op. cit. supra.
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contradictorii. Trebuie, aşadar ca aceste reguli să fie clasate, reunite, com -

pletate (dispoziţiile) unele prin celelalte, adică să se realizeze punerea lor în

ordine. Această expunere sistematică a regulilor dreptului, coordonate în mod

logic în cadrul unităţii sistemului, este o ştiinţă. Iar în această activitate ştiinţa

dreptului se foloseşte de o serie de procedee pentru a putea fi atinsă această

sistematizare. Fără aceasta (fără sistematizare) dreptul nu ar fi practicabil.

Cunoaşterea dreptului nu se reduce la o simplă memorizare. Ea presupune

metode corespunzătoare fondate pe o logică, raţionamente diverse, instrumente

tehnice, clasificări, calificări, o terminologie bogată şi precisă, tehnici de

exprimare potrivite (adecvate). Toate acestea implică procedee determinate de

informare, coordonare, interpretare. François Gény scrie că „orice elaborare

juridică este dominată de operaţiuni intelectuale şi o metodologie, bazate pe

principiile logicii comune, cu o oarecare flexibilitate comandată de natura

proprie obiectului care trebuie penetrat: regulile juridice”.

Metodologia juridică are drept obiect studierea căilor şi mijloacelor care

permit în funcţie de scopurile urmărite şi coerenţa internă a ordinii juridice, să

parvină la rezultatele dorite, în modul cel mai economic şi mai eficace, cu

preocuparea constantă pentru securitatea juridică.

Dacă determinarea rezultatelor care trebuie atinse pune în evidenţă ceea

ce s-ar putea numi „politică juridică”, metodele care conduc la aceste rezultate

aparţin de domeniul „tehnicii juridice”. Nu este posibil să se studieze, creeze

sau să se aplice dreptul fără să se ştie cum trebuie să procedeze legiuitorul,

judecătorul, notarul, juristul de întreprindere, profesorul universitar şi

administraţia.

Ştiinţă a metodei, metodologia juridică este legată, dincolo de

specializarea diverselor materii juridice şi chiar a diverselor sisteme juridice,

de principiile generale ale dreptului, instrumentele şi mecanismele de

concepere, înţelegere şi aplicare a dreptului, multiplelor concepte, categorii şi

instituţii ale aparatului juridic, procedeelor de interpretare a dreptului,

diverselor tehnici de reglare a raporturilor sociale sau soluţionării conflictelor,

diverselor niveluri ale cercetării juridice.

Indiferent care ar fi sursele de inspiraţie şi substanţa regulilor de drept ale

diverselor sisteme juridice, dezvoltarea, funcţionarea şi aplicarea lor sunt

dominate de mecanisme, instrumente, moduri de gândire, concepte, instituţii

care, în esenţă, par a fi comune tuturor. Astfel, numeroase elemente ale

sistemului şi ale reflecţiei juridice sunt, într-un fel, transversale, universale şi

atemporale, în timp ce conţinutul precis al diverselor ordini juridice este, în

schimb, variabil de la o ţară la alta şi de la o epocă la alta. Ca atare, se poate

admite o anumită „neutralitate” şi o anumită „universalitate” a abordării

metodologice.

Efectiv se poate adopta ipoteza că orice societate implică o organizare,

reguli de conduită, mecanisme de producere a acestor reguli, moduri de a le

impune şi sancţiuni.

Dincolo de infinitatea prevederilor legale particulare ale oricărui sistem

juridic, se poate considera că toate sistemele trebuie să răspundă unor exigenţe

comparabile, în esenţă, şi că fiecărei prevederi îi corespund soluţii care se
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reduc la o serie de modele, tehnici, instrumente, obiective fundamentale relativ

puţin numeroase.

Modurile de formare a dreptului, tehnicile de conciliere sau de

sancţionare, tipurile de proceduri, forme de organizare politică pot, dincolo de

diversitatea lor, să se identifice şi să se denumească destul de uşor.

Conjuncţiile multiplelor nevoi şi scopuri diferite, instituţiile şi mecanismele

variate, regulile şi tehnicile diverse sunt cele care, în contextul specific al

fiecărei societăţi şi al fiecărei epoci, sfârşesc prin a produce, în circumstanţe

determinate, particularismele fiecărui sistem juridic. Astfel, există o anumită

constantă a metodelor dreptului, a noţiunilor fundamentale, a procedeelor

tehnice, a instrumentelor juridice, a modurilor de raţionare, dincolo de

contingenţa şi heterogenitatea  aparentă a diferitelor ordini juridice.

Ca atare, trebuie să se ia în consideraţie funcţiile diverselor componente

ale sistemului juridic şi mijloacele de a le utiliza în cele mai bune condiţii

pentru a fi atinse rezultatele dorite. Trebuie degajate problemele, modelele de

organizare, tehnicile de reglare, instrumentele şi mecanismele, metodele de

raţionare, mijloacele de acţionare, procedeele de reglare a conflictelor comune

diverselor sisteme juridice care constituie în această privinţă, din punct de

vedere metodologic, fondul comun.

Metodologia juridică este legată în acelaşi timp de tehnica şi de ştiinţa

dreptului.

În sens larg, tehnica juridică înglobează ansamblul de mijloace şi

procedee, de indiferent ce natură, materiale sau intelectuale, prin care se

„realizează dreptul”. Aceasta poate îngloba o tehnică de fond, cu caracter

politic, care formează „materia originară a regulilor” şi o „tehnică de punere în

formă”, care urmăreşte să facă eficace, din punct de vedere al aplicării efective,

regulile şi conţinutul lor.

Aceasta nu constituie cu adevărat gândirea juridică, ci numai

„practicabilitatea dreptului”.

Tehnica juridică şi metodologia juridică recurg la un ansamblu de

concepte, categorii, clasificări, cu scop utilitar propriu-zis. Fiind vorba de un

ansamblu de cunoştinţe, caracterizate printr-un obiect şi o metodă determinate,

metodologia juridică poate, de asemenea, aspira, şi ea, la statutul de ştiinţă.

2. Caractere. Se reproşează metodologiei juridice „dogmatica juridică”

concepută ca o parte a ştiinţei dreptului consacrată interpretării şi sistematizării

normelor juridice. Unii subliniază existenţa unor legături profunde între

„dogmatica juridică” şi pozitivismul juridic. Sistematizarea şi interpretarea

normelor juridice, eliminarea contradicţiilor şi lacunelor s-ar limita la dreptul

în vigoare şi ar exclude orice „ştiinţă a dreptului”.

Aceasta reprezintă o denaturare a analizei dreptului, care ar trebui

conceput ca sistem deschis şi complex, la fel şi metodologia juridică.

Diversitatea raţionamentelor juridice şi a metodelor de interpretare,

studiul modurilor de formare şi a evoluţiei dreptului, integrarea valorilor

consacrate de o societate în cadrul metodelor de elaborare şi de aplicare a

regulilor sale, descoperirea şi incidenţa principiilor generale depăşesc cu mult
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o simplă tehnică de punere în practică a dreptului statal al momentului dat.

Într-o atare abordare, dreptul nu se mai rezumă la lege.

Metodologia juridică nu este legată de vreo şcoală determinată de gândire.

Ea se plasează în cadrul tuturor concepţiilor care refuză improvizaţia şi

iraţionalitatea dreptului. Această „neutralitate” a metodologiei juridice este în

mod special evidentă pentru cei cărora nici doctrinele dreptului natural, nici

pozitivismul nu dau, ele singure, un răspuns suficient în definirea dreptului şi

care cred că se poate concilia un anumit idealism, exigenţele faptelor sociale şi

autoritatea dreptului pozitiv.

Astfel, se poate admite că studiul metodelor dreptului cu ajutorul

câmpului său de cercetare şi conţinutului său este, într-un fel, comun tuturor

sistemelor şi că există o anumită universalitate şi o anumită permanenţă a

metodologiei juridice, indiferent de multiplicitatea şi diversitatea aplicaţiilor

sale. În tradiţia jusnaturalistă, ca şi în doctrinele pozitiviste, numeroşi autori au

admis că există, în teoria generală a dreptului, date universale, independente

de contingenţele locale sau temporare ale societăţilor, şi că pot fi găsite soluţii

permanente pentru problemele fundamentale, cum ar fi metodele de

interpretare a dreptului. Alţii consideră că, dacă este posibil să se detecteze, la

un înalt nivel de generalitate, trăsături comune fenomenelor juridice în toate

societăţile, acest lucru devine imposibil din moment ce se observă diferenţe

concrete de la un sistem la altul.

Dar influenţa colonizărilor, internaţionalizarea schimburilor, mlădierea

ideologiilor au dus la estomparea considerabilă a diferenţelor fundamentale.

Mai mult decât vreodată, evoluţia convergentă a sistemelor juridice

demonstrează analogia marilor probleme şi constanţa metodelor dreptului. Cu

toate acestea, pornindu-se de la „dreptul occidental”, această reflecţiune a fost

continuată, chiar dacă se poate opera extrapolarea sa şi la alte tipuri de

societate.

Metodologia juridică se distinge net de filozofia dreptului care studiază

dreptul în raport cu valorile care-l inspiră şi care îl abordează prin prisma unei

anumite viziuni despre om şi lume. Filozofii se interesează mai mult de esenţa

dreptului decât de substanţa sa. Ei au tendinţa de a „despuia dreptul de aparatul

său tehnic pentru a-i descoperi semnificaţia metajuridică”. Filozofia dreptului

se ocupă de raţiunea de a fi a dreptului, de originile, finalităţile sale în funcţie

de poziţii esenţial metafizice, etnice, ideologice, politice, sociologice, socio-

economice.

Metodologia juridică, dimpotrivă, se află în priză directă cu sistemul juridic,

cu realitatea sa concretă şi conţinutul său tehnic, chiar dacă ea (metodologia) nu

se limitează la o abordare strict descriptivă sau punctuală, la un simplu studiu de

drept pozitiv. Astfel, metodologia juridică se apropie în multe privinţe de

„epistemologia juridică”. Dar această disciplină (epistemologia juridică) este în

mod deosebit consacrată studiului modurilor de cunoaştere a dreptului. Ea are ca

obiect modul de dirijare a gândirii juridice, degajându-se de realităţi pentru a nu

lua în considerare decât noţiunile pure. Ea pune probleme cu privire la

fundamentul, valoarea şi întinderea filozofică a acestor metode, în timp ce

metodologia este mai ales de ordine tehnică. Metodologia juridică se aseamănă
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mai curând cu „fenomenologia dreptului”, căci ea ţine de „lucrurile înseşi” şi

observă realitatea fără vreo idee preconcepută.

În sfârşit, metodologia juridică se leagă de „teoria generală a dreptului”

care studiază ordinea juridică în ansamblul ei, pornind de la observarea

diverselor sisteme juridice care se preocupă de definirea marilor axe ale

construcţiei şi aplicării dreptului. Dar metodologia juridică nu este decât o

parte care nu priveşte decât căile şi mijloacele utilizate în cadrul diverselor

acţiuni de explorare, creare şi aplicare a dreptului. Definirea dreptului însuşi, a

esenţei sale şi a funcţiilor sale nu intră în câmpul său.

3. Conţinut – Metodologia juridică se poate prevala de mari precursori

cum a fost Ihering, în secolul XIX, în Germania; Portalis şi, mai târziu,

François Gény, René Demogue, în Franţa, la sfârşitul secolului XIX şi

începutul secolului XX.

Puţine opere au fost consacrate metodologiei juridice în ansamblu, dar

anumite domenii prezintă totuşi interes, şi anume:

– Interpretarea textelor, în lumea întreagă, a determinat dezbateri aprinse

între partizanii „exegezei” şi cei ai „liberei cercetări ştiinţifice”, precum

metode de interpretare extrinseci, bazate pe metode istorice sau îndreptate spre

scopul social;

– Studiul „raţionamentelor juridice” şi „logica juridică” au căpătat aripi.

Reflecţia se divizează în diverse tendinţe. „Noua retorică”, reprezentată mai

ales de Şcoala belgiană a lui Ch. Perelman, consideră logica juridică o teorie a

argumentării, controversei şi convingerii. Alţii preferă o logică formală şi o

formalizare matematică. În sfârşit, o nouă abordare, în mod deosebit adaptată

dreptului, este cea a „logicii nedefinite”, care utilizează standarde, concepte

generale şi flexibile, consacrate „decodării” de către judecători şi practicieni;

– Ştiinţa legislaţiei face obiectul a numeroase cercetări, în multe ţări,

adesea de o manieră concertată, în special de către Fundaţia Europeană a

Ştiinţei. Ea poartă asupra fondului elaborării legislaţiei şi opţiunilor legislative,

asupra codificării, asupra redactării şi formulării textelor (legislative), asupra

evaluării efectelor legislaţiei, şi chiar asupra problemelor particulare ale

metodologiei legislative, cum sunt definiţiile sau formularea obiectivelor.

Metoda de legiferare face – în unele ţări, cum este Elveţia – chiar obiectul unor

reviste specializate şi sunt de actualitate în ţările anglo-saxone;

– Procesele deciziei jurisdicţionale au suscitat, de asemenea, un număr

destul de mare de studii. Numeroase cercetări cu privire la „limbajul juridic” şi

„semiologia juridică” privesc în multe privinţe metodologia juridică.

Obiectul esenţial al metodologiei juridice pare a fi – asigurând

„practicabilitatea dreptului” – acela de a aplica soluţii de drept unor situaţii de

fapt. Legiuitorul şi doctrina trebuie să trateze în drept „situaţii generale”.

Judecătorul şi practicienii dreptului trebuie, în schimb, să rezolve situaţii

particulare şi să le aplice regulile dreptului. Chiar dacă formarea şi aplicarea

regulii de drept răspunde aceluiaşi obiect, metodele diferă.

Pentru elaborarea textelor. Trebuie, mai întâi, opţiuni politice şi tehnice

care se definesc recurgându-se la ştiinţe diverse cum sunt istoria, sociologia şi

antropologia juridică, analiza economică a dreptului, dreptul comparat,
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informatica juridică, statistica... Transpunerea opţiunilor operate în sistemul

existent presupune, de asemenea, metode de conceptualizare, utilizarea de

diverse instrumente şi mecanisme, tehnici juridice, un efort de implementare în

sistemul juridic, moduri de formulare adecvate... Aplicarea regulilor de drept

presupune analizarea şi stabilirea faptelor, determinarea regulilor aplicabile

situaţiei date şi eventual interpretarea lor. Ea implică apoi deducerea soluţiei

juridice (de apropiere a regulii care trebuie aplicată şi de situaţia de fapt

considerată).

Uneori, elaborarea textelor se distinge de metodele de cercetare „de lege

ferenda” care cer prudenţă şi competenţă tehnică pentru confecţionarea textelor

propuse; dar şi de metodele „de lege lata” care se bazează pe operaţii logice, în

sens larg, pentru aplicarea lor. De asemenea, printre instrumentele şi tehnicile

juridice sunt opuse forma şi fondul. În realitate, în orice construcţie juridică,

forma şi fondul completează şi sfârşesc prin a se confunda. Ca atare, se cuvine

să se definească altfel conţinutul metodologiei juridice.

Dreptul implică mai multă reflecţie şi savoir-faire decât memorizarea.

Cercetarea în drept trebuie să poarte asupra „mecanismelor societăţii”. Practica

are nevoie de „contururi” (dimensiuni) care să-i fie accesibile.

Ştiinţă a metodelor, metodologia juridică trebuie să studieze mai întâi

arsenalul de care dispun juriştii pentru a trata problemele de formare şi aplicare

a dreptului. Acest fond comun de instituţii, norme, instrumente şi metodă

interesează orice activitate juridică. Studiul conceptelor şi categoriilor juridice,

metodele de calificare, sancţiuni, puteri, mecanisme jurisdicţionale, probe,

formalism, principii generale, reguli de drept, metode de raţionament şi de

interpretare a limbajului juridic... se impun atât pentru elaborarea sau

reformarea dreptului pozitiv, cât şi pentru a-l aplica în cadrul unui act

administrativ, un contract sau o hotărâre judecătorească. Orice activitate

juridică implică fixarea obiectivelor, determinarea operaţiunilor necesare

pentru realizarea acestora, materialele şi instrumentele care trebuie utilizate şi,

în sfârşit, de a se proceda la realizarea acestor operaţiuni într-un mod ordonat.

Problemele puse juriştilor fiind numeroase şi variabile, iar soluţiile

juridice fiind schimbătoare şi evolutive, aceste metode permanente sunt

indispensabile. Există, mai întâi, o metodologie fundamentală care regrupează

acest arsenal juridic care stă la baza oricărei întreprinderi juridice.

În schimb, punerea în practică a acestor mijloace şi metode în activităţi

diferite, legislative, jurisdicţionale, administrative, de cercetare, variază potrivit

obiectului lor, pentru că scopurile urmărite, operaţiunile care trebuie

îndeplinite, constrângerile impuse şi tipurile de situaţii care trebuie tratate

diferă. Ca atare, este vorba de „metodologia aplicată”. După cum este vorba de

metodologia cercetării, metodologia elaborării regulilor de drept sau de

metodologia de aplicare a dreptului, condiţiile, modalităţile şi scopurile

utilizării aceloraşi concepte, mecanisme, instrumente, metode diferă.

4. Despre metodele sociologiei dreptului. Fără a se putea evita

întotdeauna confuzia între metode şi tehnici, descrierea metodelor sociologiei

dreptului pun în evidenţă dependenţa lor în raport cu cele ale sociologiei

generale. De exemplu, R. Traves
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sau J. Carbonnier
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, enumerând izvoarele
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şi folosinţele posibile ale metodelor în sociologia dreptului (metoda istorico-

comparativă, cercetarea pe bază de  documente, analiza jurisprudenţei,

diversele tehnici în cercetarea faptelor), nu par să recunoască posibile decât

„originalităţile de adaptare” care ţin de particularitatea obiectului de studiu

(dreptul): principiul contradictoriului susceptibil să ducă la o tehnică de

contraanchetă, experimentarea legislativă sau judiciară, sau sondajul referendar

care să simuleze un referendum de drept public şi, se pare, element central

posibil al unei „sociologii legislative”. Această originalitate referitoare la

metode ar putea fi explicabilă prin dificultăţile tehnice particulare cu care se

confruntă abordarea juridică şi judiciară: complexitatea nivelurilor de

semnificare a categoriilor juridice, specificitatea limbajului juridic şi a regulilor

de funcţionare a instituţiilor judiciare, imaginea dreptului şi justiţiei în

societate, problemele puse de datele oficiale (statistici judiciare) etc.

103

S-ar putea pune şi întrebarea dacă nu cumva problema specificităţii

metodelor sociologiei dreptului nu ar fi cumva doar o falsă problemă, şi

aceasta pentru două motive: mai întâi pentru că, dacă se admite o distincţie, pur

şi simplu, între tehnici şi metode, acestea au totuşi un caracter destul de general

pentru a fi valabil în toate ştiinţele sau pentru o parte importantă a acestora

104

;

apoi, dacă se convine că nivelul de interogare pertinent este mai curând de

ordin epistemologic (privind chiar statutul sociologiei dreptului sau, pe un plan

mai larg, cercetările cu privire la drept), atunci ar fi vorba de a se supune

operaţiunilor practicii de cercetare a regulilor „polemicii raţiunii

epistemologice” şi de a se încerca să se descopere în chiar această practică –

fără încetare confruntată cu eroarea – condiţiile în care se poate diferenţia

adevărul de fals, trecându-se de la o cunoaştere mai puţin adevărată, la o

cunoaştere mai adevărată

105

.

Pornindu-se de la această exigenţă asumată constând într-o „acţiune

polemică neîncetată a raţiunii”, concepută ca fiind fondatoare a unui adevărat

„discurs al metodei în sociologia dreptului”

106

, va fi, eventual, posibil de a se

pune şi să fie reinterogate diversele aspecte referitoare la: categoriile juridice,

modurile de punere în aplicare şi de gestionare a regulilor juridice, discursul

juridic etc., pentru a putea fi astfel deduse, din specificităţile dreptului, anumite

metode şi tehnici legate de analiza ştiinţifică.

5. În mod concret, metodologia juridică tradiţională s-a interesat aproape

exclusiv de problema „interpretării normelor legale existente”, nu şi de

procesele de elaborare şi de aplicare ale acestor norme. Dar trebuie, totuşi,

subliniat faptul că mulţi autori au făcut eforturi considerabile pentru a depăşi

101

A se vedea R. Traves, Sociologia del diritto, Torino, 1987, p. 202–226.

102

A se vedea J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, 1978, p. 247–334.

103

A se vedea A. Davidovitch, Catégories juridiques et catégories sociologiques.
Remarques sur l’emploi en sociologie de quelques classifications juridique, în „Epistemologie

sociologique”, 1967, p. 20–50.

104

A se vedea A. Kaplan, The Conduct of Inquiry. Methodology of Behavioral Science, San

Francisco, 1964.

105

A se vedea P. Bourdieu ş.a., Le métier de sociologue, Paris, 1968.

106

A se vedea G. Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, Paris, 1984.
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această situaţie legată de o orientare unilaterală, prin încercări de a dezvolta o

concepţie despre o metodologie juridică fundamentată pe o viziune globală cu

privire la legiferare, ţinându-se seama atât de normele legale de interpretare,

dar şi de modul de concretizare a acestora

107

.

Această tendinţă spre o concepţie globală despre metodologia juridică a

fost continuată şi de alţi autori care au pus în evidenţă strânsa legătură care

există între problemele care se pun în amonte şi cele din avalul procesului de

edictare a normelor juridice, un atare demers metodic încă din stadiul de

elaborare a normelor juridice implicând o mai bună luare în considerare a

dificultăţilor ce ar putea să se ivească în cursul aplicării şi interpretării

normelor legale

108

.

Un alt autor

109

s-a bazat pe o separare analitică a diferitelor faze ale

procesului decizional legislativ (metodă pe care o găsim şi în metodologiile

moderne contemporane), aplicând, prin analogie, modelul de acţiune

individuală acestui proces decizional legislativ care are, totuşi, un caracter

colectiv, conştient fiind însă de diferenţele care există între cele două tipuri de

acţiune sau de decizie. Autorul consideră că, deşi există aceste diferenţieri,

metoda este utilă întrucât permite să se evite anumite erori care sunt comise în

mod frecvent atunci când se legiferează într-un mod mai puţin raţional, pe baza

unor idei preconcepute. Acest autor distinge următoarele etape în procesul

decizional legislativ, considerate de el ca fiind secvenţe cronologice sau

lineare: impulsul; definirea problemei; fixarea obiectivelor; analiza faptelor;

schiţarea soluţiilor alternative; evaluarea prospectivă a acestor soluţii

alternative (prin metode de simulare cibernetice); alegerea unei soluţii;

evaluarea retrospectivă a soluţiei alese (prin analizele retroacţiunilor – feed-

back); adoptarea unei noi decizii legislative şi abrogarea prevederii legale

analizate, dacă este cazul.

Autorul are în vedere mărirea capacităţilor sistemului de legiferare de a

răspunde raţional, nu numai reactiv, la cererile ce-i sunt adresate de actorii

politici pentru legiferarea cutărei sau cutărei situaţii, el având un rol activ

110

.

Este evident că această concepţie implică recurgerea mult mai frecventă şi

mai sistematică la sociologia legislativă empirică atât în amontele, cât şi în

avalul procesului de legiferare.

Dar în timp, s-a considerat că această metodă de legiferare nu este singura

posibilă.

Aşa, de exemplu, un alt autor

111

a propus un alt demers, fundamental

diferit de cel sus-menţionat. Acest demers nu mai era fundamentat pe o

107

A se vedea, de exemplu: R. Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, Basel, 1979, p. 249 şi

263; G. Müeller, Inhalt Formen der Rechtsetzung als Problem der demokratischen
Kompetenzordnung, Basel, 1979.

108

A se vedea A. Meier-Hayoz, Beiträge zur Methode des Rechts, St. Gall Festsgabe zum

Schweizerischen Juristentag, 1981.

109

A se vedea P. Noll, Gesetzgebungslehre, Reinbeck, 1973.

110

În legătură cu distincţia între „politicile reactive” şi „politicile active” în procesul de

legiferare, a se vedea R. Mayntz, F. W. Scharpf, Planungsorganisation, München, 1973.

111

A se vedea R. Bender, Das Sellsregulierangstheorem als die zentrale Methode einer
allgemeinen Gesetzgebungslehre, în „Mélanges H. Schelsky”, Berlin, 1978, p. 31–47.
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prezentare secvenţială a procesului de elaborare legislativă, ci porneşte de la

exigenţele de „realizare a justiţiei” şi cele „economice”. Acest autor stabileşte

un număr de „teze” (sau „teoreme”) care identifică principalele probleme

generale cu care legiuitorul este confruntat, fiind identificate şi soluţiile

posibile (in abstracto).

Teorema centrală pe care o propune acest autor este cea a „autoreglării”

(sau „autoorganizării”, ceea ce înseamnă că Statul ar trebui, în măsura

posibilului, să acţioneze prin alte mijloace decât prin reguli de drept imperative

însoţite de sancţiuni, şi anume prin adresare directă către particulari, adică

creându-se un cadru sau condiţii favorabile realizării scopurilor urmărite (idee

preluată şi în sistemele juridice contemporane prin principiile binecunoscute

ale subsidiarităţii şi proporţionalităţii, atât de utilizate în legislaţia şi

jurisprudenţa comunitară europeană).

Interesul propunerii sus-menţionate constă şi în faptul că autorul arată, cu

ajutorul unor numeroase exemple concrete, modul cum ar trebui să se

procedeze practic, şi anume: descrierea a numeroase aspecte ale problemei de

rezolvat, prin descompunerea în faze care nu vor cuprinde o singură propunere

(Atomasatzmetode) şi în care se vor găsi mecanismele care garantează sau,

după caz, favorizează autoreglarea (aceste mecanisme vor cuprinde: constrân -

gerile tehnice; incitarea pozitivă sau negativă, nu neapărat de ordin material;

educarea şi informarea).

În continuare, ideile expuse mai înainte au fost preluate şi de alţi autori

care au aprofundat anumite aspecte. Aşa, de exemplu, s-a tratat

112

, în mod

special, mult mai dezvoltat, problema „definirii obiectivelor” (sau scopurile

urmărite prin intervenţia legislativă).

În viziunea acestui din urmă autor prin activitatea de legiferare trebuie

urmărite scopuri proprii Statului care nu decurg nici dintr-o opţiune între

interesele urmărite de diferiţi actori, nici dintr-o simplă adăugare de noi

reglementări la cele deja existente ori din compromisuri.

Înainte de a se legifera – susţine acest autor – trebuie determinată

(degajată) „perspectiva specific statală”, intenţia normativă, aceasta trebuind,

în măsura posibilului, să fie explicită sub forma unor „obiective operaţionale”

(adică obiective al căror grad de realizare să poată fi apreciat cu ajutorul unor

criterii precise). În acest scop, autorul a făcut şi unele propuneri în ceea ce

priveşte metoda stabilirii unui sistem clar şi complet de scopuri pentru

intervenţiile legislative. Acest sistem cuprinde mai multe niveluri de scopuri,

mergându-se de la finalităţile cele mai abstracte ale Statului, până la obiective

concrete, trecându-se prin scopuri sectoriale şi relativ generale, adăugându-se

şi instrumentele necesare realizării lor.

Pornind de la experienţe practice, este prevăzută activitatea ce va trebui

desfăşurată pentru elaborarea de instrumente de pregătire metodică a

legiferării: o schemă de procedură, prin care sunt prevăzuţi paşii ce trebuie

făcuţi cu ocazia elaborării unui act normativ; o listă de control prin care sunt

enumerate criterii care permit să fie evaluată calitatea materială sau formală a

112

A se vedea B. Krems, Grundfragen der Gesetzgebungslere, Berlin, 1979.
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unui proiect de act normativ; o „cartotecă de defecte” destinată înregistrării

observaţiilor critice referitoare la eventuale defecte juridice sau factuale ale

legilor în vigoare

113

.

Această metodologie se bazează pe doi piloni: „definirea criteriilor care să

permită evaluarea calităţii, formale şi materiale, a unui proiect de act normativ”

şi „descrierea demersului de pregătire metodică, adică a căii de urmat pentru a

se parveni la rezultatul dorit – textul legal”. Fiind vorba, aşadar de evitarea

unor defecte tipice (recunoscute ca atare) de legiferare, autorul propune să se

recurgă – cu titlu de instrument auxiliar de pregătire metodică a elaborării

legilor – la cataloage de defecte constituite, după caz, şi sub formă de întrebări

conţinute în liste de control (check-lists).

O altă lucrare, şi mai completă, cu privire la metodologia legislativă, o

constituie manualul lui W. Hugger

114

, autor care se interesează mai ales de

„procedeul de elaborare a regulilor juridic şi de calitatea acestui produs finit”

(regulile juridice). Demonstraţia acestui autor se bazează în mare parte pe

modelul utilizat şi de P. Noll. Dar cu toate acestea, valoarea şi interesul social

al manualului respectiv rezidă în faptul că autorul citat nu se mulţumeşte doar

cu descrierea sarcinii specifice ce trebuie îndeplinită în fiecare dintre etapele

prezentate într-o ordine cronologică şi nu în mod necesar conformă cronologiei

reale a desfăşurării lucrărilor de legiferare.

Dimpotrivă, W. Hugger expune şi mijloace metodice precise şi concrete şi

în legătură cu dispoziţii legale neanalitice, explicând cum trebuie să se

procedeze atunci când se execută operaţiunile prevăzute de model.

Mijloacele metodice şi tehnice pe care le propune acest autor (pe care le şi

aplică, de altfel, la un caz concret, pentru a explica) nu sunt noi, dar în schimb,

sunt foarte convingătoare prin pertinenţa lor.

O tendinţă actuală în privinţa activităţii de legiferare este aceea de a se

urmări un scop utilitar, având o viziune esenţial pragmatică, motiv pentru care

unii autori

115

pledează în favoarea unor demersuri prin care sunt vizate

rezultate susceptibile de aplicaţii practice. Alţi autori, dimpotrivă, consideră că

această orientare pragmatică restrânge câmpul ştiinţei legiferării şi, în orice

caz, generează îndoieli cu privire la caracterul ştiinţific al lucrărilor întreprinse

în această direcţie

116

.

Se atrage însă atenţia asupra unui fapt de o mare însemnătate şi anume că

reţetele (modelele) de elaborare a legilor nu constituie singura preocupare a

disciplinei ştiinţifice având un atare obiect (ştiinţa legiferării). Dimpotrivă,

dezvoltarea unei adevărate ştiinţe a legiferării a fost impusă de schimbările

113

Pentru o discuţie mai amănunţită în legătură cu aceste instrumente de pregătire metodică

a legiferării, a se vedea R. Hotz, Weiterentwicklung der schweizerischen gesetzestechnischen
Richtlinien, 1982, p. 152–179.

114

A se vedea W. Hugger, Gesetze - Ihre Vorberestung, Affassung und Prüfung, Baden-

Baden, 1983.

115

A se vedea K. Eichenberger, Zur Lage der Rechtsetzung, în K. Eichenberger şi alţii,

„Grundfragen der Rechtsetzung”, Basel, 1978, p. 3–13.

116

A se vedea, de exemplu, J. F. Perrin, L’élaboration des lois peut-elle faire la matière
d’une science?, Genève, Travaux CETEL nr. 14 bis.
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continue şi în ritm tot mai accelerat care au loc în societate, situaţie ce nu a

întârziat să se repercuteze şi pe planul activităţii de legiferare, ceea ce a dus la

schimburi continue între analize empirice referitoare la activitatea de

legiferare, preocupările practice şi tentativele de înţelegere şi explicaţii

teoretice. Teoriile au căpătat – în aceste condiţii – un „rol cognitiv”, teoria

legiferării având ca funcţie (sarcină) esenţială să furnizeze explicaţii globale cu

privire la fenomenul legislativ, explicaţii care să ţină seama de ansamblul

raporturilor reciproce dintre „legislaţie” şi „viaţa socială”. Teoria legiferării se

interesează, aşadar, nu numai de geneza actelor legislative şi de procesele care

duc la elaborarea formală a deciziilor legislative, ci şi de modul de aplicare în

practică a acestor decizii şi efectele acestora asupra realităţii. Aşa încât,

activitatea organelor şi persoanelor angrenate în procesele de elaborare a

proiectelor de acte normative, ca şi cea a organelor (instituţiilor) legiuitoare

propriu-zise (formale), precum şi activitatea organelor administrative

însărcinate cu aplicarea legilor, sau a judecătorilor chemaţi să soluţioneze

cazurile litigioase legate de aplicarea legilor, pot şi trebuie să facă obiect al

unor explicaţii teoretice care să constituie o componentă importantă a unei

teorii generale a legiferării.

Metodologia juridică nu este o teorie, dar demersul întreprins cu ocazia

elaborării legilor, pentru a avea un caracter ştiinţific, nu numai pur şi simplu

metodic, are nevoie de un fundament teoretic, ceea ce implică luarea în

considerare a teoriilor referitoare la problema normativă nouă în societăţile

moderne contemporane. Or, în această privinţă, nu pot fi ignorate eforturile

considerabile depuse de cercetători (la care ne-am referit pe larg în cadrul

lucrării noastre), din care amintim, exemplificativ: teoria sistemelor,

cibernetica, teoria informaţiei, teoria organizării, teoria deciziei etc.

Este adevărat că cele mai multe din aceste lucrări fac parte din categoria

cercetărilor îndreptate spre rezolvarea problematicilor contemporane cu care se

confruntă economia şi societatea, dar rezultatele obţinute sunt uşor

transpozabile şi în domeniul dreptului, care constituie un subsistem cu mare

pondere în sistemul social global şi, de asemenea, principalul instrument de

realizare a politicilor economice şi sociale. Trebuie numai ca juriştii să devină

conştienţi de responsabilităţile mari care apasă asupra lor, din acest punct de

vedere, şi să se conformeze, adică să-şi suflece mânecile şi să se aşeze la

treabă, pentru că sunt enorm de multe lucruri de făcut, fiind necesară o reformă

de profunzime, de o adevărată mutaţie în activitatea juridică şi jurisdicţională,

ce trebuie realizată cât mai curând cu putinţă.

594
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



Capitolul IV
I�GI�ERIA JURIDICĂ

SECȚIU�EA 1:  

EVOLUȚIA SOCIETĂȚII ȘI A POPULAȚIEI (DI� PU�CT
DE VEDERE OCUPAȚIO�AL), PRECUM ȘI A CADRULUI
SĂU JURIDIC

1. Evoluţia societăţii. Aşa cum se exprimă, plastic, marele sociolog

american Alvin Toffler, în lucrarea sa intitulată „Al treilea val”

1

, specia umană

a trecut prin trei mari valuri de schimbare, fiecare dintre ele anihilând în mare

măsură culturile şi civilizaţiile anterioare.

a) Primul val de schimbare – revoluţia agricolă – a avut nevoie de mii de

ani pentru a se potoli. El s-a declanşat acum zece mii de ani, prin apariţia

agriculturii, şi a constituit prima cotitură în dezvoltarea societăţii.

Înainte de acest moment, majoritatea oamenilor trăiau în grupuri mici,

adesea migratoare, şi îşi agoniseau hrana culegând, pescuind şi urmând turmele

de rumegătoare.

Revoluţia agricolă a înaintat încet pe glob, presărând sate, aşezări, terenuri

cultivate şi, mai ales, „un nou mod de viaţă”.

În decursul mileniilor în care a domnit fără rival civilizaţia agricolă,

majoritatea oamenilor lucrau pământul. Din China şi India până în Benin şi

Mexic, în Grecia şi Imperiul Roman, civilizaţiile s-au ridicat şi s-au prăbuşit, s-

au luptat şi s-au contopit într-un amestec permanent şi variat. Dar, în spatele

deosebirilor dintre ele, se aflau asemănări fundamentale: în toate, pământul

constituia baza economiei, vieţii, culturii, structurii familiei şi politicii”; în

toate „viaţa era organizată în jurul satului”; în toate „predomina diviziunea

simplă a muncii, apărând câteva caste şi clase bine determinate (aristocraţia,

preoţii, războinicii, sclavii sau şerbii)”; în toate „puterea era riguros autoritară”;

1

A se vedea A.Toffler, Al treilea val, Bucureşti, 1983, p. 44 şi urm.
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în toate „economia era descentralizată, fiecare comunitate producându-şi

aproape tot ceea ce-i făcea trebuinţă”.

Au existat, desigur, şi excepţii, întrucât sunt cunoscute, încă din acea

epocă, civilizaţii comerciale, ai căror navigatori au traversat mările, dar şi

regate puternic centralizate organizate în jurul unor uriaşe sisteme de irigaţie.

Dar, dincolo de asemenea diferenţe, toate aceste civilizaţii (aparent

distincte) nu erau decât cazuri particulare ale unuia şi aceluiaşi fenomen:

civilizaţia agricolă

2

.

b) Al doilea val de schimbare a fost iniţiat de „revoluţia industrială” care,

într-adevăr, a zguduit pământul promovând „civilizaţia industrială” care a durat

trei sute de ani, distrugând vechile societăţi şi creând o civilizaţie pe de-a-

ntregul nouă.

Acest al doilea val s-a ciocnit cu toate instituţiile trecutului şi a schimbat

fundamental modul de viaţă al oamenilor. Industrialismul a fost mai mult decât

coşuri de fabrică şi linii de asamblare, a fost un „nou sistem de organizare a

societăţii” care a influenţat fiecare aspect al vieţii omeneşti, fiecare trăsătură a

societăţii.

Pe măsură ce a traversat diversele societăţi constituite în trecut, al doilea

val de schimbare a declanşat o bătălie sângeroasă şi prelungită între apărătorii

trecutului agricol şi partizanii viitorului industrial, cele două valuri (agricol şi

industrial) ciocnindu-se frontal, împingând la o parte, adesea decimând

populaţiile primitive întâlnite în calea lor.

Cel mai cunoscut dintre principiile celui de-al doilea val de schimbări
este „standardizarea”, societăţile industriale producând milioane şi milioane

de produse identice, aşa încât în societăţile din acest al doilea val metodele de

angajare, ca şi munca au fost progresiv standardizate, scara de salarizare a fost

standardizată pe ramuri industriale, iar în vederea pregătirii oamenilor pentru

piaţa locurilor de muncă, au fost elaborate programe analitice standardizate.

Chiar şi mijloacele de informare în masă au fost standardizate.

Producţia de masă a necesitat standardizarea maşinilor, produselor şi

proceselor de producţie, iar piaţa în expansiune a reclamat o standardizare

corespunzătoare a banilor şi a preţurilor.

Standardizarea în toate domeniile de activitate a fost considerată ca

eficientă şi, în consecinţă, al doilea val de schimbare a egalizat diferenţierile la

multe niveluri.

Un al doilea mare principiu al celui de-al doilea val de schimbare a fost
„specializarea”. Cu cât se elimina diversitatea prin standardizare, cu atât mai

mult a apărut o necesitate la fel de stringentă şi anume „specializarea”, întrucât

accelerându-se diviziunea muncii, omul bun la toate trebuia înlocuit cu un alt

tip de om specializat pe o anumită operaţie (după modelul lui Taylor) sau într-

un anumit domeniu, specializarea având avantajul că poate duce la efectuarea

unor munci cu un consum mai mic de efort fizic.

În ţările industrializate, specializarea a fost însoţită şi de o creştere a

„profesionalizării”, ceea ce a permis unor grupuri de specialişti profesionalizaţi

2 Ibidem, p. 56 şi urm.
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care au acumulat cunoştinţe din diferite domenii de activitate să se separe de

cei care nu aveau astfel de cunoştinţe sau le aveau într-o măsură mult mai

mică. Iar, în timp, „piaţa” s-a interpus între diferite categorii profesionale, tot

felul de categorii profesionale începând să reclame că au dreptul de a se numi

profesionişti şi puterea de a stabili „standarde”, „preţuri” şi „condiţii de

admitere în specialităţile lor”

3

.

Un al treilea mare principiu care s-a cristalizat în etapa celui de-al doilea
val de schimbări a fost „sincronizarea”. Adâncirea sciziunii dintre producţie şi

consum, care constituie o caracteristică fundamentală a celui de-al doilea val de

schimbări în societate, a dus, de asemenea, şi la schimbarea modului în care

oamenii au început să trateze „timpul”. Aceasta, întrucât într-un sistem

dependent de piaţă, maşinile nu puteau fi lăsate să stea pentru că aceste stagnări

erau producătoare de pierderi băneşti şi, ca atare, trebuiau reglementate

(organizate, supravegheate), ritmurile lor de funcţionare (de aici şi celebra

observaţie că timpul reprezintă bani). Or, aici se situează originea celui de-al

treilea principiu al civilizaţiei industriale şi anume „sincronizarea”. Costul

ridicat al maşinilor şi strânsa interdependenţă a muncii au făcut necesară o

sincronizare mai precisă, punctualitatea devenind o exigenţă socială

4

.

Un al patrulea principiu l-a constituit „concentrarea”. Ascensiunea

„pieţei” a dat naştere unei alte reguli a civilizaţiei industriale – principiul

„concentrării” surselor de energie, producţiei, muncii, a capitalurilor, a

sistemelor de învăţământ şi de sănătate.

Populaţia din mediul rural este reaşezată în uriaşe centre urbane;

industriile devin puternic concentrate; organizarea economică şi socială se

întemeiază pe principiul concentrării; capitalurile se concentrează dând naştere

societăţilor anonime ( pe acţiuni); copiii sunt adunaţi şi concentraţi în şcoli

5

.

Un al cincilea principiu l-a reprezentat „principiul maximizării”,

creşterea dimensiunilor activităţilor productive, devenind sinonimă cu noţiunea

de „eficienţă”. Făcându-se totul pentru promovarea producţiei, expediindu-se

produsele pe suprafaţa întregului glob (fenomenul globalizării, la care asistăm

în prezent), în mod continuu şi infinit, industria se dezvoltă, devine tot mai

eficientă. Această maximizare a dimensiunilor productive a dus şi la o

maximizare a profiturilor şi nu s-a limitat doar la producţia din uzine, ea

(maximizarea) reflectându-se în îmbinarea multor date diferite pentru a se crea

un instrument statistic numit „produsul naţional brut” (PIB) care măsoară

mărimea unei economii adunând valoarea bunurilor şi serviciilor produse în

economia respectivă.

Consecinţa acestui principiu al maximizării a angrenat toată lumea,

guvernele angajându-se într-o cursă pentru mărirea continuă a PIB-ului, cu

orice preţ, chiar şi cu riscul unui dezastru ecologic (la care asistăm deja pe plan

mondial)

6

.

3 Ibidem, p. 90 şi urm.

4 Ibidem, p. 93 şi urm.

5 Ibidem, p. 96 şi urm.

6 Ibidem, p. 97 şi urm.
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În sfârşit, un al şaselea principiu fundamental l-a constituit
„centralizarea”. Desigur că toate societăţile cu grade mai mici sau mai mari de

complexitate au nevoie de un amalgam de operaţii centralizate şi

descentralizate. Dar, în cazul economiilor naţionale integrate caracteristice

celui de-al doilea val de schimbări s-a ajuns la metode complet noi de

centralizare a puterii, metode care au intrat în acţiune până la nivelul fiecărei

companii, al ramurilor industriale şi al economiei în ansamblul ei. S-au unificat

tehnologiile, s-au sincronizat operaţiunile, s-au creat sectoare noi specializate

şi ocupaţii noi, s-au maximizat dimensiunile reţelelor şi pentru realizarea

tuturor acestor exigenţe s-au creat forme organizatorice noi, bazate pe

centralizarea informaţiei şi conducerii. Personalul a fost împărţit în două

categorii: „de exploatare” (sau de „execuţie”) şi „de conducere” (manageri).

Au fost iniţiate rapoarte zilnice, iar aceste informaţii erau transmise în sus de la

o verigă la alta, până la „nivelurile decizionale” (parţiale sau globale).

Conducerea centralizată a devenit instrumentul care era considerat cel mai

avansat şi complex în toate ţările.

Şi în politică a fost stimulată centralizarea, această tendinţă fiind ilustrată

prin lupta care a început încă de la sfârşitul veacului al XVIII-lea pentru

adoptarea unor constituţii care să asigure o centralizare mai accentuată, în

această privinţă, un guvern central puternic fiind considerat a fi esenţial nu

numai din raţiuni pur politice, ci şi în vederea creşterii şi eficienţei economice.

Iar, pentru că industrializarea împingea sistemul politic spre o centralizare şi

mai accentuată, s-a adoptat şi o legislaţie prin care guvernele preluau un număr

crescând de prerogative şi responsabilităţi, puterea trecând treptat, şi în măsură

din ce în ce mai mare, în mâinile executivului, prin intermediul „birocraţiei”;

principiile sus – menţionate ducând în mod implacabil la cele mai vaste, mai

rigide şi mai puternice instituţii, iar individul fiind lăsat să rătăcească în acest

univers de megainstituţii birocratice, imaginat foarte plastic şi pertinent de

Kafka.

Cele şase principii, redate foarte rezumativ (schematic) mai sus, şi-au pus

amprenta pe civilizaţia celui de-al doilea val de schimbări

7

.

c) Al treilea val de schimbări care a început să zdruncine structurile

industriale şi politice produse de cel de-al doilea val de schimbări din viaţa

societăţii, în care este antrenată şi generaţia actuală, s-a născut din visurile

liberatoare ale revoluţionarilor din acest al doilea val, un uimitor progres

realizându-se atunci când s-a trecut de la formele de guvernământ anterioare

(bazate pe o arhitectură impusă de elite care alocau resursele), la

„guvernământul reprezentativ” care a deschis canale de „reacţie inversă” (feed-

back) între vârful şi baza societăţii. Legat de criteriul majorităţii şi de ideea

„omul şi votul”, guvernul reprezentativ i-a ajutat pe cei slabi şi săraci să obţină

avantaje de la tehnicienii puterii care comandau motoarele integratoare ale

societăţii. De aceea, răspândirea acestei forme de guvernare a fost o mare

7 Ibidem, p. 100 şi urm.
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realizare, epocală, cu efecte civilizatoare intense, echivalente cu descoperirea

maşinii cu abur sau a aeroplanului.

Dar, în timp, s-a evidenţiat faptul că alegerile au alimentat doar o iluzie a

egalităţii, dându-se cetăţenilor impresia că opţiunile politice aveau loc

sistematic şi în mod raţional. În realitate, cu toate eforturile reformatorilor

democratici şi ale radicalilor, elitele integratoare şi-au păstrat controlul efectiv

şi permanent şi asupra sistemelor de guvernare reprezentativă, cetăţenii au

avut, în cel mai bun caz, ocazii intermitente – la alegeri – să-şi exprime

aprobarea sau dezaprobarea pentru acţiunile guvernelor, în schimb, tehnicienii

puterii au influenţat permanent aceste acţiuni. Apoi, s-a introdus chiar în

principiul reprezentării un instrument şi mai puternic de control social, întrucât

alegându-se unii oameni pentru a-i reprezenta pe alţii în felul acesta s-au

format noi membri ai elitei. Pe scurt, forma de guvernământ reprezentativ –

denumită democraţie – s-a dovedit a fi o tehnologie industrială de asigurare a

inegalităţii (era o pseudoreprezentare). Concluzia la care s-a ajuns, şi care este

în mod plastic exprimată de sociologul american Alvin Toffler (în lucrarea sa

„Al treilea val”), este aceea că sistemul guvernului reprezentativ este

echivalentul politic al fabricii. El este o fabrică de produs hotărâri integratoare

colective. Ca majoritatea fabricilor este condus de sus şi tot ca majoritatea

fabricilor este din ce în ce mai învechit, victimă sigură a înaintării tot mai

tumultoase şi mai ameninţătoare a schimbărilor celui de-al treilea val.

Se face sublinierea, foarte importantă, că, într-adevăr, spaţiul, timpul şi

resursele (materiale şi umane) trebuiau să fie organizate cât mai meticulos cu

putinţă pentru a se obţine şi eficienţă. Coordonarea spaţiilor specializate –

necesară pentru ca oamenii potriviţi să ajungă la locurile potrivite în

momentele potrivite – a fost corespondentul spaţial al sincronizării temporale.

De fapt, a fost o sincronizare în spaţiu. Căci atât timpul, cât şi spaţiul trebuie

structurate cu mai multă grijă pentru ca societăţile industriale să poată

funcţiona.

Dar, al treilea val de schimbări care au loc în societate, pe măsură ce

aceste schimbări se petrec în ritmuri tot mai accelerate, va provoca schimbări

fundamentale în chiar modul nostru de a gândi şi acţiona. Primim informaţii

noi în cantităţi enorme şi ca atare vom fi nevoiţi să revizuim rapid şi în mod

continuu imaginile vechi despre realităţi trecute, care trebuie înlocuite, căci

dacă acestea nu sunt aduse la zi, acţiunile întreprinse se vor disocia de realitate,

iar oamenii vor deveni mai puţin competenţi şi nu vor mai putea să facă faţă

noilor exigenţe ale societăţii moderne contemporane.

Al treilea val de schimbări care au loc în societate a transformat profund

structurile informaţiei pe care s-au bazat şi se mai bazează încă acţiunile

cotidiene, cheia acestui proces revoluţionar fiind, evident, calculatorul

electronic, o combinaţie de memorie electronică cu programe care le spun

calculatoarelor cum să prelucreze datele înmagazinate.

Calculatoarele, care nu erau decât o curiozitate ştiinţifică în anii 1950, au

început să se infiltreze încet mai întâi în lumea afacerilor, iniţial fiind doar

unităţi separate cu o capacitate modestă şi fiind folosite mai cu seamă în

scopuri financiare. Curând însă au început să pătrundă în centrele corporaţiilor
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aparate de mare capacitate care erau instalate pentru o gamă foarte largă de

operaţii, trecându-se treptat în „era calculatorului central de mari dimensiuni”,

manifestare supremă a gândirii din era mecanicii. Calculatorul electronic

reprezenta o concentrare masivă de inteligenţă. Dar realitatea anilor 1970 a

depăşit şi această graniţă, ca urmare a miniaturizării (nanotehnologiei) care a

progresat cu viteza fulgerului, pe măsură ce capacitatea calculatorului a

crescut, iar „preţul pe funcţie” a scăzut vertiginos. Astfel s-au extins

minicalculatoarele puternice, fiecare întreprindere, fie ea cât de mică, laborator

sau serviciu comercial sau tehnic fiind dotate cu astfel de calculatoare. În felul

acesta, inteligenţa calculatorului nu mai este concentrată într-un singur punct,

ci a devenit „distribuită”, aparate de mici dimensiuni şi accesibile ca preţ, care

nu mai au nevoie de specialişti, au devenit omniprezente de la domeniul

industrial şi guvernamental până la calculatoarele de uz casnic, rafinându-se

„mediile de muncă”.

Calculatoarele electronice, devenite indispensabile în zilele noastre

(pentru a se asigura eficienţa acţiunilor întreprinse de oameni în orice domeniu

de activitate) au revoluţionat şi modul de informare al oamenilor, existând

companii care pentru tarife minime oferă servicii de informare, asigurând

accesul instantaneu la ştiri de orice fel: date de la bursele de valori şi mărfuri;

programe instructive cu ajutorul cărora copiii pot învăţa aritmetica, ortografia,

limbi străine; sau afilierea la un club computerizat al cumpărăturilor de articole

cu rabat; rezervarea instantanee de camere la hotel sau mijloace de transport şi

multe altele.

Răspândirea calculatoarelor în casele oamenilor şi interconectarea lor în

cadrul unor reţele ramificate facilitează crearea a ceea ce s-ar putea numi

„colectivităţi electronice”.

Răspândirea inteligenţei mecanice a atins un nou nivel odată cu apariţia

„microprocesoarelor” şi „microcalculatoarelor”, acele minuscule „cipuri” care

au devenit parte integrantă a mai tuturor obiectelor fabricate şi folosite, ele

supraveghind şi reducând la minimum risipa de energie.

Modificarea atât de profundă a infosferei nu poate să nu influenţeze chiar

modul în care sunt  concepute problemele, modul în care sunt sintetizate

informaţiile, modul de prevedere a consecinţelor acţiunilor întreprinse în

societate. S-a modificat chiar rolul pe care-l are ştiinţa în viaţa socială.

Desigur, calculatoarele electronice nu sunt nici ele infailibile, se pot strica

sau pot face greşeli uneori periculoase. Nu au nimic magic în ele, dar rămân

totuşi cea mai uimitoare realizare a omului pentru că ele îi amplifică

capacitatea sa intelectuală, tot aşa după cum tehnica, ce a caracterizat cel de-al

doilea val de schimbări din societate, a amplificat forţa fizică a omului.

Calculatoarele ajută pe oameni – nu numai pe câţiva supratehnocraţi – să

gândească mai profund asupra lumii, a societăţii, asupra lor înşişi.

Societatea modernă contemporană se caracterizează prin complexitate şi

prin ritmul tot mai accelerat al schimbărilor care se petrec în sânul ei. Iar, când

apar probleme care adesea sunt complicate, există tendinţa de concentrare pe

doi sau trei factori, ignorând mulţi alţii care, fiecare sau toţi laolaltă, pot fi mult

mai importanţi şi, ceea ce este şi mai rău, fiecare grup de experţi (şi juriştii nu
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fac excepţie) insistă asupra importanţei primordiale a cauzelor din domeniul

său, lăsând deoparte pe toate celelalte. De exemplu, confruntat cu imensele

probleme pe care le ridică starea necorespunzătoare de dezvoltare a oraşelor,

expertul în problema locuinţelor o va atribui suprapopulării şi scăderii

corelative a fondului de locuinţe; expertul în transporturi va releva lipsa

transportului de masă sau proastei lui organizări sau funcţionări; expertul în

domeniul asistenţei sociale va evidenţia alocaţiile insuficiente alocate

grădiniţelor sau asistenţei sociale; economistul va susţine că impozitele mari

descurajează investiţiile, juristul va susţine insuficienta sau proasta

reglementare în materie etc.

În principiu, toată lumea este de acord că toate aceste probleme sunt

oarecum legate între ele, că formează un sistem care se autoîntreţine, dar

nimeni nu poate avea în vedere toate complexităţile atunci când se va încerca

să se elaboreze o soluţie.

Mai trebuie subliniat faptul că degradarea urbană nu este decât una din

numeroasele „probleme interţesute”

8

, aşa încât, în mod inevitabil, vor apărea

crizele care nu vor mai putea fi supuse, ca în trecut, unei simple „analize de tip

cauză – efect”, ci va fi necesară o altă „analiză a interdependenţelor”, cu alte

cuvinte analizele nu vor mai putea să se refere doar la elemente uşor de separat

şi comparat, ci va trebui să aibă în vedere sute de influenţe îndreptate în acelaşi

sens şi venind de la zeci de surse independente, dar care se suprapun.

Calculatorul electronic, pentru că îşi poate aminti cu precizie de un mare

număr de factori cauzali şi are şi capacitatea de a descoperi interrelaţiile lor,

poate ajuta la abordarea problemelor complexe şi hipercomplexe, cum sunt

adesea problemele sociale, la un nivel mai profund decât cel obişnuit.

Calculatorul poate analiza cantităţi imense de date pentru a găsi configuraţii

ascunse. Poate contribui la asamblarea pipurilor (impulsuri foarte scurte,

sonore sau luminoase, denumite în engleză „blip”-uri) în întreguri de

dimensiuni mai mari şi mai semnificative. Iar, dacă i se dă unui calculator o

„serie de presupuneri” sau un model, el poate evidenţia consecinţele unor

decizii alternative, reuşind să facă acest lucru mai sistematic şi mai complex

decât orice om. Descoperind raporturi noi şi neobservate încă între oameni şi

resurse, calculatorul poate chiar să ofere soluţii originale pentru rezolvarea

unor probleme.

Inteligenţa, imaginaţia şi intuiţia omului vor continua să fie mai

importante decât maşinile, dar calculatoarele vor adânci concepţia întregii

culturi despre cauzalitate, amplificând cunoştinţele oamenilor despre

interrelaţiile fenomenelor şi ajutând la „sintetizarea de întreguri semnificative”

din aceste date disparate.

Acest al treilea val de schimbări la nivelul societăţii va dispune nu numai

de mai multe informaţii despre ea însăşi, ci şi de informaţii mai sistematic

organizate decât şi-ar fi putut cineva închipui până acum.

Accelerarea proceselor care au loc în toate domeniile de activitate şi la

toate nivelurile organizatorice a dus la situaţia că din ce în ce mai multe decizii

8

A se vedea P.Ritner, The Society of Space, New York, 1961.
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se iau într-un tempo din ce în ce mai alert, timpii de reacţie comprimându-se la

extrem. Nu se mai poate aştepta să cumpăneşti cu lunile, nici măcar cu

săptămânile, aceeaşi accelerare a proceselor de adoptare a deciziilor

observându-se în toate sectoarele corporaţiei: engineering, fabricaţie, cercetare,

învăţământ, personal. Această accelerare generalizată a metabolismului social

are consecinţe multiple: scăderea longevităţii produselor; creşterea numărului

de închirieri şi arendări; înteţirea (explozia) vânzărilor şi cumpărărilor; modele

ale consumului şi mode mai efemere (fenomenul consumismului); lungirea

stagiilor de reciclare pentru muncitorii nevoiţi să se adapteze neîncetat la noi

procedee de fabricaţie; modificări mai frecvente ale contractelor ca urmare a

schimbării rapide a circumstanţelor; o mai mare dependenţă de date; mai multă

organizare „ad-hoc” etc.

Rezultatul este crearea unui „mediu de activitate plin de riscuri şi

tensiune” care trebuie controlat şi stăpânit cu multă fermitate şi competenţă.

Vom enumera aceste grupuri de presiune socială, fără a intra în amănunte,

pentru că ele caracterizează cu pertinenţă schimbările operate în societate de

cel de-al treilea val la care se referă sociologul american Alvin Toffler.

În primul rând, în această nouă sociosferă acţiunile corporaţiilor nu se

repercutează numai asupra unor indivizi izolaţi, ci asupra unor grupuri

organizate între care multe au personal specializat, publicaţii proprii, acces la

sistemul politic şi resurse cu ajutorul cărora pot angaja experţi, jurişti sau alte

categorii de consilieri. Ca atare, deciziile corporaţiilor sunt urmărite şi

examinate pe toate feţele: poluarea socială produsă de corporaţii sub formă de

şomaj; destrămarea comunităţii; mobilitate forţată şi aşa mai departe sunt

detectate neîntârziat, iar asupra corporaţiilor se exercită presiuni pentru a le

face să-şi asume o responsabilitate mult mai mare decât în trecut, şi nu numai

pentru produsele lor, ci şi pentru efectele sociale ale activităţilor pe care le

desfăşoară.

Un alt grup de presiuni reflectă schimbările intervenite în infosferă, fiind

intensificate schimburile de informaţii între instituţiile sociale, inclusiv

corporaţiile, pentru menţinerea unor raporturi echilibrate între ele.

Metodele de producţie caracteristice celui de-al treilea val de schimbări în

societate sporesc foamea de informaţie, ca materie primă a corporaţiilor.

Firmele (companiile) absorb informaţii pe care le prelucrează şi le difuzează

altora pe căi din ce în ce mai complexe. Pe măsură ce informaţia devine un

element esenţial al producţiei, pe măsură ce proliferează „managerii de

informaţie”, în mod firesc se produc impacturi asupra mediului informaţional,

ca şi asupra mediului fizic şi celui social. Se cere o mai bună informare a

publicului, publicarea rezultatelor acţiunilor întreprinse, cu date contabile şi

financiare precise şi detaliate pe obiective din programele politice de

guvernare. Se exercită presiuni tot mai mari pentru adevăr în publicitate, în

sfera creditelor şi investiţiilor, impacturile ecologice şi sociale.

Rapida diversificare a societăţii şi accelerarea schimbărilor se reflectă

pretutindeni printr-o creştere fără precedent a complexităţii aparatului de stat,

aşa încât un important grup de presiuni asupra corporaţiilor provine din sfera

politicului şi a puterii de stat: corporaţiile sunt puse în situaţia de a trebui să

602
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



interacţioneze cu un număr din ce în ce mai mare de organisme de stat

specializate (ministere, autorităţi, agenţii). Deci, companiile se văd implicate

indirect în politică (politicile economice elaborate la nivel guvernamental, dar

şi pe plan local), influenţele fiind reciproce, atât din direcţia autorităţilor

publice, cât şi din direcţia (iniţiativa) corporaţiilor (parteneriatele public-

privat).

O presiune se exercită şi pe planul sistemului de valori, punându-se tot

mai mult accentul pe „moralizarea raporturilor juridice dintre stat şi cetăţeni,

dintre stat şi corporaţii, dintre corporaţii şi cetăţeni”, adică pe ţinuta etică ce are

efecte directe asupra sistemului de valori al societăţii.

Aşadar, în societate s-a operat o schimbare profundă, de mare amploare, o

„schimbare de paradigmă”, o reconceptualizare a structurii obiectivelor şi

responsabilităţilor

9

.

2. Evoluţia populaţiei din punct de vedere ocupaţional. În paralel cu

evoluţia societăţii are loc şi o evoluţie a populaţiei sub raport ocupaţional. În

primele etape, primitive, de evoluţie ocupaţiile erau restrânse la pescuit,

vânătoare şi culegerea produselor naturii. Abia târziu, după trecerea a mii de

ani, odată cu descoperirea agriculturii (sau mai precis deprinderea agriculturii),

se poate vorbi de un prim stadiu de dezvoltare economică şi de o societate

organizată, stadiu în care principala ocupaţie o constituia lucrarea pământului.

Oriunde apărea agricultura se instala şi civilizaţia. Deci civilizaţiei agriculturii

îi corespunde o primă etapă a evoluţiei populaţiei din punct de vedere

ocupaţional (lucrarea pământului) şi a durat aproximativ 10000 de ani, din

jurul anului 8000 înaintea erei noastre şi până în jurul anului 1700 al erei

noastre.

O adevărată revoluţie din punct de vedere economic, dar şi din punct de

vedere ocupaţional a populaţiei a avut loc odată cu explozia industrialismului,

care pur şi simplu a străbătut întreg pământul distrugând societăţile vechi şi

creând o civilizaţie pe de-a-ntregul nouă.

Aceasta a însemnat, privind evoluţia populaţiei din punct de vedere

ocupaţional, o schimbare fundamentală de concepţie, preocupări şi instrumente

de muncă necunoscute până atunci. Accelerându-se diviziunea muncii, ţăranul

bun la toate a fost înlocuit de specialişti cu pregătiri înguste pentru o infinitate

de operaţiuni în care erau descompuse activităţile productive. În plus,

specializarea a fost însoţită de o creştere a profesionalizării care la rândul ei,

ori de câte ori s-a ivit posibilitatea ca un grup de specialişti să monopolizeze

cunoştinţe într-un domeniu de activitate, au apărut şi separările între

producători şi consumatori şi între diferitele categorii de profesionişti care au

început să elaboreze standarde şi condiţii de admitere în specialităţile lor, iar

obiectul muncii lor au devenit produse de piaţă, indiferent de caracterul şi

natura acestora: materială sau intelectuală.

9

A se vedea A. Toffler, op .cit. supra, p. 177 şi urm.
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Munca desfăşurată de jurişti, în cadrul diferitelor domenii de activitate,

constituie o atare profesiune care, şi ea, a evoluat mult în timp, ajungând astăzi

în pragul unei adevărate revoluţii profesionale, aspect de care ne vom ocupa pe

larg în următoarea secţiune a acestui capitol din a doua parte a studiului nostru

consacrată „ingineriei juridice”.

Dar, mai înainte de a aborda evoluţia activităţilor juridice în societate, este

necesar să ne ocupăm de schimbarea care are loc în prezent a însăşi concepţiei

despre activităţile desfăşurate în societate de agenţii sociali, indiferent de

specializările lor. Într-adevăr, s-au acumulat în lume atât de multe probleme,

unele de o gravitate extremă, încât s-a conştientizat necesitatea unor schimbări

radicale, omenirea nemaiputând continua să evolueze în cadrul vechilor

coordonate, a vechiului sistem paradigmatic.

Una dintre aceste probleme se referă chiar la activitatea, mai precis la

rolul pe care trebuie să-l aibă oamenii (agenţii sociali) în societate, indiferent

de specializările lor, iar, în legătură cu acest rol, a apărut şi necesitatea

redefinirii activităţii de conducere a societăţii şi a reexaminării instituţiilor

„reprezentării” şi „participării”. Cu alte cuvinte, trebuie depăşită concepţia

diviziunii rigide între „activitatea de conducere” şi „activitatea de execuţie”,

aşa cum s-a cristalizat ea în epoca industrializării, între noţiunea de

„guvernanţi” şi „guvernaţi”, aceste noţiuni trebuind topite şi mixtizate în

ansambluri conceptuale cuprinzătoare, având capacitatea, flexibilitatea şi

plasticitatea atât de necesare pentru adaptarea la ritmurile tot mai accelerate ale

schimbărilor care au loc în societate.

Trebuie depăşit şi sensul îngust dat noţiunii de „profesionalism”, acesta

urmând a fi integrat în noţiunea cu sferă mai largă de cuprindere care este

„participarea”, ceea ce înseamnă conlucrarea activă, concretă, organizată a

specialiştilor la procesele de decizie (de conducere), ceea ce este valabil pentru

toate categoriile de profesionişti şi pentru populaţie, în general.

Aceste aspecte referitoare la instituţiile „reprezentării” şi „participării”

sunt foarte caustic şi pertinent redate de sociologul american Alvin Toffler în

lucrarea sa intitulată „Al treilea val” la care ne-am referit mai înainte. El face

următoarele observaţii: industrialismul a fragmentat societatea în mii de părţi

care se întrepătrund: fabrici, şcoli, biserici, sindicate şi multe altele. A frânt

linia autorităţii între stat, biserică şi individ. A împărţit cunoaşterea în

discipline specializate. A divizat munca în fragmente. Şi, făcând toate acestea a

distrus viaţa şi cultura de comunitate. Deci, cineva trebuia să adune laolaltă din

nou aceste fragmente într-o formă diferită, apărând astfel specialişti noi a căror

sarcină principală era „integrarea”. Au fost, aşadar, instituite „cadrele de

conducere”, adică: administratori, coordonatori, manageri, directori, în toate

sectoarele de activitate şi la toate nivelurile societăţii. Aceştia au fost

„integratorii” care: au redefinit rolurile şi au repartizat locurile de muncă; au

hotărât cine şi ce remuneraţie să primească; au stabilit planuri şi au stabilit

criterii şi au dat sau au refuzat recomandări; au legat între ele producţia,

desfacerea, transporturile şi comunicaţiile; au stabilit legile de interacţiune a

întreprinderilor şi instituţiilor, pe scurt au asamblat piesele care compun

societatea, asigurându-i funcţionalitatea.
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Tocmai datorită acestor interdependenţe a crescut necontenit influenţa

grupului de integratori care integrau şi orchestrau întreg sistemul.

În sectorul economic, primii integratori au fost proprietarii de fabrici.

Aceştia, personal sau împreună cu câţiva colaboratori, coordonau munca

salariaţilor, de regulă necalificaţi sau puţin calificaţi, integrându-i astfel în sfera

largă a economiei. Iar atunci când producţia a devenit mai complexă, iar

diviziunea muncii a devenit, în mod corelativ, mai specializată, a crescut şi

numărul cadrelor de conducere şi al experţilor care s-au interpus între patron şi

muncitori şi această tendinţă s-a tot amplificat până la punctul în care nici

proprietarul sau acţionarul nu a mai putut să ştie care este modul de funcţionare

a fabricilor şi uzinelor, şi cu atât mai puţin a conglomeratelor uzinale. În

consecinţă, deciziile luate în cadrul întreprinderilor au ajuns să fie modelate şi

controlate de specialişti în management angajaţi special pentru a coordona

sistemul. Astfel s-a născut o elită conducătoare a cărei putere nu se mai baza pe

proprietate, ci mai curând pe controlul asupra procesului de integrare,

proprietarii şi acţionarii fiind nevoiţi să recurgă tot mai mult la aceşti specialişti

pentru conducerea activităţilor curente ale companiilor, dar mai ales pentru

stabilirea obiectivelor şi strategiilor pe termen lung. Consiliile de administraţie

care teoretic îi reprezentau pe proprietari sau acţionari, devenind şi ele tot mai

rupte de activităţile pe care se presupunea că le conduc, erau prost informate

asupra lor. Apoi, investiţiile particulare au ajuns să fie făcute nu direct de

persoane, ci, indirect, de instituţii: fonduri de pensii, case de ajutor reciproc,

servicii de creditare ale băncilor, adevăraţii proprietari fiind tot mai mult

îndepărtaţi de la conducerea proceselor de producţie.

Astfel, politica firmelor a ajuns să fie elaborată în măsură crescândă de

directorii angajaţi sau de agenţii financiari care plasau banii altor persoane,

integratorii preluând acest rol, iar mecanismele acestui sistem neputând

funcţiona fără ei.

Dar integrarea unei întreprinderi ori chiar a unei ramuri industriale nu

reprezenta decât o parte din ceea ce trebuia făcut. Societatea industrială

modernă şi-a creat o mulţime de organizaţii: culturale, de învăţământ, de

sănătate şi chiar instituţii de divertisment care, toate, trebuiau să funcţioneze

într-un cadru de reguli previzibile. Deci, era nevoie de norme juridice şi de

jurişti. Iar toate aceste activităţi trebuiau coordonate de un integrator politic de

sistem: guvernul ale cărui scop şi sarcină erau de a menţine civilizaţia

industrială. Iar, în acest context, partidele şi politicienii, deşi se certau pe

diferite teme, erau totuşi orientate spre un acord tacit cu privire la rolul

esenţial, acela de integratori la nivel de conducere a sistemului. Aceasta,

întrucât, cu toate criticile adepţilor pieţei libere, dacă industrializarea ar fi fost

lăsată exclusiv în seama întreprinderilor particulare, atunci ea s-ar fi realizat

mai încet şi mai dezordonat. Guvernele au fost acelea care au accelerat ritmul

dezvoltării, intervenind la toate nivelurile sistemului social, asumându-şi

sarcinile integratoare care le reveneau, pe care alţii nu voiau sau nu puteau să

le îndeplinească. Guvernele au fost şi mai sunt încă marii acceleratori de

ritmuri de integrare datorită pârghiilor fiscale şi puterii lor coercitive, realizând

lucruri în care întreprinderile particulare nu-şi permiteau să se lanseze, ele
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urmărind în primul rând optimizarea profiturilor lor, nu conceperea şi

realizarea unor obiective generale ale sistemului social. Mai mult decât atâta,

guvernele au putut realiza şi „integrarea anticipativă”.

În aceste condiţii, pe măsură ce integrarea a devenit tot mai importantă,

s-a modificat atât esenţa guvernării, cât şi modul de guvernare, guvernanţii

ajungând să se considere în primul rând administratori, mai curând decât

conducători politici şi sociali creatori. Prin personalitatea şi comportamentul

lor au devenit aproape un fel de conducători de tipul conducătorilor de

companii şi întreprinderi productive. Tehnicienii puterii s-au organizat ei înşişi

într-o ierarhie de elite şi subelite, fiecare sector al guvernului dând naştere

propriilor sale cadre de conducere: economia, mediul, cultura, religia, fiecare a

ajuns să aibă propria-i „piramidă a puterii”. Deci, puterea s-a împărţit în zeci,

sute şi mii de asemenea elite specializate. Iar, la rândul lor, aceste elite

specializate au fost integrate în „elite generaliste”. Grupurile de factori de

decizie anonimi, care manevrează pârghiile investiţiilor, au constituit

supraelitele din toate societăţile industriale.

Această arhitectură a elitelor, o ierarhie ascunsă a puterii, s-a menţinut –

cu variaţii locale – cu toate schimbările care au intervenit în timp, cu toate

crizele şi răsturnările politice.

Odată însă cu intrarea în cel de-al treilea val de schimbări ale societăţii, la

care participă şi generaţia actuală, au început să apară şi primele fisuri în

vechea fortăreaţă a puterii care s-a menţinut neschimbată pe toată durata etapei

industrializării. Cererile de participare la conducere şi la procesele decizionale,

de introducere a muncitorilor, consumatorilor şi a cetăţenilor în general, de

instaurare a unei democraţii reale, concrete, nu doar formale, cresc în toate

ţările. În majoritatea ţărilor avansate industrial au apărut deja noi modalităţi de

organizare, mai puţin ierarhice, se intensifică presiunile în vederea

descentralizării puterii. Elitele directoriale au început să depindă tot mai mult

de informaţiile de jos (de la bază) şi astfel ele devin treptat mai puţin

permanente şi mai nesigure. Iar aceste mişcări şi tendinţe de natură tectonică

nu sunt decât primele semne premergătoare ale unei răsturnări de amploare ce

vor veni în sistemul politic. Vor interveni instituţii noi, vor fi înlocuite vechile

structuri integratoare devenite sufocante şi nefuncţionale. Într-un cuvânt,

„reprezentarea”, chiar dacă nu va dispărea, va căpăta un conţinut nou, prin

integrarea sa în contextul mult mai larg al „participării”.

În prima etapă de evoluţie socială, când majoritatea oamenilor erau

analfabeţi şi ignoranţi, s-a presupus, nu fără temei, că „reprezentanţii”, care

proveneau, în principal, din clasele cultivate, vor lua cu siguranţă decizii mai

inteligente decât masa alegătorilor. În a doua etapă de evoluţie – epoca

industrializării – au dus mai departe această idee, creându-se o adevărată

arhitectură a elitelor care au reflectat noţiuni tehnice moderne pentru acea

vreme. Structurile pe care aceştia le-au creat, fasonat şi montat s-au întemeiat

pe noţiunea elementară de „reprezentare” ale cărei componente erau: dreptul la

vot al cetăţenilor; adunarea voturilor de către partide; candidaţii care câştigă

voturile se transformă în „reprezentanţi” ai alegătorilor; forurile legislative

(parlamente, diete, congrese) sunt instituţii în cadrul cărora „reprezentanţii”
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fabrică legi; conducătorii (preşedinţi, prim-miniştri, secretari de partid)

elaborează politici şi aplică legile produse de forurile legislative.

Aceste elemente componente ale noţiunii de „reprezentare” au fost

îmbinate şi folosite în diverse feluri, dar mecanismul newtonian era şi este încă

acelaşi: partidele sunt „colectorul” sistemului, ele strângând voturile provenite

din multe surse şi introducându-le în maşina de adunat electorală care le

amestecă proporţional cu forţa sau compoziţia partidelor, producându-se aşa-

zisa „voinţă a poporului”, combustibilul pe baza căruia este presupus că se

alimentează mecanismul guvernării. Deci schema istorică este limpede: oricum

ar fi modificate sau aranjate aceste elemente componente, ele servesc la

construirea maşinăriei politice oficiale a tuturor naţiunilor industriale.

Puterea reprezentativă a devenit semnul distinctiv al unei naţiuni avansate.

Dar maşinile democraţiei nu au rămas numai la nivel naţional, mii de

mecanisme reprezentative construite din elementele componente ale acestei

truse electorale au ajuns să formeze o fabrică de legi de dimensiuni globale, ele

fiind acţionate de pârghiile şi roţile de comandă ale acestui sistem global.

Legat de criteriul „majorităţii” şi de ideea „omul şi votul”, guvernul

reprezentativ i-a ajutat pe oameni să obţină avantaje de la tehnicienii puterii

care comandau motoarele integratoare ale societăţii. De aceea, răspândirea lui a

fost, în mare măsură, o realizare epocală în istorie, cu efecte civilizatoare.

Totuşi, încă de la început, guvernul reprezentativ nu şi-a ţinut nici pe

departe promisiunile, pentru că el nu s-a aflat niciodată sub controlul efectiv,

concret, al poporului. În niciuna din ţările industriale guvernul reprezentativ nu

a modificat efectiv structura subiacentă a puterii: subelitele, elitele şi

supraelitele. Departe de a fi slăbit controlul elitelor conducătoare, mecanismul

reprezentării a devenit unul din principalele mijloace de integrare cu ajutorul

căruia guvernele s-au menţinut la putere. În măsura în care oricine avea dreptul

la vot s-a creat şi iluzia că cetăţenii sunt cei care conduc, că, teoretic cel puţin,

aşa cum au ales conducătorii, pot să-i şi elimine. În realitate, cu toate eforturile

reformatorilor democratici sau a radicalilor, elitele integratoare şi-au păstrat

controlul efectiv şi permanent asupra sistemelor de guvernare reprezentativă.

Dacă aceste sisteme politice ar fi analizate nu cu ochiul unui politician, ci

cu acela al unui inginer, ar reieşi un fapt esenţial care de obicei trece

neobservat. În industrie inginerii împart maşinile în două categorii

fundamentale diferite: cele care funcţionează intermitent (maşini de prelucrare

în loturi) şi cele care funcţionează fără întrerupere (cu flux continuu). Când

lotul programat de produse se termină, maşinile din prima categorie se opresc

până la sosirea unui alt lot.

Dacă se are în vedere „fabrica de legi”, în raport cu „votarea intermitentă”

se va constata că de fapt avem de-a face cu o maşină clasică de prelucrare în

loturi, publicul alege dintre candidaţi pe cei care-i consideră mai reprezentativi,

după care maşina democraţiei este oprită. Această maşină a democraţiei poate

fi comparată cu fluxul continuu de influenţă pornit de la grupurile de interese

economice care exercită presiuni în viaţa politică.

În rezumat, elitele au creat o puternică maşină cu flux continuu care să

funcţioneze alături de maşina democratică de prelucrare în loturi (deseori cu
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scopuri opuse), în felul acesta apărând clar modul cum se exercită puterea în

fabrica globală de legi.

În sistemul de guvernare reprezentativă cetăţenii au avut doar ocazii

intermitente, la alegeri, de a-şi transmite aprobarea sau dezaprobarea pentru

guvern şi acţiunile acestuia, în timp ce tehnicienii puterii au influenţat

permanent aceste acţiuni. Chiar în principiul reprezentării s-a introdus un

instrument şi mai puternic de control social decurgând din faptul că alegerea

unor oameni pentru a-i reprezenta pe alţii a dus la crearea de noi membri ai

elitei. Un exemplu concludent, care a avut loc chiar şi în România, îl constituie

faptul că însăşi sindicatele, înfiinţate pentru apărarea drepturilor muncitorilor,

au dat naştere unui nou grup de integratori: liderii sindicali care, în loc să-i

reprezinte pur şi simplu pe muncitori, au mediat între aceştia şi elitele din

economie sau chiar au intrat în formaţiunile politice căpătând poziţii elitiste în

guverne şi parlamente.

Deşi, teoretic, alegerile candidaţilor ar reprezenta o garanţie că

reprezentanţii vor rămâne cinstiţi şi vor continua să susţină interesele

cetăţenilor pe care-i reprezintă, nimic nu i-a împiedicat pe aceştia, pretutindeni

în lume, să fie absorbiţi în „arhitectura puterii”, crescând distanţările dintre

reprezentanţi şi cei pe care-i reprezintă.

Se face chiar afirmaţia brutală că guvernele reprezentative au reprezentat

doar o „tehnologie industrială de asigurare a inegalităţii”, fiind o „pseudore -

prezentare”

10

. Guvernul reprezentativ a fost echivalentul politic al fabricii, el

fiind o fabrică de produs hotărâri integratoare colective, model care astăzi este

învechit şi inadecvat la noile schimbări care se petrec în societate.

În prezent, asistăm şi chiar luăm parte, conştient sau nu, la un fenomen

nou denumit convenţional „tehnicorevoluţie”, care constituie nucleul unei noi

etape evolutive a societăţii. Se recunoaşte că avem atât de multe posibilităţi

tehnice, încât nu mai pot fi toate finanţate. Ca atare, este necesar să se facă o

selecţie atentă alegându-se tehnologiile care servesc obiective sociale şi

economice pe termen lung. În loc să fie lăsată tehnica să stabilească

obiectivele, trebuie să fie asigurat controlul social asupra principalelor direcţii

de progres tehnic, care trebuie, în mod indispensabil, să fie legate de

dezvoltarea şi prosperitatea economică, socială, culturală a populaţiei.

În felul acesta se trasează, treptat, în timp, direcţiile unei noi politici

întemeiate pe o reprezentare de tip nou în care să predomine ideea de

participare efectivă, concretă, a populaţiei la actele de decizie şi de conducere

în societate, în toate domeniile şi la toate nivelurile.

Imaginile create de la centru şi injectate în „mintea oamenilor” de către

mijloacele de informare au contribuit la „standardizarea” cerută de sistemul de

producţie industrial.

Acest model trebuie modificat drastic, fundamental. Pe măsură ce se

accelerează procesele de schimbare din societate se provoacă o accelerare

corelativă şi în mintea oamenilor. Aceştia primesc necontenit informaţii noi

10

A se vedea A. Toffler, Al treilea val, Bucureşti, 1983, p. 124.
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care-i obligă să revizuiască mereu catalogul de imagini într-un ritm tot mai

alert. Imaginile vechi, bazate pe realitatea trecută, trebuie înlocuite, căci dacă

acestea nu sunt actualizate ele se disociază de realitate, iar oamenii devin

treptat mai puţin competenţi şi nu vor mai putea face faţă evenimentelor care-i

vor sufoca, pur şi simplu. Acest proces tot mai accelerat de producere a

imaginilor, pe lângă faptul că modifică fluxul de informaţii, transformă şi

structurile profunde ale informaţiei pe care se bazează acţiunile agenţilor

sociali: apar noi mijloace de informare şi se diversifică la infinit evantaiele

surselor şi conţinuturilor informaţiilor ce se difuzează în mase. Indivizii şi

instituţiile doresc cât mai multe informaţii, iar întregul sistem începe să pulseze

cu fluxuri din ce în ce mai mari de date. Mărindu-se cantitatea de informaţii

necesare pentru ca sistemul social să constituie totuşi un întreg coerent, s-a

dovedit necesară distrugerea cadrului infosferei supraîncărcate şi învechite a

sistemului erei industrializării şi construirea unui nou cadru adecvat situaţiei

actuale.

Cheia acestui proces revoluţionar este, evident, calculatorul electronic, o

combinaţie de memorie electronică cu programe care spun calculatoarelor cum

să prelucreze datele înmagazinate.

În prezent calculatoarele au devenit un simbol, o concentrare masivă de

inteligenţă, lăsând cu mult în urmă imaginile învechite, iar pe măsură ce a

progresat miniaturizarea a crescut şi capacitatea calculatoarelor şi, foarte

important, au scăzut foarte mult şi preţurile pe funcţie, extinzându-se

minicalculatoarele puternice. Inteligenţa calculatorului nu mai este concentrată

într-un singur punct, ci este „distribuită”, iar cheltuielile pentru ceea ce se

numeşte „prelucrare distribuită a datelor” (PDD) au devenit stimulative.

Aparate mici şi ieftine, care nu mai au nevoie de specialişti, sunt azi

omniprezente, cum erau în trecut maşinile de scris, ele rafinând mult mediul de

muncă.

Răspândirea calculatoarelor în casele persoanelor particulare, dar şi

interconectarea lor în cadrul unor reţele ramificate reprezintă un foarte mare

progres al epocii contemporane, constând în crearea unui mediu înconjurător

inteligent.

Modificându-se atât de profund infosfera se transformă totodată şi

intelectul uman, modul în care sunt concepute problemele, modul în care se

sintetizează informaţiile, modul în care se prevăd consecinţele propriilor

acţiuni. S-a ajuns chiar la capacitatea calculatoarelor de a purta dialoguri cu

utilizatorii, asemenea realizări deschizând perspective încă nebănuite atât

pentru economie, cât şi pentru cultură.

Civilizaţia industrială a creat un sistem de caste, forţa de muncă

industrială fiind împărţită între muncitorii manuali şi cei intelectuali. La un

nivel se găsesc elitele tehnocrate  (oamenii de ştiinţă, inginerii, directorii,

economiştii, juriştii, etc) care-şi petrec o mare parte din timp în şedinţe,

conferinţe, elaborării de memorii ori schimbând informaţii. La un alt nivel se

găsesc funcţionarii care îndeplinesc o muncă de rutină, fastidioasă, fără

orizont. La alt nivel sunt muncitorii manuali care efectuează activităţi

productive foarte concrete.
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Aceste structuri şi ierarhii sunt în prezent contestate tot mai vehement, cu

argumente convingătoare şi pertinente, fiind rezultatul câtorva linii de forţă

care se ciocnesc. Nevoia de informaţie a crescut atât de fantastic încât nicio

armată de funcţionari, oricât de mare ar fi aceasta şi oricâtă muncă ar depune,

nu-i poate face faţă. Apoi, costul lucrărilor de birou s-ar ridica atât de mult

încât nu vor mai putea fi oprite. Costurile cu muncitorii vor fi şi ele foarte

ridicate. Or, toate aceste costuri vor scădea la nivele uimitoare ca urmare a

folosirii calculatoarelor electronice care îndeplinesc nenumărate funcţii la

costuri foarte reduse.

Calculatoarele electronice au schimbat şi continuă să schimbe structura

operaţională, producând o adevărată revoluţie atât în sectorul productiv, cât şi

în cel funcţionăresc, aceasta însemnând că, dată fiind o configuraţie

corespunzătoare a telecomunicaţiilor şi alte echipamente, o cantitate crescândă

din munca efectuată în chiar sistemul productiv ar putea fi realizată oriunde,

inclusiv din propria locuinţă, numărul muncitorilor care au efectiv de

manipulat lucruri fizice fiind în scădere. O serie întreagă de forţe sociale şi

economice converg în direcţia transformării sediului muncii.

O cantitate apreciabilă de muncă se efectuează deja la domiciliu de agenţi

comerciali care lucrează prin telefon sau vizitându-şi clienţii şi nu trec decât

ocazional pe la birou; de către arhitecţi şi proiectanţi; de un număr sporit de

consultanţi specializaţi în diferite domenii; de foarte mulţi specialişti care

acordă servicii personale cum sunt fizioterapeuţii sau psihologii; profesorii de

limbi străine; consilierii de investiţii; agenţii de asigurări; avocaţii; cercetătorii

universitari şi multe alte categorii de intelectuali, specialişti şi tehnicieni.

Elementul cel mai important care trebuie subliniat în evoluţia populaţiei

sub aspect ocupaţional îl constituie faptul că în concepţia modernă despre

management, privită la nivelul întregii societăţi, cât şi la fiecare domeniu

concret al acţiunii umane (producţie, învăţământ, cercetare ştiinţifică,

administraţie, justiţie etc.), s-a desprins şi s-a conturat ideea că procesul de

conducere se realizează având ca materie primă factorul om, indivizii încetând

a mai fi priviţi în mod izolat sau numai în raporturile lor cu anumite structuri

organizaţionale (sistemul fragmentării specific epocii industrializării), ci în

relaţiile lor directe interpersonale cu toţi participanţii la acelaşi colectiv sau

organizaţie, indiferent de poziţia ierarhică a fiecăruia. Pentru ca organismul

social să fie funcţional şi să-şi atingă scopurile programatice, conducerea

acestui ansamblu viu trebuie să cunoască sub toate aspectele (cantitativ, dar

mai ales calitativ) elementul uman de care dispune, deoarece acesta reprezintă

elementul determinant, el având o importanţă, dacă nu mai mare, cel puţin

egală cu a factorului tehnic, omul fiind principala forţă productivă şi creatoare

a societăţii datorită capacităţilor sale fizice şi intelectuale şi structurilor sale

psihologice specifice.

Desigur că şi în această privinţă este vorba de un proces complex, etalat în

timp, fundamentat pe evoluţia ştiinţei şi tehnicii, mai ales a ştiinţelor sociale,

care se îmbogăţesc continuu cu noi teze şi concluzii. În linii generale se poate

vorbi, până în prezent, de parcurgerea a trei etape: conducerea empirică,

începuturile conducerii ştiinţifice şi conducerea ştiinţifică.
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Etapa conducerii empirice se caracterizează prin faptul că funcţia de

conducere era îndeplinită de proprietari şi s-a bazat mai mult pe intuiţie şi bun-simţ.

Etapa caracterizată prin începuturi ale conducerii ştiinţifice este mult

mai bogată şi variată în realizări în acest domeniu al preocupărilor de

organizare şi conducere ştiinţifică, mai ales în domeniul productiv. În secolul

XIX şi începutul secolului XX au loc transformări însemnate de natură

economică şi socială: capitalismul liberei concurenţe transformat în capitalism

monopolist, organizarea raţională a producţiei şi a muncii, transformări în

concepţia de conducere.

În acest context a apărut inginerul Frederic W. Taylor care şi-a îndreptat

eforturile spre raţionalizarea muncii şi conducerea eficientă (acest inginer este

considerat ca fiind părintele „scientific management”).

Ca principal obiectiv al conducerii, privită din unghiul de vedere al

capitalismului, a fost instituit principiul „maximei prosperităţi”, ce urmează a fi

obţinută pe calea dezvoltării tuturor laturilor activităţii întreprinderii la „cel

mai înalt grad de eficienţă”, iar în ceea ce-i priveşte pe salariaţi aceştia trebuiau

şi ei aduşi în situaţia de a obţine „un maximum de productivitate”, aceşti

termeni de „eficienţă” şi „productivitate” întâlnindu-se şi în prezent, însă într-

un alt context.

Taylorismul a apărut, aşadar, ca o concepţie organizaţională – tehni -

cizantă, în care factorul uman era mai mult o anexă a maşinii, o unealtă ca şi

maşina. Această concepţie a prezentat importanţă la timpul respectiv pentru că

a introdus modificări importante, îndeosebi în structura întreprinderilor.

Mulţi specialişti consideră totuşi că adevăratul întemeietor al ştiinţei

conducerii ar fi Henri Fayol care şi-a fundamentat concepţia pornind de la

nivelul întreprinderii în ansamblu, reuşind să lărgească mult conţinutul

conceptului de conducere. Abordarea şi definirea funcţiilor întreprinderii şi

conducerii ei, închegate într-un tot unitar, considerând întreprinderea ca un

organism de sine stătător, dar aflându-se în legătură cu alte organisme

asemănătoare, a conferit concepţiei lui Fayol un fundament ştiinţific meritoriu.

Dar, şi în acest caz, factorul uman rămâne puţin şi în mod confuz abordat.

Nu mai puţin însă atât Taylor, cât şi Fayol au jalonat trăsăturile de bază

ale conceptului de conducere ştiinţifică, schiţând începuturile unei ştiinţe care

în zilele noastre a căpătat o mare dezvoltare, având un rol determinant în

evoluţia societăţii.

Realizările uimitoare ale ştiinţei şi tehnologiei, aplicarea acestora în

activităţile productive, dar şi în toate genurile de activitate desfăşurate în

societate (inclusiv în domeniul dreptului) au dus la transformări impresionante

în ştiinţa conducerii societăţii prin îmbogăţirea şi transformarea sa într-o ştiinţă

în adevăratul sens al cuvântului.

Etapa conducerii ştiinţifice propriu-zise. Începuturile cercetărilor pentru

implantarea sistemelor ştiinţifice complexe în procesele de decizie şi de

conducere a societăţii se leagă de activităţile desfăşurate de un grup de

specialişti de la Universitatea Harvard sub conducerea lui Elton Mayo

11

.

11

A se vedea E. Mayo, The Human Problems of an Industrial civilization, New York, 1949.
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Scopul acestor cercetări a fost axat pe studierea relaţiei randament (produc -

tivitate) – condiţii ergonomice (măsurarea influenţei iluminatului asupra

productivităţii muncii, climatul fizic şi social, relaţii dintre muncitori şi şefii

lor, relaţiile dintre muncitorii care formează grupurile de muncă). Deci,

cercetările întreprinse de grupul lui Elton Mayo au marcat un pas înainte în

dezvoltarea ştiinţei conducerii, luându-se în considerare şi necesitatea studierii

şi tratării oamenilor ca elemente capabile de disciplină liber consimţită,

concluziile de natură psihosocială ducând la îndreptarea atenţiei asupra

factorului uman, dar nu izolat, ci ca parte componentă a unui colectiv.

În aceste condiţii, cercetarea s-a deplasat, treptat, tot mai mult spre studiul

relaţiilor umane sau al comportamentului organizaţional, studiu ale cărui

rezultate sunt tot mai evident puse în slujba dezvoltării complexe a ştiinţei

conducerii şi reflectate în climatul organizaţional ale cărui variabile sunt:

atitudinea faţă de muncă şi conducere; motivaţia de muncă; satisfacţia

profesională; atitudinea faţă de colectivul de muncă; integrarea în colectiv etc.

În rezumat, evoluţia care a avut şi continuă să aibă loc pe plan

ocupaţional, în această ultimă etapă, se caracterizează nu numai prin ocupaţii

noi cum sunt cele de: programatori, ciberneticieni, ingineri de sisteme etc., ci

mai ales prin modificarea sistemului de gândire, de la cel liniar, cartezian (al

legăturilor biunivoce cauză-efect) la cel holistic, al sesizării interdependenţelor

multiple şi contradictorii, bazate pe concepte de sistem, proces feed-back şi pe

dihotomii de tipul continuitate – discontinuitate, echilibru – dezechilibru,

necesitate şi întâmplare.

În acest context pentru a înţelege esenţa, natura şi direcţiile schimbărilor

care au loc în societate va trebui să sintetizăm în mod coerent fapte,

evenimente, realităţi şi cunoştinţe care aparent nu ar avea o legătură între ele.

Or, aceasta presupune, implică participare, integrare, colaborare, parteneriat,

adică ceea ce, pe plan politic, s-ar numi o tranziţie de la „guvernarea

reprezentativă” la „guvernarea participativă”, denumire tot mai des întâlnită şi

în ceea ce priveşte „managementul social” şi, implicit, „managementul

juridic”, tranziţie care se va opera în timp foarte îndelungat în condiţiile în care

populaţia (cetăţenii) vor avea pregătirea necesară şi capacitatea de a participa

la actele de guvernare în mod efectiv, probleme pe care le-am abordat în

studiul nostru, cu ocazia analizei mecanismelor democratice de organizare a

activităţilor de management social (inclusiv management juridic), dar care, fără

îndoială, se completează cu ceea ce ştiinţele sociale au pus în evidenţă cu mult

mai multă pregnanţă.

3. Evoluţia cadrului juridic al societăţii. Aşa cum remarcă acelaşi

sociolog american (Alvin Toffler)

12

, la care ne-am referit şi mai sus, maşinile

democraţiei au fost instalate, treptat, nu numai la nivel naţional, ci de asemenea

provincial şi local până la nivelul consiliilor regionale, orăşeneşti şi comunale.

12 Ibidem, p. 118 şi urm.
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Fiecare unitate politică: naţională, provincială, locală are propria sa jurisdicţie,

prin lege fiind definite cu grijă prerogativele, drepturile şi îndatoririle lor.

Unităţile sunt legate între ele printr-o ordine ierarhică, asemenea legături

manifestându-se şi pe plan internaţional prin convenţii internaţionale şi diferite

forumuri care operează la asemenea nivel, un exemplu concludent

constituindu-l Organizaţia Naţiunilor Unite realizată după cel de-al doilea

război mondial, dar şi o multitudine de alte organizaţii internaţionale

specializate.

Aceste mecanisme reprezentative au ajuns să formeze adevărate „fabrici

de legi” la dimensiuni globale.

Orice societate organizată politic nu poate fi concepută fără o ordine şi

fără o disciplină: o ordine care încadrează activităţile individuale în vederea

atingerii unui scop şi o disciplină care-i stimulează pe oameni sau, după caz,

sancţionează încălcările comise faţă de societate.

Orice societate se ordonează în jurul unui ideal de viaţă în comun, se

dezvoltă în cadrul unei stări de conştiinţă născută dintr-un principiu de

solidaritate prin care membrii societăţii se simt uniţi între ei. Dar societatea nu

poate trăi şi deveni o realitate istorică decât dacă este stimulată de o forţă de

impulsiune care declanşează şi mai ales controlează mişcările în vederea cărora

este constituit organismul social. Această forţă este „puterea politică”. Puterea

şi societatea se nasc împreună şi, ca atare, nu este cazul să fie opuse una

celeilalte: puterea este o condiţie a ordinii, iar libertatea nu este posibilă decât

în cadrul ordinii. Acesta este motivul pentru care Puterea este un fenomen

social prin excelenţă, pentru că, pe de o parte, ea nu se poate concepe în afara

societăţii, iar, pe de altă parte, fără o Putere care să acţioneze, o societate ar fi

un corp inert, aproape de declin.

Toate societăţile cunoscute istoric, organizate politic, de la cele mai

rafinate, toate au fost dirijate de o Putere care şi-a luat sarcina să protejeze

interesele comune ale grupurilor. Dar această Putere nu a îmbrăcat întotdeauna

aceleaşi forme: în triburile arhaice, ea era difuză în masa supusă unui

conformism riguros pe care-l impunea cutumele şi credinţele; la un stadiu mai

evoluat, atunci când necesităţile economice sau luptele cu grupuri vecine

impuneau conducerea de către un şef, Puterea se încarna în acest om, cel mai

puternic, cel mai înţelept ori cel mai abil, acest om exercitând o prerogativă

ce-i era personală, pentru că el nu o datora decât propriei sale valori. Numai că

această Putere individualizată, deşi prezenta unele avantaje în ceea ce priveşte

coeziunea grupului social şi afirmarea autonomiei sale, nu a putut supravieţui

din momentul în care conştiinţa politică a celor guvernaţi a devenit mai

exigentă. Puterea încarnată într-un singur om dispare odată cu moartea

acestuia; de asemenea, o atare putere este la discreţia unei rivalităţi între şefi şi,

mai ales, ea se poate justifica prin folosirea forţei. Or, o astfel de legitimitate

(sau astfel de legitimităţi) nu poate fi considerată ca fiind suficientă întrucât nu

exclude posibilitatea arbitrariului din partea personalităţilor care dispun de

prerogative şi putere politică. Absenţa continuităţii, lipsa legitimităţii şi, pe

cale de consecinţă, lipsa de suveranitate condamnă „Puterea individualizată”,

întrucât se ştie cine comandă, dar nu se ştie cine are dreptul să comande. Acest
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drept (dreptul de a comanda) se dobândeşte prin luptă, iar modul în care se

afirmă poate să-i discrediteze fundamental. Dacă şeful trebuie mai întâi să se

impună cu arma în mână, dacă un eşec îl elimină, dacă un succes îl consacră,

aceasta ar însemna că dreptul de a comanda rezidă în persoana sa, asociat forţei

sau şansei sale. Or, aceasta este o situaţie supărătoare atât pentru guvernanţi, a

căror autoritate este instabilă, cât şi pentru cei guvernaţi, care sunt întotdeauna

victimele luptelor care se dau pentru dobândirea dreptului de a comanda. Or,

acest inconvenient a fost viu resimţit în chiar epoca în care şi-a produs

temutele sale efecte, când viaţa naţională se afla suspendată, depinzând de

rezultatul conflictului provocat de probleme de legitimitate

13

.

Statul este titularul abstract şi permanent al Puterii, guvernanţii nefiind

decât agenţi de executare având, în esenţă, un caracter trecător.

Fără a se putea stabili cu mare precizie, vine un moment, în cadrul

societăţilor politice, când calităţile personale ale unui şef se dovedesc a fi

neputincioase să explice autoritatea pe care o exercită (în Franţa acest moment

a fost situat cu aproximaţie la începutul secolului XVI). Conştiinţa politică a

subiecţilor, devenită mai sensibilă, refuză să mai considere că organizarea

socială (orice fel de organizare socială) se bazează doar pe voinţa

necondiţionată a unui individ. Iar, pe de altă parte, grupurile sociale şi chiar

guvernanţii înşişi încep să se gândească la o continuitate durabilă în

administrarea intereselor colective, la un mod de evaluare a autorităţii care să

pună capăt luptelor care însoţeau schimbarea personalităţilor conducătoare,

printr-o organizare politică care să garanteze, în măsura posibilului,

conformitatea dintre deciziile guvernanţilor şi aspiraţiile maselor. Prin

adoptarea unui „principiu de legitimitate”, un şef regulat investit s-ar găsi

„îmbrăcat” cu o autoritate care s-ar impune tuturor.

În felul acesta a fost, treptat, elaborată ideea unei disocieri posibile între

Putere şi individul care o exercită. Dar, dacă Puterea încetează să mai fie

încorporată în persoana conducătorului, aceasta nu putea să însemne că ea ar

rămâne fără un titular; trebuia să aibă un suport, iar acest suport a fost Statul

conceput ca fiind „sediul autorităţii politice”

14

. Deci, Statul, în esenţă, este un

concept; el există întrucât este gândit în acelaşi timp de guvernanţi, care pun în

practică puterea sa, cât şi de cei guvernaţi, care văd în el sediul Puterii şi

fundamentul regulilor juridice în jurul cărora se organizează căutarea „Binelui

comun”. Cu alte cuvinte, Statul este o explicare, o justificare şi o utilizare a

fenomenului social care este Puterea.

În jurul acestei idei se grupează un aparat de servicii publice, mecanisme

constituţionale şi administrative, personalul guvernanţilor şi diferiţii agenţi

sociali. Ar fi însă o eroare să se confunde această „îmbinare de mijloace şi

proceduri” cu Statul însuşi. Instituţiile, serviciile şi personalul nu sunt decât

mijloace destinate să facă posibilă îndeplinirea anumitor funcţiuni ale Puterii;

13

A se vedea R. Maspétiol, L’Etat et son Pouvoir, 1937; B. de Jouvenel, Du pouvoir, 1945 ;

G.Burdeau, Traité de science politique, tome I, 1959 ; J.J. Chevalier, Les grandes oeuvres
politiques, 1972

14

A se vedea J. Dabin, L’Etat ou le Politique, 1957

614
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



ele nu sunt Statul, dovadă în acest sens fiind faptul că ele există chiar şi atunci

când este înlăturată noţiunea de Stat, cum a fost cazul în Germania, când

naţional-socialiştii au pretins să se respingă noţiunea de Stat, ca fiind o idee

liberală inutilă, întrucât totalitatea Puterii, originea şi justificarea ei erau

concentrate în singura persoană a Führer-ului

15

.

Deci, în această nouă concepţie, omul gândeşte despre Stat pentru a avea

o explicaţie satisfăcătoare cu privire la toate fenomenele care caracterizează

existenţa şi exercitarea Puterii. Exprimată astfel, ideea despre Stat s-a

considerat a fi una dintre cele care exprimă în modul cel mai perfect un progres

al mentalităţii politice a celor care sunt guvernaţi. Disociindu-se persoana

conducătorului politic, cel care comandă de dreptul de a comanda, permiţându-

se astfel să fie subordonată conducerea de respectarea unor condiţii prestabilite

şi, prin aceasta, restituindu-se supunerii o demnitate. Guvernanţii nu mai pot

exercita o Putere personală, ci vor exercita o Putere care aparţine Statului,

colectivitatea putând să le impună acestora limitele pe care ea le consideră

dezirabile. Iar, în aceste condiţii, toate problemele pe care le pune guvernarea

oamenilor se reduc la a se şti prin cine şi cum se va exercita această Putere,

care nu poate însă să se concretizeze decât prin acţiunile guvernanţilor.

Acestea au fost momentul şi ideile care au declanşat aprige şi îndelungate

dezbateri politice, sociologice şi juridice în jurul instituţiei „Statului de drept”,

care marchează diversele etape parcurse în evoluţia sa de sistemul de drept (sau

de legiferare) la care ne vom referi, doar schematic, în continuare, pentru a

pune în evidenţă mai ales rolul şi importanţa managementului juridic şi

jurisdicţional în societatea modernă contemporană.

Vom pune accentul pe trei instituţii : „ordinea publică”, „ordinea juridică”

şi „funcţiunea juridică”, întrucât în jurul acestora s-au cristalizat şi concepţiile

politico-juridice despre conducerea societăţii, implicit despre managementul

juridic şi jurisdicţional, concepţii potrivit cărora principalul instrument în

politicile de dezvoltare a societăţii îl constituie „activitatea de legiferare”.

a) Ordinea publică. Mai înainte de a vorbi despre „ordinea juridică” este

necesar să ne referim la noţiunea mult mai cuprinzătoare a „ordinii publice”.

Portalis susţinea că „menţinerea ordinii publice într-o societate este o lege

supremă”, afirmaţie care nu şi-a pierdut nici astăzi actualitatea, nici

intensitatea.

În felul acesta este marcat rolul important pe care îl va juca ordinea

publică în sistemul politic şi juridic modern. Dreptul administrativ s-a

construit, ulterior, ca instrument de modernizare şi orientare a activităţii

sociale, impunând un vast spaţiu de mixitate şi colaborare între puterea publică

şi persoanele particulare. De asemenea, construcţia juridică modernă a

relaţiilor internaţionale este însoţită de naşterea unei ordini publice destinate să

asigure în cadrul conflictelor de legi apărarea valorilor fundamentale ale

„forului”: atunci când se dovedeşte că sistemul conflictualist, care desemnează

o lege străină, este aplicabil, chiar dacă s-ar aduce atingeri concepţiilor

15

A se vedea R. Bonnard, Le droit et l’Etat dans la doctrine nationale-socialiste, 1939.
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esenţiale ale ordinii naţionale, termenul de „ordine publică” va desemna

desigur mecanismul care va permite neutralizarea jocului regulii respective.

Dezvoltarea relaţiilor internaţionale va conduce, în mod ineluctabil, ca alături

de „ordinea publică care interesează raporturile juridice private” să fiinţeze şi o

ordine publică proprie relaţiilor internaţionale publice, precum şi o ordine

transnaţională. Aceste ordini publice vor limita libertatea de amenajare a

relaţiilor interstatale şi cele legate între operatorii de comerţ internaţional, prin

aceea că recunoaşterea lor va fi subordonată admiterii unui adevărat sistem

juridic supranaţional.

În orice ipoteză însă, este de reţinut necesitatea unei ordini publice,

receptarea acesteia, în acelaşi timp veche şi modernă, asigurându-i un rol de

seamă, în fundamentarea oricărei ordini juridice.

Una dintre criticile aduse instituţiei (instrumentului, tehnicii) „dreptului

public” este relativa sa nedeterminare a conţinutului său, ordinea publică

nefiind enunţată expres printr-o lege, dar această situaţie se datorează faptului

că ea pune în aplicare interese care sunt legate de valori sociale esenţiale, or

această trăsătură (de „ordine publică”) rezultă, evident, din substanţa unei

situaţii, şi nu din enunţarea sa formală. Acesta este motivul pentru care ordinea

publică este, atât textuală, cât şi virtuală, acest din urmă caracter (cel virtual)

hrănind şi explicând nedeterminarea relativă a conţinutului noţiunii de „ordine

publică”. Departe de a compromite dezvoltarea acestui instrument juridic,

această nedeterminare explică în mare măsură succesul său, întrucât a permis

„ordinii publice” să se adapteze inevitabilelor evoluţii ale valorilor sociale

fundamentale. Ordinea publică nu este numai un „conţinut”, ea constituie, de

asemenea, un ansamblu de efecte juridice necesare îndeplinirii funcţiei sale de

instrument de structurare şi coeziune socială. Or, se constată, că cu toate

mutaţiile intervenite, în timp, în ceea ce priveşte conţinutul acestei noţiuni de

„ordine publică”, această funcţie de structurare şi coeziune socială a rămas

neschimbată. De altfel, adaptabilitatea „ordinii publice” se relevă, de

asemenea, prin colaborarea socială, care este indispensabilă pentru

determinarea conţinutului ei, în situaţii factuale întotdeauna reînnoite, căreia

ordinea publică îi asigură funcţionalitatea

16

.

b) Ordinea juridică. Se numeşte „ordine juridică” un ansamblu structurat

în sistem, al tuturor elementelor care intră în constituirea unui drept care

guvernează existenţa şi funcţionalitatea unei comunităţi umane.

Expresia de „ordine juridică” este azi utilizată foarte frecvent, devenind

chiar banală, deşi a apărut tardiv în teoria dreptului.

Noţiunea de „Rechtsordnung” a apărut în Germania, în cursul secolelor

XVIII şi XIX, şi apoi s-a generalizat în doctrina secolului XIX. În aceeaşi

epocă, în Italia, noţiunea de „ordinamento giuridico” a început să facă obiect

de studii. În Franţa, a fost nevoie de un timp mai îndelungat de aclimatizare,

16

A se vedea, de exemplu: Ph. Malaurie, Les contrats contraires à l’ordre public, Reims,

1953 ; J.Hauser, J.J. Lemouland, Ordre public et bonnes moeurs, în „Répertoire Dalloz” , 1993 ;

R. Savatier, L’ordre public économique, în „Répertoire Dalloz” , 1965 ; M.C. Vincent-Legoux,

L’Ordre public. Etude de droit comparé interne, Paris, 2001.
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dar lipsa acestei noţiuni nu a implicat totuşi ca aceste probleme să fie tratate de

diverşi autori care însă nu au utilizat acest termen în lucrările lor. În fapt,

reflecţiile cu privire la „drept în general” au fost tratate în legătură cu noţiunea

de „ordine publică”. Exemplul cel mai simplu cu privire la această situaţie de

fapt o constituie lucrările lui Kelsen şi Hart, ambii autori de prestigiu, care s-au

ocupat de chestiunile de ordine publică, şi care sunt intitulate: „Teoria pură a

dreptului” şi, respectiv „The concept of Law”, în care este vorba de

explicitarea, prin intermediul noţiunilor de „Rechtsordnung” şi, respectiv,

„legal system”, aceea ce a fost denumită „ordine publică”.

În ceea ce priveşte natura „ordinii juridice” propriu-zise, s-a spus că este

vorba de o „ordine care guvernează o comunitate umană”. Comunitatea poate

regrupa direct persoanele, pe calea „ordinii juridice statale”, sau să le

regrupeze de o manieră numai mediată, ca o comunitate de State, „ordinea

juridică internaţională”. S-a mai adăugat şi că „ordinea era structurată ca

sistem”, ceea ce înseamnă că nu avem de-a face cu o colecţie de obiecte

disparate, ci de un „ansamblu organizat”, format din elemente interdependente

care alcătuiesc o unitate, un tot care nu se reduce la o simplă adunare de

componente.

Ordinea juridică este o „specie” a genului mai general care este „ordinea

normativă” ce face trimitere la toate ansamblurile care comportă propoziţii prin

care se enunţă obligaţiile persoanelor, „propoziţii normative”. Aici vor fi

regăsite, alături de drept, morala, religia, obiceiurile, dar de asemenea şi jocuri

care comportă, prin definiţie, reguli constitutive care enunţă ceea ce persoanele

„trebuie să facă” dacă ele doresc să se bucure de cutare sau cutare joc.

Pornindu-se de la definiţia dată mai sus, se pot clasifica „analizele

normativiste” şi „analizele nenormativiste” ale „ordinii juridice”, la care ne

vom referi foarte pe scurt, pentru a marca dezbaterile teoretice pe această temă.

Teoriile normativiste despre ordinea juridică sunt perfect ilustrate de

Kelsen şi Hart, la care s-au adăugat şi observaţiile lui Bobbio.

Punctul de plecare în teoriile kelseniene îl constituie concepţia despre

ordinea juridică considerată ca o constrângere a conduitei umane, ceea ce

înseamnă, între altele, că normele juridice sunt norme a căror încălcare este

sancţionată prin norme instituite prin ordinea juridică şi puse în aplicare prin

organele acestei ordini juridice, aceste organe având monopolul în această

privinţă, cel puţin în ordinea statală.

În ceea ce priveşte natura sancţiunilor, potrivit lui Kelsen, acestea sunt

acte de constrângere de ultimă instanţă prin care se rupe lanţul succesiv al

normelor: restrângerea libertăţii, restrângerea bunurilor economice şi altele.

Din această prezentare a ordinii juridice, Kelsen deduce o concepţie foarte

personală despre „obligaţia juridică”, considerând că juridicitatea unei norme o

constituie faptul că încălcarea sa declanşează aplicarea unei sancţiuni. În acest

caz norma care edictează o sancţiune trebuie considerată ca o „normă primară”

şi, la limită, doar această normă poate exista în mod efectiv. Cu toate acestea,

Kelsen ezită să nege orice realitate normei prin care se edictează o obligaţie,

recunoscând că înţelegerea regulilor unui sistem ar fi mai dificilă dacă acest

sistem ar fi prezentat ca incluzând doar o singură categorie de norme, şi anume
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doar cele prin care sunt pronunţate sancţiuni. Deci acest autor consimte,

indirect, să existe şi categoria normelor prin care sunt prescrise doar obligaţii

cu condiţia să se recunoască că, în acest caz, este vorba de norme care depind

în întregime de normele prin care se prevăd şi sancţiuni (adică norme pe care

autorul le denumeşte „norme primare”).

Deci se poate spune că pentru Kelsen o ordine juridică este, în esenţă, un

ansamblu de norme prin care este prescris organelor acestei ordini să aplice

sancţiuni.

Teoria kelseniană referitoare la ordinea juridică prezintă specificitate, în

raport cu alţi autori, prin aceea că este concepută ca fiind „ordine juridică

statală”. Pentru Kelsen există identitate între Stat şi ordinea juridică. Nu există

Stat fără ordinea sa juridică.

Contribuţia lui Hart la teoria normativistă a ordinii juridice a permis

reînnoirea teoriei normativist-pozitiviste în întregul ei, deci şi a ordinii juridice.

În primul rând, Hart respinge clasificarea kelseniană în norme primare şi

secundare, precum şi ideea unei ordini juridice considerate ca un ansamblu de

norme referitoare exclusiv la sancţiune, pe considerentul că această prezentare

nu ţine seama de modul în care dreptul operează în conştiinţa agenţilor sociali,

persoane fizice sau organe ale sistemului.

Hart concepea ordinea juridică în sensul unui ansamblu constituit, într-

adevăr, din norme primare şi secundare, dând însă acestor noţiuni un înţeles

diferit decât cel dat de Kelsen. Revenind la prezentările prekelseniene, Hart a

considerat că normele care reglează conduita subiecţilor de drept sunt reguli

primare ale unei ordini juridice. Dar el apreciază că există reguli secundare a

căror caracteristică constă în aceea de a nu avea drept obiect conduita

subiecţilor de drept, ci reguli care sunt ele însele reguli primare, aceste reguli

secundare (sau de gradul al doilea) având drept obiect proceduri care trebuie

urmate pentru crearea şi modificarea regulilor primare ale ordinii juridice

(rules of change), precum şi proceduri privind aplicarea dreptului, de către

organele administrative şi organele jurisdicţionale (rules of adjudication).

Există şi o a treia categorie de reguli secundare, constituită din reguli de

recunoaştere (rule of recognition), care permit organelor unei ordini juridice de

a recunoaşte că o normă este într-adevăr o normă a ordinii juridice, nu a altei

ordini.

În ceea ce-l priveşte pe N. Bobbio, acest autor distinge cel puţin două

feluri de norme: normele privind izvoarele care „arată care sunt faptele sau

actele cărora li se atribuie puterea de a produce norme care aparţin sistemului”

şi norme cu privire la validitatea legilor în timp şi spaţiu, prin care se indică

domeniul temporal şi domeniul spaţial de aplicare a regulilor sistemului.

Deci o trăsătură comună a teoriilor normativiste constă în răsturnarea pe

care ele o operează în relaţia „ordine juridică/normă”. Nu există normă decât

raportată la o ordine juridică, în care norma este inserată. Norma nu există prin

ea însăşi, ci numai prin faptul că este o normă a unui anumit sistem, singurul

care-i poate conferi validitate ca normă.

Teoriile care nu sunt exclusiv normativiste despre ordinea juridică. Cea

mai veche teorie de acest fel este „teoria instituţională” prezentată de Santi
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Romano, jurist italian care, în 1917, a publicat lucrarea intitulată „Ordinamento

giuridice”, studiu consacrat exclusiv noţiunii de „ordine juridică”

(ordonancement). Teza susţinută de acest autor este aceea că este imposibil să

se definească o ordine juridică în sensul că ar fi pur şi simplu un ansamblu de

norme. Înainte ca o normă să existe trebuie să existe o „ordine socială

organizată”, aici rezidând sensul noţiunii de „instituţie” susceptibilă să dea

naştere normelor. În vechime această constatare a fost exprimată prin maxime

cum sunt: „ubi jus ibi societas” şi „ubi societas ibi jus”, maxime care au fost

uitate în teoriile abstracte despre ordinea juridică concepută ca un ansamblu de

norme.

Deci Santi Romano, atunci când vorbeşte de ordine juridică ca entitate, se

referă la organizarea structurată, ordonată a societăţii, adică ceea ce el numeşte

„instituţie”. Dar atunci se pune întrebarea prin ce mijloace poate fi structurată

şi organizată societatea, de o manieră încât să constituie o instituţie, altfel decât

prin intermediul normelor? În realitate este vorba de norme, dar care nu sunt

norme de conduită (norme primare), ci norme care privesc producerea,

modificarea şi aplicarea acestora (norme secundare în concepţia lui Hart).

Anumiţi factori postnormativişti după ce au asimilat teoria kelseniană

şi/sau cea hartiană despre drept, s-au separat, fie radical, fie numai în anumite

puncte, de aceste teorii. Astfel, P. Amselek, analizând actele juridice, arată că

acestea nu sunt purtătoare de norme în sensul strict al termenului, prin unele

dintre ele fiind stabilite directive pe care subiectul de drept este liber să le

urmeze sau nu, altele sunt „pur declarative”, stabilind o anumită stare a

lucrurilor, o anumită situaţie în privinţa dreptului care va cere jocul unor

regimuri juridice corespunzătoare.

Un alt autor (J. Combacau) consideră că un sistem juridic n-ar putea fi

redus la un sistem de norme. El are un conţinut mai larg, fiind compus dintr-o

varietate de piese, dintre care unele sunt rezultatul jocurilor aplicării altora;

primele fiind produse, iar celelalte moduri de producere. Orice sistem juridic se

bazează pe un atare ansamblu şi-şi găseşte logica sa în răspunsul pe care-l dă

problemei opozabilităţii obiectelor legale care rezultă din jocurile (aplicarea)

modurilor de producere pe care le comportă sistemul.

Un alt autor (R. Guastini) arată la rândul său dificultăţile ridicate de

definirea noţiunilor de „ordine” şi „normă”, pentru a readuce în discuţie ideea

că ordinea juridică ar putea fi prezentată ca fiind un ansamblu de norme.

În doctrina de limbă engleză, Joseph Raz distinge, în lucrarea sa intitulată

„The concept of legal system” (din anul 1970), normele de alte tipuri de reguli

(other types of laws), rezervând expresia de „normă juridică” (legal norms)

doar pentru regulile unui sistem prin care sunt impuse obligaţii sau prin care

sunt conferite puteri (duty imposing and power conferring rules). Dar, alături

de aceste norme, acest autor consideră că ar exista mai multe alte tipuri de

reguli (laws) care nu sunt norme, fiind citate, exemplificativ: regulile de

calificare (categorizing rules), care permit să fie emise tranşe de acţiuni,

evenimente sau alte fapte în categorii juridice; regulile prin care se enunţă

domeniile de aplicare ale altor reguli (rules of scope); reguli prin care se
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stabileşte situaţia în ordinea juridică dată a persoanelor sau lucrurilor în

termeni de drepturi, responsabilitate, statute etc (position-specifying rules).

Un alt autor (R. Dworkin) care atacă pozitivismul în general, şi versiunea

hartiană în particular, susţine, în ceea ce-l priveşte, că în raţionamentele lor

judecătorii nu iau în consideraţie numai reguli în sensul strict al acestui termen,

ci, de asemenea, şi alte „tipuri de standarde” cum sunt: „principiile” sau

„politicile”: principiile sunt standarde la care judecătorii trebuie să recurgă

pentru că exprimă o „exigenţă dictată de justiţie şi echitate, care este o altă

dimensiune a moralei”, iar politicile definesc un scop care trebuie atins, adică,

adesea, o ameliorare a aspectelor vieţii economice, politice sau sociale a

comunităţii.

Caracterele ordinii juridice. Indiferent de modul în care diferiţi autori au

definit natura unei „ordini juridice”, aproape toţi aceşti autori au căzut de acord

în a descrie „caracteristicile pe care trebuie să le îmbrace o ordine de acest tip”.

Este vorba de următoarele caracteristici: eficacitatea ordinii juridice; unitatea

ordinii juridice; coerenţa ordinii juridice; complitudinea ordinii juridice.

Ne vom referi, în continuare, la fiecare dintre aceste caracteristici ale

ordinii juridice.

Eficacitatea ordinii juridice. Eficacitatea reprezintă o condiţie „sine qua

non” a existenţei unei ordini juridice, privind atât regulile primare (subiecţii de

drept ce conduc efectiv, şi în mare, după modul prescris prin aceste reguli), cât

şi normele secundare (organele de aplicare a dreptului acţionează efectiv cu

respectarea normelor secundare, aplică dreptul în acelaşi mod în cazuri

similare şi sancţionează încălcarea dreptului, atunci când se produce acest

lucru).

Având în vedere această necesitate de eficacitate a dreptului, Kelsen a

făcut distincţia dintre ordinea juridică şi alte ordini normative. Dreptul este o

ordine constrângătoare, iar ordinele juridice „prescriu anumite conduite umane,

ataşând de conduitele opuse acte de constrângere care sunt îndreptate contra

celor care le adoptă”. De unde şi rolul atribuit sancţiunii şi al rescrierii

ansamblului de norme ale unui sistem în norme primare de sancţionare

destinate organelor de aplicare a dreptului. Cu toate acestea „nu este necesar să

se accepte” că ordinea juridică îşi găseşte fundamentul, în ultimă instanţă, în

puterea sa coercitivă. Puterea de a face să fie respectate normele edictate

inclusiv prin recurgerea la forţă este o caracteristică generală a dreptului care

este „un ansamblu de reguli cu eficacitate întărită, ceea ce înseamnă că o

ordine juridică este de negândit fără exercitarea forţei unei puteri”.

Toţi autorii remarcă faptul că eficacitatea trebuie să fie ataşată „ordinii

juridice” în ansamblul ei. Acest ansamblu nu este atins prin faptul că anumite

norme nu sunt aplicate şi cad, eventual, în desuetudine. Rămâne însă să se ştie

ce înseamnă cu exactitate „o eficacitate” de o manieră generală, ce procentaj de

norme trebuie să fie respectate pentru ca ordinea să-şi păstreze validitatea.

Toate încălcările au aceeaşi importanţă în raport cu sistemul? Ce înseamnă

exact nerespectarea normei? O încălcare involuntară contează în aceeaşi

măsură ca şi o încălcare voluntară? etc.
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Toate aceste probleme trebuie – în concepţia autorilor citaţi – adresate

mai curând sociologiei decât teoriei dreptului.

Unitatea ordinii juridice. Pentru ca un ansamblu de norme juridice să

constituie o ordine juridică, este necesar să existe un „principiu unificator” care

să ordoneze aceste norme şi să le facă să apară nu ca un simplu agregat

disparat de reguli, ci ca un sistem structurat unde fiecare normă să-şi găsească

locul său în raport cu altele şi în raport cu sistemul însuşi.

Una dintre soluţiile cele mai marcante pentru realizarea acestui ansamblu

structurat a fost furnizată de H. Kelsen. Acesta dă, de fapt, două răspunsuri.

Într-un prim timp, el examinează ordinea juridică pe care o consideră ca o

ordine pe care o numeşte „statică” (în acest caz, o normă este validă, adică

există în ordinea juridică dacă conţinutul ei este conform normei superioare. Iar

norma superioară va fi ea însăşi validă în cazul în care conţinutul ei este

conform unei norme superioare, până se ajunge, din grad în grad, urmărindu-se

ierarhia normelor, la norma constituţională. Norma constituţională, şi sub

rezerva unui raport între ordinea juridică statală şi ordinea de drept

internaţional public, nu-şi mai poate găsi fundamentul său de validitate într-o

normă de drept pozitiv, ci într-o normă fundamentală prezumată al cărei

conţinut constă în faptul că trebuie să te conduci aşa cum o cere Constituţia).

Într-un al doilea timp, H. Kelsen prezintă ordinea juridică ca fiind o „ordine

dinamică” (în acest caz, o normă inferioară este validă dacă a fost pusă

conform condiţiilor cerute de norma superioară. Lucrurile se vor petrece în

acelaşi fel, trecându-se de pe un palier pe altul până se va ajunge la

Constituţie).

Din această prezentare, se vede că „norma fundamentală reprezintă

punctul de plecare al operaţiunilor de creare a dreptului”. Dar Constituţia, fiind

norma supremă în ordinea juridică, nu-şi poate găsi fundamentul într-o normă

de drept emisă de o autoritate care i-ar fi superioară. Singura posibilitatea ar fi,

aşadar, să se presupună (o prezumţie) o „normă fundament” ipotetică.

S-a remarcat de multe ori că ambele optici din care H. Kelsen a examinat

ordinea juridică (din punct de vedere static şi din punct de vedere dinamic) ar

putea duce la rezultate foarte diferite fiind vorba de validitatea normelor. Ca

atare, teoria normei fundamentale a fost supusă unor critici foarte vii şi a fost

de multe ori respinsă. H. Kelsen însuşi a formulat explicaţii şi justificări care

au evoluat în timp: ipoteză necesară ştiinţei dreptului (raporturile sistemice

dintre dreptul intern şi dreptul internaţional public); ipoteză logico-

transcendentală; ficţiune necesară pentru a se înţelege modul în care normele

se constituie în ordine juridică.

Este însă adevărat că numai norma fundamentală permite să se răspundă

la problema apartenenţei unei norme la o ordine juridică şi doar ea permite să

se unifice normele unui sistem dându-se în acelaşi timp acestor norme, cât şi

ordinii juridice fundamentul lor de validitate. A se spune despre o normă că

este validă înseamnă să o situezi în interiorul unei ordini juridice şi să evaluezi

această normă cu instrumentele furnizate de ordinea juridică. În ceea ce

priveşte ordinea juridică însă, nici o apreciere internă nu este posibilă. Se poate

face doar o apreciere externă care constă în recunoaşterea că atât subiecţii de
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drept, cât şi organele însărcinate cu aplicarea dreptului se conduc efectiv în

modul prescris printr-o regulă de recunoaştere. Această regulă nu poate fi

calificată nici ca fiind validă sau nu; se poate constata că ea este acceptată sau

nu.

Această problemă a teoriei validităţii normelor şi a normei fundamentale,

precum şi combinarea sa cu recunoaşterea că eficacitatea este una dintre

condiţiile existenţei unei ordini juridice este una din cele mai delicate

chestiuni, întrucât dacă eficacitatea prin constrângere este cea care dă realitate

ordinii juridice, noţiunea de „validitate” (ca mod de existenţă specific al

normelor, fiecare găsindu-şi fundamentul în norma superioară) nu cumva

devine inutilă?

Aceasta este teoria emisă de Alf Ross, teorie respinsă de H. Kelsen.

Coerenţa ordinii juridice (problema antinomiei). Într-un sistem pur

deductiv, dacă se ajunge să se demonstreze că două propoziţii ale sistemului

sunt incompatibile, atunci ansamblul sistemic este ruinat. Nu aceasta însă este

situaţia în cazul unei ordini juridice, întrucât este perfect să se conceapă că

două norme care aparţin sistemului sunt incompatibile şi această situaţie chiar

există în toate ordinele juridice. În astfel de cazuri există o antinomie, ceea ce

înseamnă o situaţie nefericită atât pentru justiţiabili, cât şi pentru organele de

aplicare a dreptului. Şi, atunci, aparţine acestor organe şi practicii judiciare să

încerce să rezolve antinomiile care apar în ordinea juridică. În unele cazuri,

astfel de situaţii nu ridică probleme grave, orice sistem juridic cunoscând

principii (maxime) care au drept funcţiune rezolvarea antinomiilor cum sunt:

„lex posterior derogat priori”, „lex superior derogat inferiori”, „lex specialis

derogat priori”. Cu toate acestea, este posibil ca o antinomie să nu poată fi

rezolvată în acest mod, fie că ne găsim în faţa a două norme de aceeaşi dată sau

acelaşi nivel ierarhic, fie că rezultatele obţinute prin aplicarea principiilor se

contrazic, de exemplu când există opoziţie între criteriul dedus din caracterul

special al legii şi cel dedus din cronologie etc. În astfel de cazuri, judecătorul

va putea să recurgă la criterii suplimentare, operând cu o alegere potrivit căreia

– de exemplu – o normă este de ordine publică sau una dintre norme comportă

o interdicţie imperativă, iar alta nu prevede decât o simplă permisiune etc.

Dacă această situaţie nu este satisfăcătoare, totuşi ea nu este incompatibilă cu

ordinea juridică.

Aşa cum se remarcă în literatura juridică, coerenţa nu constituie o condiţie

de validitate a ordinii juridice, ci o condiţie a justeţei acesteia. (N. Bobbio).

Complitudinea ordinii juridice (problema lacunelor). Ordinea juridică

este completă atunci când, pentru un caz dat, judecătorul are la îndemână o

normă a ordinii juridice care se poate aplica în cauza respectivă.

Ipoteza inversă o constituie „lacuna sau lacunele de ordin legislativ”.

Unele legislaţii prevăd ca o prezumţie irefragabilă „caracterul complet al

ordinii juridice (un exemplu de acest fel este art. 4 din Codul civil francez

potrivit căruia „judecătorul care va refuza să judece sub pretextul tăcerii,

obscurităţii sau insuficienţei legii va putea fi urmărit ca fiind culpabil de

denegare de justiţie”). Această prezumţie de complitudine a ordinii juridice

statale este legată de ideologia pozitivismului juridic statal: numai dreptul
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statal trebuie luat în considerare de către judecător. A renunţa la această

prezumţie ar însemna să se permită judecătorului să caute normele de aplicare

în altă parte (dreptul natural sau cutuma) sau să fie autorizat să statueze în

echitate (Codul civil elveţian chiar prevede o atare astfel de soluţie întrucât

prin art. 1 alin. 2 se statuează că „în lipsa unei dispoziţii legale aplicabile,

judecătorul se pronunţă potrivit dreptului comunitar, iar în lipsa unei cutume,

potrivit regulilor pe care le-ar stabili el însuşi dacă ar îndeplini funcţia de

legiuitor”).

Toate caracteristicile arătate mai înainte au fost analizate şi expuse în

multe lucrări de specialitate din care vom menţiona, la subsol, cu titlu

exemplificativ, unele dintre ele

17

.

c) Funcţia juridică. Prin noţiunea de „funcţie”, în concepţia sa

tradiţională, se înţelege sarcina unei părţi dintr-un sistem care trebuie raportată

la întreg ansamblul sistemic.

În matematică şi în logică şi apoi în lingvistică funcţia a fost concepută

făcându-se abstracţie de cauzalitatea teleologică şi cauzalitatea de tip

mecanicist, prin ea desemnându-se o regulă potrivit căreia oricărei „valori” îi

corespunde fie o „valoare precisă”, fie o „pluralitate de valori” (funcţie

neechivocă sau funcţie echivocă).

În ştiinţele sociale, prin „funcţie” se înţelege, în zilele noastre, o problemă

de „relaţie” (sau un „punct de vedere relaţional”) căreia îi sunt atribuite mai

multe acţiuni diferite, funcţional echivalente, echivalentele funcţionale

putându-se substitui unele celorlalte. Dar, adesea, mai multe acţiuni care sunt

funcţional echivalente trebuie combinate pentru că niciuna nu poate să asigure

în întregime „funcţia” (de exemplu, adaptarea unui sistem la mediul

înconjurător).

Caracteristica comună a oricărui concept de „funcţiune” o constituie ideea

de „relaţie asimetrică”. Noţiunile concordă în sensul că într-o relaţie ele sunt

contingente, dar se şi diferenţiază în sensul că pot fi inserate în paradigme de

fiecare dată diferite, semnificaţia şi întinderea noţiunii de „funcţiune” putând

să rezulte – deşi nu de o manieră decisivă – din faptul că noţiunile sunt

susceptibile de a deveni o funcţiune în contexte teoretice foarte deosebite şi, de

asemenea să supravieţuiască unei schimbări de paradigmă.

Sensul tradiţional (sarcină a unei părţi care trebuie îndeplinită în relaţie cu

un tot) presupune schema unui ansamblu compus din părţi, stare ce se

ilustrează adesea printr-o analogie cu un organism.

Ştiinţele sociale au acceptat mai întâi că sensul noţiunii de „funcţiune”

este cel din ştiinţele matematice şi logicii. Critica a demonstrat însă dificultăţile

care există în a face să devină operaţională din punct de vedere empiric

17

A se vedea P. Amselek, L’acte juridique à travers la pensée de Charles Eisenmann,

în „La pensée de Charles Eisenmann” , Paris, 1986; A.J. Arnaud, Dictionnaire encyclopédique de
théorie et de sociologie du droit, Paris, 1993; N. Bobbio, Teoria dell’ ordinamento giuridico,

Torino, 1960; J.Vallier, L’ordre juridique, Paris, 1983; R. Dworkin, Preudre le droits au sérieux,

Paris, 1995; H.L.A. Hart, Le concept de droit, Bruxelles, 1986; H. Kelsen, Théorie pure du droit,
Paris, 1962; J.Raz, The Concept of Legal System. An Introduction to the Theory of Legal System,

Oxford, 1970.
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noţiunea de „stabilitate” (ca o acţiune funcţională să o menţină). Dezbaterile pe

tema „stabilităţii” au dus la descompunerea acestei chestiuni într-un mare

număr de probleme de relaţii. Uneori, s-a constatat că există ierarhii de

probleme (ierarhii de nevoi) în sensul că probleme precise apar numai dacă alte

probleme sunt rezolvate. În alte situaţii, şi în majoritatea cazurilor, problema

stabilităţii este înlocuită cu distingerea sistemului şi a mediului său

înconjurător, cu consecinţa că o „funcţie” se raportează la menţinerea acestei

distincţii, la menţinerea acestor frontiere ale sistemului (boundary

maintenance) sau şi la ajustarea selectivă a sistemului la mediul său ambiant.

Din ce în ce mai mult, şi de această manieră ceea ce se numeşte „analiză

funcţională” a devenit dependentă de dezvoltările ulterioare ale teoriei

sistemelor.

Sensul pe care-l are azi, în ştiinţele sociale, noţiunea de „funcţiune” ( o

problemă de relaţie sau punct de vedere relaţional) provine tocmai din

distincţia care se face între „analiza strict cauzală” şi „analiza funcţională”: în

timp ce atunci când se vorbeşte de cauzalitate se face referinţă la o „relaţie

necesară” (sau mai mult sau mai puţin probabilă) între „cauză” şi „efect”,

analiza funcţională are drept obiect o comparaţie a diferitelor cauze cu –

potrivit circumstanţelor – efecte secundare diferite. Interesul în acest ultim caz

se îndreaptă asupra „echivalentelor funcţionale”. Şi aici cauzalitatea este

postulată (în orice caz, dacă sunt avute în vedere fapte empirice), dar analiza

funcţională comparativă poate de asemenea să fie generalizată şi transpusă cu

privire la noţiuni cum sunt „probleme/soluţii la probleme”, sau, de asemenea,

logicii funcţiilor polisemice. În acest caz, de exemplu, este funcţional

echivalentă orice inserţie care, de la o propoziţie incompletă se face o

propoziţie completă

18

.

Funcţiunea juridică este concepută ca fiind sarcina sau ansamblul de

sarcini pe care dreptul le îndeplineşte (sau ar trebui să le îndeplinească) în

cadrul societăţii umane.

Noţiunea de „funcţiune a dreptului” (la plural „funcţiuni ale dreptului”)

apare în mod normal în filozofie, în teoria sau sociologia dreptului (potrivit lui

H. Kelsen, sociologia dreptului fiind disciplina care studiază instituţiile juridice

din punct de vedere al funcţiilor lor)

19

.

Definiţia propusă iniţial despre „funcţia dreptului” lega, aşa cum am arătat

şi mai sus, noţiunea de „funcţiune” de noţiunea de „sarcină” atribuită dreptului

în contextul acţiunii sociale. Dar variaţiile semantice sunt foarte numeroase,

depinzând de polisemia bine cunoscută a termenilor care compun conţinutul

18

A se vedea: E. Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff, Berlin, 1910; K.M. Robert,

Social Theory and Social Structure, 1957; E. Dorothy, Function Purpose and Powers, Londra,

1958; D. Kingsley, The Myth of Functional Analysis of a Special Method in Sociology and
Anthropology, în American Sociological Review nr. 24/1959, p. 757-772; K. Werner, Das positive
Recht und seine Funktion, Berlin, 1967; N. Luhmann, Soziologische Auflärung, vol. 1, Opladen,

1974, p. 9 şi urm.

19

A se vedea N. Bobbio, Dalla struttura alla fuzione. �uovi studii di teoria del diritto,

Milano, 1984.
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noţiunilor de „funcţie” şi „drept”, fie datorită faptului că această expresie apare

în orice context al discursului descriptiv sau prescriptiv.

Cercetarea „funcţiei” (sau „funcţiilor”) sistemelor normative stă la

originea a numeroase reflecţii şi investigaţii, legate în mod necesar de

perspectivele teoretico-filozofice care caracterizează „funcţionalismul ca

doctrină sociologică”.

În teoriile care se referă la „norme” sau „instituţii specifice dreptului

pozitiv”, analiza funcţională a dreptului s-a dovedit a fi un instrument teoretic

şi metodologic foarte eficace, el permiţând, de exemplu, să se constate că

instituţiile juridice pot să-şi îndeplinească multiplele lor sarcini, urmărind

scopuri multiple.

Într-o perspectivă sincronică, această idee a fost magistral expusă

20

recurgându-se la dihotomia mertoniană dintre „funcţiile manifeste” şi „funcţiile

latente”, putându-se astfel arăta că norme juridice ineficace pot totuşi să aibă

funcţii importante, cum ar fi, de exemplu, cea de identificare sau conciliere a

diferiţilor protagonişti ai conflictelor politice şi instituţionale.

Într-o perspectivă diacronică, este menţionată teza istorică a lui Renner

21

prin care se sugerează că o varietate de obiective, poate fi astfel urmărită, de-a

lungul secolelor, graţie schimbării funcţiei unei instituţii juridice, cum ar fi, de

exemplu, proprietatea privată.

În teoriile generale, s-a pus în mod frecvent problema dacă este sau nu

posibilă identificarea unei funcţii (sau a unor funcţii) care să fie atribuită

(atribuite) fie sistemelor sau complexelor de norme văzute în mod unitar, fie chiar

dreptului în totalitatea sa de concept, şi el, ca un element al sistemului social

global (adică un subsistem), ca instrument sau modalitate de acţiune socială.

Unui atare mod de abordare (universalist) i s-a imputat în mod frecvent

slăbiciunea, dar, totodată i s-a recunoscut şi utilitatea, dar cu condiţia ca

analiza şi distincţiile conceptuale să nu se depărteze de terenul stipulaţiilor

definitorii

22

.

În legătură cu acest nivel de analiză (identificarea funcţiei sau funcţiilor

sistemelor complexe de norme considerate ca: element al sistemului social

global; ca subsistem; ca instrument sau modalitate de acţiune socială) s-au

propus numeroase „taxinomii” (unităţi sistemice de clasificare), mai mult sau

mai puţin ferme, ale diferitelor funcţiuni exercitate sau care pot fi exercitate de

drept, sau graţie lui.

Iniţial, s-a adus o contribuţie, în această privinţă, de K.L. Llewellyn

23

,

care avea în vedere patru funcţiuni ale dreptului (Law– jobs) şi anume:

20

A se vedea: V. Aubert, Priskontroll og rasjonering, En rettsosiologisk forstudie, Oslo,

1950; V. Aubert, T. Eckoff, K. Sveri, En Iov I sökelyset. Social-psiykologisk undersökelse av den
norsche husjeplov, Oslo, 1952.

21

A se vedea K.Renner, Die Rechtinstitute des Privatrechtsund ihre soziale Funktion. Ein
des bürgerlichen Rechts, Tübingen, 1929.

22

A se vedea V. Ferrari, Fuzioni del diritto. Sagio critico riconstructivo, Laterza, Bari-

Roma, 1987.

23

A se vedea K. L. Llewellyn, The �ormative the Legal, and the Law- Jobs: the Problem of
Juristic Method, în “Yale Law Journal”, vol. 49, 1940, p. 1355-1400.
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soluţionarea conflictelor; reglementarea conduitelor; legitimarea şi organizarea

puterii şi net-drive (adică puterea de a orienta global societatea spre realizarea

unor scopuri unitare). Această contribuţie, foarte importantă din punct de

vedere teoretic şi istoric, a fost urmată de multe altele cum sunt, de exemplu,

cele ale autorilor: E.A. Hoebl

24

; L. Recasens Siches

25

; R. Schott

26

; W.

Maihofer

27

; H. Schelsky

28

; R.S. Sumers

29

; V. Aubert

30

; L. Friedman

31

.

Cu unele variaţii de conţinut sau terminologice, toate aceste contribuţii

ulterioare confirmă teza susţinută de K.L. Llewellyn reproducând primele trei

funcţiuni identificate de specialistul american, dar analizându-se din unghiuri

de vedere diferite, făcând observaţia că aceste funcţiuni posedă un statut

analitic primar în raport cu toate celelalte care au fost imaginate sau care ar

putea fi, eventual, imaginate

32

.

Într-o perspectivă similară, dar la un nivel şi mai înalt de abstractizare,

mulţi specialişti au încercat să identifice, între altele, funcţia dreptului care

depăşeşte pe toate celelalte prin importanţă sau care le cuprinde pe toate printr-

o extensiune logică a conceptului. În această privinţă s-ar putea menţiona

poziţiile adoptate de: T. Parsons

33

şi H. Bredermaier

34

pentru care funcţia

dreptului constă, în esenţă, în „integrarea socială” văzută ca o „interdependenţă

pacifică” între membrii unei societăţi; K. Kulcsar

35

şi W.M. Evan

36

care, deşi

se raliază la teoria clasică, semnalează importanţa funcţiei educative; L.M.

Friedman

37

care, la fel ca şi alţi autori, consideră că prevalează funcţia de

„distribuţie” sau „alocativă”; M. Borucka-Arctowa

38

care vede în „organizare”

funcţia funcţiilor; N. Luhmann

39

care identifică în drept, într-o manieră

sistemică, o structură destinată să reducă complexitatea graţie capacităţii sale

de a generaliza „aşteptările normative ale conduitei”; J. Stone

40

care se

24

A se vedea E.A. Hoebel, The Law of Primitive Man, Cambridge, 1954.

25

A se vedea L. Recasens Siches, Tratado general de sociologia, Mexico, 1956.

26

A se vedea R. Schott, Die Funktion des Rechts in primitiven Gesellschaften, 1970.

27

A se vedea W. Maihofer, Die gesellschaftliche Funktion des Rechts, în R. Lautmann, W.

Maihofer, H. Schelsky, Die Funktion des Rechts in der modernen Gesellschaft, 1970.

28

A se vedea H. Schelky, Systemfunktionaler, anthropologischer und personfunktionaler
Ansatz der Rechtssoziologie, în R. Lautmann, W. Maihofer, H. Schelsky, op. cit .supra, p. 39-89.

29

A se vedea R.S. Summers, The Technique Element in Law, în “California Law Review”,

vol. LIX, 1971, p. 733-751.

30

A se vedea V. Aubert, op .cit .supra.(1974)

31

A se vedea L. Friedman, The Legal System. A Social Science Perspective, New York, 1975.

32

A se vedea V. Ferrari, op .cit. supra.(1987)

33

A se vedea T. Parsons, The Law and Social Control, în W.M Evan “Law and Sociology.

Exploratory Essays, New York, 1962.

34

A se vedea H. Bredermaier, Law as an Integrative Mechanism, în W.M Evan, op. cit.
supra, 1962.

35

A se vedea K. Kulcsar, The educational Role of Law in the Socialist Society, în “Acta Jur.

Academiae Scient, Hungaricae, t. IV, 1962, facs. 3-4.

36

A se vedea W.M. Evan, Law as an Instrument of Social Change, în A.W. Gouldner, S.M.

Miller, Applied Sociology: Oportunities and Problems”, New York, 1965.

37

A se vedea L.M. Friedman, op. cit .supra., 1975

38

A se vedea M. Borucka- Arctowa, Spoleczne poglady na funkcje prawa, Wrocklaw, 1982.

39

A se vedea N. Luhmann, Rechtssoziologie, Hamburg, 1972.

40

A se vedea J. Stone, Social Dimensions of Law and Justice, Londra, 1966.
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plasează într-o tradiţie foarte bogată, comună analiştilor marxişti, şi

conceptualizează funcţia dreptului în termeni de „control social”: un control

care – aşa cum se spune adesea – dreptul îl face mai uşor graţie naturii sale

simbolice

41

.

Pe plan semantic, tezele lui N. Bobbio

42

dau „funcţiei dreptului” un statut

uşor diferit. Filozofia dreptului italian se leagă mai mult de „mecanismul” de

care dreptul se foloseşte decât de rezultatele acţiunii juridice şi, în consecinţă,

N. Bobbio observă în drept fie o funcţie „represivă”, care constă în

descurajarea conduitelor prin mijlocul sancţiunilor negative care caracterizează

dreptul într-un stat liberal, fie o funcţie „promoţională”, care constă în a

stimula conduitele prin mijlocul sancţiunilor pozitive care caracterizează,

dimpotrivă, dreptul în statul social. V. Aubert

43

vorbeşte, de asemenea, de

funcţia „promoţională” a dreptului în ultimele sale lucrări. El subliniază mai

ales importanţa acţiunii juridice în sectorul drepturilor omului. Cercetarea

sociologică se apropie astfel de reflecţiunea etico-filozofică, adesea

concentrată asupra funcţiunii pe care dreptul ar trebui să o exercite: funcţia

care, în mod normal, este identificată în realizarea justiţiei, care este arătată

prin exemple foarte diferite din punct de vedere ideologic, a se vedea în această

privinţă: M. Grinsberg

44

, S. Cotta şi R. Treves care, în ultima sa carte, leagă

foarte strict dreptul de justiţie, deşi el preferă să vorbească de „scop”, nu de

„funcţie”, pentru a indica aportul ideal pe care dreptul ar trebui să-l ofere

umanităţii.

Problema fundamentală care se pune în discuţiile recente cu privire la

„funcţia” (sau „funcţiile”) dreptului este clar identificată de N. Bobbio

45

,

potrivit căruia este necesar să se salveze potenţialitatea metodologică a analizei

funcţionale care permite să se înţeleagă cum diferitele elemente ale unui sistem

social acţionează concret şi în acelaşi timp să se libereze de viziunile

integrative şi apologetice care caracterizează funcţionalismul ca filozofie

socială. Se poate adăuga la această remarcă faptul că este de asemenea necesar

să fie propuse criterii de analiză funcţională care să scape de criticile

tradiţionale lansate contra acestei metode (mai ales în contextul ştiinţelor

umane) la nivel epistemologic

46

; critici care – de reamintit – sunt la originea

eforturilor de retopire teoretică făcute de N. Luhmann

47

.

Pentru a păşi într-un mod eficient pe acest teren, pare a fi indispensabil să

se pornească de la polisemia (multiplele sensuri) cuvântului „funcţiune”, ale

cărui semnificaţii tind să fie regrupate în două câmpuri principale (respectiv

41

A se vedea: T. Arnold, The Symbols of Government, 1935, New York, 1962; R.L. Abel,

Conservative Conflict and the Reproduction of Capitalism: The Role of Informal Justice, în

“International Journal of the Sociology of Law”, vol. 9, 1981, p. 245-267.

42

A se vedea N. Bobbio, op .cit .supra, 1977.

43

A se vedea V. Aubert, In search of Law, Oxford, 1983.

44

A se vedea M. Grinsberg, On Justice in Society, Harmondsworth, 1965.

45

A se vedea N. Bobbio, op .cit. supra, 1977.

46

A se vedea: C.G. Hempel, Aspects of Scientific Explanation and Other Essays, în “The

Phylosophy of Science”, New York, 1966; A. Ryan, The Philosophy of the Social Sciences,

Londra, 1976.

47

A se vedea N. Luhmann, 1970.
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matematica şi biologia – organicistă, în orice caz legate reciproc

48

, dar care

variază mai mult sau mai puţin, potrivit unor serii foarte bogate în semnificaţii:

E. Nagel

49

, de exemplu, deşi se limitează la semnificaţiile acestui cuvânt în

ştiinţele sociale, înregistrează şapte astfel de semnificaţii, destul de diferite

între ele; iar diversitatea poate fi verificată cu precizie comparându-se între ele

semnificaţiile cu care expresia „funcţiune” (funcţiuni) din drept este prezentată

în teoria şi sociologia dreptului

50

.

În această privinţă este util să se distingă între o analiză socio-funcţională

„obiectivistă” şi o analiză socio-funcţională „subiectivistă”, prima vizând

studierea aportului unui element la „condiţia optimală” sau la exigenţele unui

sistem văzut într-un mod unitar, cealaltă vizând studierea aportului aşteptat de

la un element care este pus să acţioneze în cadrul sau asupra unui sistem în

corespondenţă cu un „proiect de acţiune” al subiecţilor

51

. Primul gen de analiză

adoptat în mod clasic în sociologie, de către N. Luhmann şi alţii, se loveşte de

dificultatea de a se defini „a priori”, într-un mod prescriptiv, condiţia obiectivă

sau exigenţele unui sistem: mai ales în cazul aplicării sale în drept, deci el riscă

să formuleze aceste „a priori” ridicând în slăvi (lăudând, glorificând), în fapt,

condiţiile sociale preferate de analist. Al doilea tip de analiză, de asemenea

clasic (al lui Weber

52

şi Giddens

53

) pare mai fructuos, dar cu condiţia să nu

pretindă să se atribuie tuturor actorilor sociali o raţionalitate ideală şi obiectiv

definită, căci trebuie să se recunoască că fiecare subiect individual sau

colectiv-istoric acţionează potrivit cu ceea ce el crede că ar fi o conduită

orientată raţional spre scopuri

54

.

În câmpul specific dreptului, analizele efectuate de: K. Renner

55

, T.

Arnold

56

, V. Aubert

57

, N. Bobbio

58

şi alţii reprezintă exemple importante de

analiză funcţional-teleologică a dreptului, care urmăresc să observe cum poate

fi utilizat dreptul în vederea realizării unor proiecte elaborate de cei care pot

dispune (la vârful sau la baza piramidei sociale) de instrumente de acţiune

juridică. În această perspectivă, dreptul pare a fi în esenţă un mijloc conceput

pentru a influenţa conduita altuia.

Analiza funcţională se îmbogăţeşte şi cu argumente oferite de

perspectivele nefuncţionaliste, mai ales de teoriile conflictului, fie liberale, fie

marxiste.

48

A se vedea R.K. Merton, Social Theory and Social Structure, 1949.

49

A se vedea E. Nagel, The Structure of Science, New York, 1961.

50

A se vedea: V. Ferrari, L’analisi fuzionale in sociologia de diritto. Problemi terminologici
e problemi metodologici, în „Sociologia del diritto” , 1980 ; M. Atienza, Introduccion al derecho,

Barcelona, 1985.

51

A se vedea P. Achinstein, Function Statements in Philosophy of Science, vol. 44, 1977, p.

341-367.

52

A se vedea M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, 1922.

53

A se vedea A. Giddens, �ew Rules of Sociological Method: A Positive Critique of
Interpretative Sociologies, Londra, 1976.

54

A se vedea A. Touraine, Production de la société, Paris, 1973.

55

A se vedea K. Renner, op.cit. supra, 1929.

56

A se vedea T. Arnold, op.cit. supra, 1935.

57

A se vedea V. Aubert, op.cit. supra, 1950, 1952.

58

A se vedea N. Bobbio, op.cit. supra, 1977.
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La nivelul teoriei generale, prezintă interes să se analizeze funcţiile

elementare ale dreptului – alegându-se în mod logic pe cele mai generale dintre

cele identificate de Llewellyn – potrivit acestei perspective „subiectiviste”.

Faptul că dreptul este un mijloc de acţiune socială utilizabil în vederea

realizării unor proiecte elaborate de subiecţii sociali concreţi permite să se

constate, de exemplu, că: dreptul este, bineînţeles, un mijloc de orientare

socială, dar fundamental valabil şi incert pentru că depinde, în ceea ce priveşte

sensul modelelor normative, de atribuirea sensului care prevalează în cursul

interacţiunii conflictuale (ceea ce este semnalat cu regularitate de realismul

juridic

59

); că dreptul este desigur un mijloc de tratare a conflictelor deschise,

dar nu este deloc, din motive de necesitate, utilizat pentru rezolvarea în pace a

antagonismelor

60

; şi că, în cele din urmă, dreptul este un mijloc de legitimare a

deciziilor luate de actorii sociali dar, în această perspectivă, dreptul poate

furniza, după caz, fie o legitimare reală, fie o legitimare pur aparentă, ceea ce

se produce, de exemplu, graţie imaginilor juridice deformate pe care mass-

media le lansează în mod obişnuit în cultura de masă

61

.

d) Evoluţia sistemului juridic. Am văzut şi trebuie să se reţină din cele

expuse mai sus că societatea este într-o continuă evoluţie şi că acelaşi lucru se

întâmplă şi în ceea ce priveşte cadrul său juridic care în mod obligatoriu va

trebui să urmeze toate schimbările care se petrec în societate, astfel

nemaiexistând posibilitatea controlului şi orientării acesteia în direcţia voită.

De aceea, ne vom ocupa de aceste două procese îngemănate (complementare):

„schimbarea socială” şi „schimbarea cadrului juridic”.

Noţiunea de „schimbare” ocupă un loc central în cadrul ştiinţelor sociale,

ea făcând obiectul multor teorii, toate aspirând să degajeze legea (sau legile)

dezvoltării societăţilor umane

62

. De exemplu, Spencer, în teoria sa

evoluţionistă, consideră că – prin analogie cu procesul de transformare a

oricărei fiinţe – societatea s-ar modifica în conformitate cu principiile creşterii,

diferenţierii şi reintegrării; A. Compte se referă la trei stadii: teologic,

metafizic şi pozitiv; teza marxistă are în centrul său „raporturile de producţie”

care determină suprastructurile politice, juridice, ideologice, ştiinţifice, lupta de

clasă şi contradicţiile sistemului social constituind motorul istoriei etc.

Această ramură a cercetării, consacrată studiului legilor universale ale

schimbării societăţilor, derivă dintr-o sociologie a schimbării puternic

structurată prin două mari concepţii (opuse) cu privire la modurile de evoluţie a

societăţii: „concepţia echilibrului” şi „concepţia dezechilibrului”

63

, concepţii

care vor fonda analize sociologice diferite: funcţionalismul şi structuralismul

59

A se vedea A. Ross, Law and Justice, Londra, 1958.

60

A se vedea R.L. Abel, Comparative Theory of Dispute Institutions in Society, în “Law and

Society Review”, vol. 8, 1974, p. 217-347.

61

A se vedea: R. Miliband, The State in Capitalist Society, Londra, 1969; V. Ferrari, op.cit.
supra, 1987.

62

A se vedea R. Boudon, Le changement social, în “Encyclopaedia Universalés”, Suppl.II,

1985, p. 730-737.

63

A se vedea H. Mendras, Le changement social, Paris, 1983.
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(prima dintre ele privilegiind menţinerea stabilităţii, interacţionalismul, iar cea

de-a doua privilegiind tensiunea, conflictul, contradicţia

64

).

Unele dintre aceste teorii se vor preocupa de definirea mai precisă a

formelor schimbării: liniară, ciclică, rezultantă a blocajelor sau crizelor,

continuă sau discontinuă, lentă sau rapidă, impusă sau voită, având o cauză

exogenă, endogenă ori exogeno-endogenă, încarnându-se (încrustându-se) într-

o reformă sau revoluţie etc.

Teoriile generale ale schimbării sociale care au început să se dezvolte încă

din secolul XIX nu ignorau nici „schimbarea juridică”. Teza lui Max Weber cu

privire la raţionalizarea crescândă a societăţilor şi naşterea unei legitimităţi

legal-birocratice, sau teza lui E. Durkeim care clasifică regulile juridice în

funcţie de tipurile diferite de solidaritate socială constituie ilustrări prestigioase

cu privire la locul pe care-l ocupă sistemul juridic şi sistemul jurisdicţional în

cadrul acestor teorii generale, fiind considerate ca părţi ale ansamblului

sistemului socio-politic al unei societăţi globale.

În prezent însă, schimbarea socială nu mai este analizată numai prin

prisma dominaţiei unei legi, a unei voinţe sau a unui mecanism care

guvernează ansamblul societăţii umane, nu se mai insistă pe căutarea cauzelor

generale, ci, mai curând, se ţine seama de „figurile complexe care formează

sistemul acestor schimbări” ori „interacţiunea strategiilor şi logicilor

instituţiilor şi actorilor multipli” sau „efectele agregării practicilor lor”

65

.

Opţiunea cercetătorilor nu mai este îndreptată asupra raportului dintre

„sistemul de drept” şi „sistemul judiciar” şi tipurile de societate globală (cu

excepţia cazurilor când prin teorie sunt construite modele juridice sau

jurisdicţionale în funcţie de formele de organizare socio-economică şi politică),

ci mai curând spre analiza raporturilor între schimbările sociale particulare şi

schimbările juridice.

Din această perspectivă, tentativele de teoretizare şi de formalizare sunt

numeroase. Pornindu-se de la constatarea interdependenţei între schimbarea

socială şi schimbarea juridică, se încearcă conceperea tuturor relaţiilor posibile

între aceşti doi termeni (schimbarea socială şi schimbarea juridică). Un autor

66

propune patru tipuri de situaţii (în această privinţă):

a) Schimbarea legii şi schimbarea socială;

b) Schimbarea legii fără schimbarea socială;

c) Neschimbarea legii şi schimbarea socială;

d) Neschimbarea legii şi neschimbarea socială.

În prima dintre aceste situaţii, în afara diferitelor manifestări posibile de

efectivitate a legii asupra schimbării sociale, acesta este desigur cazul când este

anvizajată schimbarea socială ca influenţând schimbarea juridică.

În a doua situaţie, în afara diferitelor manifestări posibile de ineficacitate a

legii asupra schimbării sociale, este de asemenea concepută posibilitatea ca,

64 Ibidem.

65

A se vedea R. Boudon, op.cit. supra.

66

A se vedea J. Wröblewski, Change of Law and social change, în “Rivista internazionale di

filosofia del diritto” nr. 2/1983, p. 293-309.
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pentru a se preveni schimbarea socială, să fie întreprinsă schimbarea legii;

aceasta (schimbarea legii) este, în acest caz, efectivă în măsura în care ea

menţine „status quo” (funcţia homeostatică a legii).

În a treia situaţie, nu există un raport de cauzalitate între cele două

variabile sau legea existentă rămâne fără efectivitate.

A patra situaţie corespunde, teoretic, perioadelor de stabilitate a dreptului

şi a societăţii.

Interesul acestor reflecţiuni teoretice este evident în măsura în care ele

oferă modele relaţionale între schimbarea socială şi schimbarea juridică. Dar

cercetările empirico-teoretice ale sociologiei dreptului pun în evidenţă

necesitatea de a se da atenţie acestor lucruri pentru a nu se aluneca în mitul

relaţiei univoce, situaţie în care, de exemplu, simpla determinare a schimbării

juridice, prin schimbarea socială, este cu atât mai privilegiată cu cât ea

corespunde unei viziuni dezamăgitoare cu privire la rolul dreptului în societate,

prin referire la acea constantă a ideologiei „juridiciste” constând în ideea

„declinului dreptului”. În fapt, cercetările în privinţa cazurilor concrete de

schimbare sugerează să se substituie modelelor de relaţii cauzale simple sau

modelelor de relaţii instrumentale cauză-efect (light swich model) alte modele,

cele de analiză multivariabile (multivariable analysis) sau abordări

multidimensionale (multidimensional structural model).

S-a încercat acest lucru prin lucrări consacrate, de exemplu, unei

sociologii a creării normei juridice, în cadrul căreia, la înţelegerea diferitelor

niveluri ale juridicului (dintre care şi „imaginările juridice individuale şi

colective, ca elemente de infradrept) şi abaterile şi concurenţa dintre „raţiunile

juridice”, se adaugă o luare în considerare a diverselor momente de reglare prin

drept în raport cu schimbarea socială („reglarea din amonte” – cea a opţiunii

strategice între statutele juridice care se doresc a fi integrate într-un sistem de

drept impus – care este însoţită de o „reglare în aval” care operează,

controlează şi face ajustări în cadrul unui proces continuu al relaţiei dintre

norma legală şi social)

67

. Această sociologie a creării normei juridice

descalifică, în aceste condiţii, cu atât mai mult, orice model simplu de relaţie

între schimbarea socială şi schimbarea juridică, indiferent că ar fi vorba de

relevarea multiplicităţii formelor juridice care sunt în joc, punerea lor în operă,

efectele lor (la efectele reale putându-se adăuga efecte simbolice a căror

percepere este mult mai dificilă)

68

.

Pluralitatea logicilor sociale în joc, proporţionale cu pluralitatea

instituţiilor şi actorilor vizaţi, confirmă, ea însăşi, complexitatea realului.

Această constatare a complexităţii este suficientă pentru relativizarea oricărei

tentative excesive de relaţionare în cadrul operaţiunii de ajustare a juridicului

67

A se vedea A.J. Arnaud, Droit, régulation, changement social. Remarques critiques pour
une théorie en sociologie juridique, în „Law, Regulation, Social Change: Some Critical

Lineaments about the Sociological Theory of Law”, Research Commitee on Sociology of Law,

Xth Congres of I.S.A, Mexico, 16-21 août 1982.

68

A se vedea J. Commaille, M.P. Marmier-Champenois, Sociologie de la création de la
norme: l’exemple de changements legislatifs intervenus en droit de la famille, în „La création du

droit. Aspects sociaux”, Paris, 1981.
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la social, în această căutare a unei „noi linii de conduită” la nivel social

susceptibilă să fondeze o schimbare juridică

69

cu ajutorul sociologiei dreptului

(cum ar fi „juristica” lui H. Lévy-Bruhl sau „sociologia legislativă” care, de

altfel, constituie o ilustrare în această privinţă). De aceea, mai curând ar trebui

să se vorbească de o direcţie de cercetare, de o punere sub observaţie a acestor

abordări cu privire la raporturile ce ar exista între schimbările sociale şi

schimbările juridice, în felul acesta analiza şi teoretizarea acestor raporturi

devenind acceptabile în cadrul acestor abordări globale ale schimbărilor sociale

evocate mai sus, potrivit cărora existenţa sistemelor sociale complexe poate

conduce spre o „nouă ordine”, renunţându-se însă la orice metateorie sau la a

se pretinde să se impună orice lege ştiinţifică în ceea ce priveşte „schimbarea”.

În anii 1980, în studiul producerii şi schimbării normei juridice s-a adoptat

adesea stilul studiilor „drept şi societate”, recurgându-se la „forme spontane”,

adesea „informale”, uneori „alternative” de reglare a raporturilor juridice. Au

apărut noi concepte explicative, cum este cel al „interlegalităţii”, s-a pus în

discuţie discursul oficial de recurgere sistematică la drept pentru o bună reglare

socială; s-au pus întrebări cu privire la valoarea universală a dreptului astfel

cum a fost aceasta lăsată moştenire de istorie.

S-au dezvăluit un anumit număr de criterii care, raportate la unele din cele

izvorâte din scrierile unora cum sunt: Foucault, Lyotard şi Derrida

(deconstruire, fragmentare şi moartea omului), reamintesc de ceea ce s-a

numit, în filozofie, postmodernism. Dacă într-adevăr există o schiţare a unei

tendinţe postmoderniste în drept, ea este cu toate acestea destul de incertă,

foarte mobilă şi prea diferită de la un autor la altul, pentru a se putea face din

ea o teorie şi mai ales a fi întocmit un bilanţ. Va trebui însă în viitor să se ţină

seama în mai mare măsură de această „mişcare a ideilor” (dinamica ideilor).

Rezumând şi schematizând cele expuse în cadrul acestei secţiuni, la

punctele 1 şi 2, trebuie neapărat reţinute următoarele elemente paradigmatice:

a) societatea a parcurs, în timp, mai multe etape de dezvoltare

caracterizate prin schimbări fundamentale de organizare social-economică şi

politică;

b) odată cu schimbările petrecute în societate au fost operate schimbări la

fel de profunde în ceea ce priveşte cadrul juridic în care au avut loc aceste

schimbări din societate, fiecare nouă formă de organizare social-economică şi

politică necesitând instrumente juridice de conducere potrivite specificităţii şi

exigenţelor acestor forme de organizare, pentru a nu se ajunge la haos;

c) schimbările care au loc în societate se petrec în ritmuri tot mai

accelerate pe măsură ce societatea dispune pe plan ştiinţific, metodologic şi

tehnologic de instrumente de acţionare tot mai puternice care pot declanşa

adevărate mutaţii, unele dintre ele fiind chiar ireversibile;

d) globalitatea problemelor, marea lor amploare, ritmurile extrem de

accelerate ale schimbărilor, imprevizibilitatea şi întinderea efectelor acţiunilor

umane implică o schimbare radicală şi în privinţa cadrului juridic în care au loc

toate aceste fenomene. Vechile sisteme şi metode de legiferare vor trebui rapid

69

A se vedea Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit de capitalisme, Paris, 1967.
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şi în mod radical schimbate, adaptându-le la exigenţele, necesităţile şi

aşteptările actuale. Vechiul cadru juridic relativ static, bazat pe principii cum

sunt stabilitatea, durabilitatea, va trebui înlocuit cu un cadru juridic flexibil,

adaptabil rapid pentru a se putea răspunde cu promptitudine, în timp util, la

provocări imprevizibile, uneori de mare amploare.

În aceste condiţii înseşi activităţile desfăşurate de jurişti vor trebui să

sufere modificări fundamentale, mult diferite de cele pe care le desfăşoară în

prezent. Despre aceste modificări ne vom ocupa în secţiunea următoare.

În continuare, ne vom ocupa, la modul general, de evoluţia populaţiei din

punct de vedere ocupaţional.

4. Evoluţia activităţilor juridice în societate.

Conceptul de „profesiuni juridice. Conceptul de „profesiuni juridice”,

stabilit de sociologia profesiunilor, are rolul de a descrie şi analiza, în

diversitatea şi similaritatea lor, grupurile profesionale care-şi exercită

activitatea în sistemele juridice şi judiciare în numele (virtutea) unei

competenţe bazate pe ştiinţa juridică

70

.

În ceea ce priveşte definirea noţiunii de „profesiuni juridice”, într-un prim

curent s-a pus accentul pe relaţia (raportul) cu instituţiile sistemului juridic în

care fiecare dintre aceste profesiuni ar avea un rol juridic definit; într-un alt

curent sunt puse în evidenţă competenţa şi ştiinţa juridică specifice pentru

cutare sau cutare profesiune particulară, sau, în termeni mai generali, pentru a

fi desemnaţi cei care sunt consideraţi că au o cunoaştere specifică

indispensabilă exercitării acestor profesiuni şi care justifică autonomia lor.

Această noţiune – deşi s-a intuit încă din trecut importanţa acestor grupuri

profesionale pentru înţelegerea sistemelor juridice şi evoluţia lor – a fost prea

puţin folosită şi, de asemenea, puţin dezvoltată în sociologia juridică. Aşadar,

deşi profesiunile juridice au fost riguros reglementate, ansamblul pe care-l

formează a rămas fără o definiţie juridică sau instituţională (absenţa unei

definiţii constituţionale): fiecare sistem juridic s-a mulţumit, după caz, să

folosească o denumire specifică pentru cutare sau cutare profesiune particulară,

sau un termen mai general pentru a desemna pe cei care sunt consideraţi că

deţin o cunoaştere specifică a dreptului şi a sistemului în cadrul căruia ei joacă

un rol important. Astfel, termenul de „lawyer” care, pentru anglo-saxoni, nu

implică nici calificare, nici referinţe, nici titlu, nici funcţie specifică… şi care,

de altfel, poate avea când o semnificaţie foarte largă (toţi cei care au diplomă

de drept, indiferent care ar fi cariera lor ulterioară), fie, dimpotrivă, cum este

cazul în Norvegia, desemnează un grup profesional foarte omogen dintr-un

dublu punct de vedere: educaţie şi carieră.

Termenul de „profesiuni juridice” a fost avansat în sociologia anglo-

saxonă pentru a permite o primă descriere şi o comparare între diferitele

sisteme juridice prin „categorizarea grupului de agenţi care îşi exercită

70

A se vedea P. Nonet, J. Carlin, Legal Profession, în “Encyclopaedia of the Social

Sciences”, 1968.
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activitatea lor în cadrul acestor sisteme juridice”. Fără să se meargă până la o

definiţie prin referinţe la condiţiile şi circumstanţele în care s-a folosit acest

termen, tendinţa a fost totuşi aceea de a se introduce un element prescriptiv, şi

totodată descriptiv, în definiţia sa. De unde şi diferenţele importante după cum

este vizată o sociologie a dreptului sau se situează într-o perspectivă de

sociologie a profesiunilor.

Concepţia care pune accentul pe funcţiune. Din această perspectivă se vor

avea în vedere mai ales actele formal îndeplinite pentru a duce la bun sfârşit o

procedură şi a modifica drepturi. Cele mai evidente dintre aceste acte sunt

deciziile prin care sunt soluţionate litigiile; dar buna funcţionare a jurisdicţiilor

implică desigur şi multe altele cum sunt: pregătirea sentinţelor, eliberarea şi

autentificarea documentelor oficiale prin care se deschide sau se termină un

litigiu, executarea hotărârilor judiciare, controlul sau vânzarea de bunuri în

cadrul executării unei hotărâri judiciare. Toate aceste acte pot fi şi chiar sunt

adesea executate de agenţi al căror statut este juridic definit şi care sunt, dacă

nu angajaţi ai jurisdicţiilor, cel puţin sub controlul acestora. Cel mai adesea cei

care îndeplinesc aceste funcţiuni sunt remuneraţi prin onorarii plătite de

justiţiabili, tendinţa fiind totuşi aceea a unei „funcţionarizări” a acestui tip de

activităţi mai conformă cu o raţionalizare a activităţii judiciare şi cu exigenţele

unui serviciu public.

În Europa occidentală, funcţia de apărător a fost tradiţional distinctă de

cea a mandatarului care acţionează în contul uneia dintre părţi, sub controlul

tribunalului în ceea ce priveşte acţiunile şi onorariile lor. Termenul englez de

„officier of the court” regrupează cele două categorii (apărătorii şi mandatarii),

fiind plătiţi de părţi sub strictul control al curţilor, constituind o dovadă a

tensiunii care subzistă până în zilele noastre între aspectul public şi cel privat al

activităţii unui „lawyer”.

Această definiţie a „profesiunilor juridice” conduce la includerea în

această sferă a unor activităţi, cum este cea a commssairespriseurs (ofiţer

ministerial însărcinat cu estimarea şi vânzarea de obiecte mobiliare în cadrul

unei vânzări publice), care sunt totuşi relativ marginali în preocupările

sociologiei dreptului, dar şi la excluderea altor activităţi (datorită caracterului

mai puţin formal al activităţii lor) ale unor agenţi care totuşi sunt esenţiali în

raport cu administrarea justiţiei, cum sunt: „probations” şi „court welfare

officiers”, sau întreaga birocraţie judiciară a cărei importanţă creşte tot mai

mult şi care include, în Statele Unite ale Americii, un număr deloc neglijabil de

„lawyers”.

Concepţia care pune accentul pe ştiinţă şi competenţă. Chestiunea

competenţei care, în concepţia unor autori, ar justifica autonomia profesională

– întrucât agenţii nu pot fi controlaţi decât de cei care au aceeaşi competenţă –

a făcut obiectul unor dezbateri majore, tema în discuţie fiind aceea dacă numai

cunoştinţele de drept au contribuit la profesionalizarea acestor activităţi şi,

implicit, la autonomizarea acestora, ori, dimpotrivă, ar trebui să se impute unui

ansamblu de factori, printre care şi relaţia specifică cu clientela (relaţie de

„trust”), rolul de intermediar între părţi private şi Stat?
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O calificare specifică sau o înregistrare formală poate, într-adevăr, în

anumite cazuri, să justifice o diferenţiere a unor astfel de profesiuni juridice de

grupul atotcuprinzător al „juriştilor” (în general) care, deşi au dobândit aceeaşi

formaţiune juridică, nu exercită activităţi definite exclusiv pe baza acestei

cunoaşteri.

Dacă se are în vedere rolul dreptului în societate, poate prezenta

importanţă identificarea acestui grup (juriştii în general) ai cărui membri, care

nu au calificările cerute pentru exercitarea unei activităţi specific juridice, sunt

totuşi susceptibili să-şi folosească formaţiunea lor juridică, dobândită la

universitate, în exercitarea activităţii lor profesionale.

Cu câteva excepţii, cum sunt, de exemplu, notarii, al căror domeniu de

activitate este mai specific, se consideră, de regulă, că profesiunile juridice

trebuie să aibă la bază o competenţă juridică generală, în opoziţie cu alte

grupuri profesionale care pot să aibă, în anumite materii, o competenţă

echivalentă, cum sunt, de exemplu, contabilii în sfera dreptului fiscal. Această

valorizare a competenţei generaliste – din ce în ce mai dificil de susţinut odată

cu dezvoltarea disciplinelor şi practicilor judiciare specializate – este legată,

fără îndoială, de ideologia unei profesiuni unitare, aptă să se autogestioneze

71

.

Dificultăţi şi limite în calea unei comparaţii internaţionale. Două

elemente care, în parte, rezultă din diferenţierea ce se face între Codul civil şi

Common Law, fac dificilă o comparaţie internaţională între profesiunile

juridice.

Mai întâi, este vorba de ponderea şi modalităţile diferite ale prezenţei

publice în practicile şi jurisdicţiile de drept civil (aici trebuie menţionate

carierele publice ale magistraţilor şi altele). De exemplu, în materie de transfer

al patrimoniului, aceeaşi funcţiune poate fi îndeplinită, în diferite ţări, de „title

companies”, de „solicitors”, de notari sau de agenţi imobiliari. Interesele

publice pot fi reprezentate de alte grupuri de profesionişti a căror activitate

acoperă în parte pe cea a procurorilor, ea putând fi, uneori, exercitată în mod

autonom, dacă nu chiar în mai mare măsură decât cea a „lawyers”, întrucât

servesc şi de consilieri ai cutărui sau cutărui serviciu public.

O altă dificultate ţine de importanţa nuanţei care separă noţiunile de

„profesiune liberală” sau de „freier beruf” (în care independenţa este legată de

modul de exercitare a activităţii profesionale) şi concepţia anglo-saxonă despre

„profession” (asociaţie autogestionată şi autodisciplinată de practicieni,

recunoscută de Stat şi care îşi revendică competenţa şi ataşamentul faţă de o

asistenţă dezinteresată faţă de clienţii săi, ca fundament al autonomiei

profesionale, fără ca totuşi să fie considerată ca fiind incompatibilă faptului de

a fi în serviciul unui angajator, chiar străin de profesiunea juridică).

Preocupările sociologiei juridice cu privire la profesiunile juridice. În

prezent, cercetările şi dezbaterile în legătură cu profesiunile juridice, abordate

din perspectiva unei sociologii a profesiunilor, au ajuns să fie destul de

elaborate. Dar ele sunt mai puţin dezvoltate din punct de vedere al sociologiei
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A se vedea P. Nonet, J. Carlin, Legal Profession, în “Encyclopaedia of the Social

Sciences”, 1968.

MANAGEMENTUL JURIDIC
635



dreptului. Totuşi, pot fi citate un număr de lucrări de pionierat în această

materie care sunt importante pentru înţelegerea funcţionării sistemelor juridice

şi evoluţia acestora. Astfel, E. Ehrlich

72

consideră că „Anwälte” (avocaţii) sunt

principalii agenţi ai evoluţiei dreptului, atunci când aceştia fac eforturi pentru a

fi recunoscută de judecători validitatea argumentelor juridice pe care le

avansează, în numele intereselor sociale foarte diverse pe care ei le reprezintă.

Pentru un alt autor

73

, autonomia este trăsătura distinctivă a sistemelor

juridice moderne. Or, potrivit acestuia, profesiunile juridice sunt la originea

acestei autonomii prin modul în care aceste profesiuni au definit competenţa şi

regulile argumentării juridice (ale cărei reguli le manipulează) şi au

monopolizat instituţiile juridice.

Alţi autori

74

au definit profesiunile juridice ca fiind ansamblul celor care –

în virtutea competenţei lor specifice – şi-au arogat responsabilitatea

administrării justiţiei. Aceşti autori consideră că profesiunile juridice sunt cu

atât mai bine stabilite cu cât dreptul încarnează valorile legitimităţii; întrucât

tehnicienii dreptului devin o adevărată elită juridică, răspunzătoare de ordinea

juridică şi evoluţia dreptului. Dar aceasta implică convergenţa – problematică –

între interesele specific profesionale a celor care-şi exercită activitatea lor în

cadrul sistemului juridic şi valorile care fundamentează legitimitatea socială a

ordinii juridice. Or, profesiunile juridice pot fie să se ţină departe de

problemele sociale, fie să fie prizoniere ale intereselor particulare.

În legătură cu toată această problematică se consideră că lipseşte informaţia

empirică, atât în legătură cu contribuţia avocaţilor la evoluţia dreptului, cât şi în

privinţa locului şi rolului pe care-l au profesiunile juridice în societatea politică,

lacune empirice, dar şi teoretice care devin cu atât mai evidente în prezent când,

în condiţiile consumerismului, aceste profesiuni fac obiectul unor critici

insistente în legătură cu monopolul exercitării justiţiei (la această problemă am

încercat să găsim unele răspunsuri în cele expuse de-a lungul întregului nostru

studiu, sprijinindu-ne desigur pe un larg evantai documentar).

Unii autori

75

au subliniat, pe bună dreptate, rădăcinile anglo-saxone ale

sociologiei profesiunilor juridice. De aici, fără îndoială, şi dificultăţile de

aplicare ale categorizărilor sale la sisteme juridice unde codificarea acestor

reguli merge în paralel cu practicile diferitelor profesiuni care concură la

gestionarea păcii sociale şi ordinii publice. 

Se mai face sublinierea că, de fapt, acest mod de abordare n-a fost

niciodată, cu adevărat, implantat în ţările de Cod civil, în special în Franţa, deşi

sunt numeroase monografii care pot fi juxtapuse în lipsa unei sintetizări şi

teoretizări.

Dar această subdezvoltare se consideră că nu se datorează numai

etnocentrismului acestor taxonomii (ştiinţă a legilor de clasificare) – noţiunea
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A se vedea E. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, München ,Leipzig, 1913,

1929, 1967.
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A se vedea R.M. Unger, Law in Modern Society, New York, Londra, 1976.
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A se vedea P. Nonet, J. Carlin, op. cit. supra.
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A se vedea P.S.C. Lewis care a condus timp de mai mulţi ani grupul de lucru “Legal

professions” al “Comité de Recherche en Sociologie du Droit” al „Association Internationale de

Sociologie” (căreia i-a succedat, în 1985, T. Halliday).
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de „profesiuni juridice” care constituie un demarcaj savant de termenul curent

„lawyer” lasă prea puţin loc unor grupuri atât de esenţiale şi structurate cum

sunt juriştii cadre universitare sau magistraţii profesionişti, şi aceasta pentru că

pur şi simplu aceste categorii sunt departe de a avea aceeaşi autonomie în

sistemele de Common Law; acest lucru se explică de asemenea prin originile

intelectuale care sunt tot atâtea opţiuni strategice.

Împrumutând aceste instrumente, concepte şi metode de la disciplina

sociologiei profesiunilor, această abordare s-a crezut multă vreme că poate să

economisească efortul unei reflecţiuni specifice fenomenelor juridice. Aşa

încât, s-ar putea pune întrebarea dacă nu tocmai aici se situează o condiţie a

acestei situaţii neadecvate: această cauţiune exterioară a scientifităţii îi asigură

aparenţele obiectivităţii care-i permite disciplinei sociologiei profesiunilor să

rămână neutră în raport cu conflictele care se produc în câmpul său de acţiune.

Pentru a fi acceptabilă, trebuia să se ţină hotărât departe de dezbaterea

savantă cu privire la evoluţia dreptului, de concurenţa modurilor de

reglementare a conflictelor…câmp închis în care diferitele grupuri de

profesionişti ai dreptului repun în discuţie ierarhizarea muncii şi, în acelaşi

timp, ei reactualizează marile orientări politice ale câmpului dreptului.

Fără să fie luată în considerare această exterioritate strategică necesară, nu

s-ar putea înţelege această uimitoare orbire cu privire la încrucişarea studiilor

referitoare la profesionişti şi cele care privesc reglementarea litigiilor,

funcţionarea jurisdicţiilor sau evoluţia dreptului. Şi în prezent, şi chiar atunci

când aceste două moduri de abordare s-au dezvoltat mult, unele recunosc că

duc lipsă de informaţii cu privire la obiectivele profesionale ale fenomenelor

pe care le analizează, în timp ce altele deploră ignoranţa lor cu privire la ceea

ce fac efectiv profesioniştii ale căror caracteristici sociologice le descriu totuşi

cu atâta minuţie. Mai este semnificativ şi faptul că sociologia profesiunilor

juridice s-a preocupat mai mult de compararea „lawyers” cu medicii, decât să

facă aproprieri cu grupuri cum sunt „experţii contabili” sau „psihologii” care

sunt, mult mai direct, complementare şi, de asemenea, concurente cu

„profesiile juridice tradiţionale”.

Cu acest preţ al orbirii, această abordare ar putea funcţiona, în acelaşi

timp, atât ca argument ideologic (compararea cu profesiunile medicale care

servesc explicit ca punct de reper în ceea ce priveşte afluenţa şi notorietatea

socială) şi ca argument disciplinar (Tomasic remarcă faptul că acest tip de

studii şi-a luat drept ţintă practicile prea puţin ortodoxe care se dezvoltă la

periferia câmpului „vânătorilor de ambulanţe” asupra „clinicilor de drept”).

În concluzie, se consideră că trebuie să se pună o întrebare sau mai multe

în legătură cu structura internă a unui câmp în care codificarea regulilor şi

funcţiunilor este un principiu de ordine juridică, în sensul strict al unui „status

quo” între diferitele forţe în prezenţă. Şi până unde nu se mai poate merge cu

atare strategii d’aggiornamento (aducere la zi) pentru a nu se zdruncina

coloanele unui templu

76
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A se vedea, de exemplu: R. Dingwall, P.S.C. Lewis, The Sociology of the Professions,

Londra, 1983; Maria Rosaria Ferrarese, L’instituzione difficile: la  magistratura tra professione e
sistema politico, Napoli, 1984.
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Secţiunea 2: 
I�GI�ERIA JURIDICĂ

Evoluţia activităţii juridice şi jurisdicţionale în cadrul societăţii a avut şi

are loc în paralel şi în aceiaşi parametri în care au evoluat: societatea însăşi,

modul său de organizare şi de conducere (atât a societăţii, cât şi a activităţilor

care se desfăşoară în sânul ei, în toate domeniile şi la toate nivelurile) şi

populaţia din punct de vedere ocupaţional, deci şi în privinţa activităţilor

juridice şi jurisdicţionale.

Pentru o expunere clară şi coerentă a etapelor parcurse în evoluţia

activităţilor juridice şi jurisdicţionale, va trebui mai întâi să ne referim, în mod

schematic desigur, la mediul ambiental în care a avut loc această evoluţie,

ţinând seamă de toate relaţiile, interrelaţiile şi factorii care au influenţat-o sau

chiar au determinat-o.

Mediul ambiental al evoluţiei activităţilor juridice. Elementul central pe

care ne vom axa, în expunerea noastră, va fi activitatea de conducere

(management) care de altfel reprezintă şi tema studiului nostru.

1. Activitatea de conducere a societăţii sau a activităţilor ce se desfăşoară

în cadrul acesteia are drept scop organizarea, coordonarea, dirijarea,

îndrumarea şi controlul acţiunilor ce se întreprind în vederea realizării, în

condiţii optime, a unor obiective determinate (alese).

A conduce înseamnă studierea şi luarea în considerare a resurselor

materiale, financiare şi umane şi a relaţiilor interpersonale şi pluripersonale

care se realizează în cadrul acţiunilor întreprinse în orice domeniu de activitate.

Pentru ca actul de conducere să fie eficient este necesar nu numai să fie

stabilite în mod riguros structurile organizaţionale şi acţionale, ci mai trebuie

luate în considerare, studiate şi analizate şi structurile mentale specifice din

cadrul fiecărei organizaţii sau mediu organizaţional.

Până s-a ajuns la o concepţie modernă despre conducere (management)

s-au parcurs mai multe etape în calea dezvoltării ei, ea apărând şi dezvoltându-se

mai întâi în strânsă legătură cu activitatea economică a societăţii, motiv pentru

care foarte mulţi teoreticieni, mai ales în perioada de început, s-au axat pe

conceptul de conducere la nivelul întreprinderilor de producţie de bunuri şi al

organizaţiilor economice.

Dar conducerea vieţii economice nu reprezintă decât unul dintre

domeniile de activitate care se desfăşoară în cadrul societăţii, aşa încât

evoluţiile conceptuale în ceea ce priveşte managementul, care au avut loc în

timp, au ajuns să cuprindă şi celelalte domenii de activitate: social, cultural,

juridic etc, de fapt ele fiind valabile pentru întreg sistemul societăţii considerat

în ansamblul său.

Etapele parcurse în dezvoltarea conceptului de management sunt, în

esenţă, următoarele: conducerea empirică, începuturile conducerii ştiinţifice şi

conducerea ştiinţifică propriu-zisă

77

.
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A se vedea Şt. Bîrlea, Conducerea ştiinţifică şi industria modernă, în “Conducerea

ştiinţifică a întreprinderii”, Bucureşti, 1970, p. 11 şi urm.
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În perioada conducerii empirice, funcţia de conducere era îndeplinită de

proprietarul fabricii şi se baza mai mult pe intuiţie şi bun-simţ.

Într-o perioadă mai avansată, situată la sfârşitul secolului XIX-lea şi

începutul secolului XX, perioadă caracterizată prin transformări însemnate de

natură economică şi socială, când are loc şi transformarea capitalismului liberei

concurenţe în capitalism monopolist (sub diferite forme), apar şi primii muguri

ai conducerii ştiinţifice în economie. Frederik W. Taylor, inginer american, şi-a

îndreptat eforturile spre raţionalizarea muncii şi spre conducerea eficientă.

Considerat ca părinte al conducerii ştiinţifice (scientific management), întreaga

sa concepţie era bazată pe ideea că munca oamenilor poate fi raţionalizată, omul

fiind considerat ca o anexă a maşinii, o unealtă care trebuie utilizată cu

chibzuială, pe această cale urmând a spori şi profiturile realizate de întreprindere.

Deci procesul de lucru în cadrul întreprinderii, în concepţia lui Frederik

W. Taylor, s-a bazat pe un „management ştiinţific”, desigur embrionar.

Inginerul Fr.W. Taylor, în lucrarea sa, scrisă în 1911, afirma că pentru a se

cristaliza eficienţa, atenţia trebuia focalizată pe managerii corporatişti, că dacă,

în trecut, pe primul plan a stat „omul”, în viitor, pe primul plan va sta

„sistemul”.

Din păcate, aşa cum s-a subliniat în literatura de specialitate, „sistemul”

lui Taylor l-a transformat pe muncitor într-o unealtă, alături de celelalte unelte,

muncitorul fiind dezumanizat, la fel ca şi cultura muncii, corodându-se poziţia

muncitorilor în favoarea tehnologiei. Taylor a neglijat şi un alt pericol al unui

atare sistem, lăsând conducerea procesului de producţie şi distribuţia

profiturilor pe seama unui număr mic de manageri de elită.

Multe companii funcţionează şi în prezent în concordanţă cu această

viziune sistemică a lui Taylor.

Dar, odată cu apariţia calculatoarelor, cu modernizarea sistemelor

informaţionale, cu globalizarea producţiei, marketingului şi distribuţiei s-a

simţit şi o nevoie acută de schimbare în ceea ce priveşte rolul muncitorilor şi

natura locurilor de muncă. Companiile au început, treptat, să recunoască faptul

că în condiţiile globalizării şi noilor tehnologii din ce în ce mai sofisticate nu

numai succesul, dar chiar şi supravieţuirea lor depinde de schimbarea

fundamentală a modului de a face afaceri, căutând, în consecinţă, noi căi, mai

flexibile, de antrenare a muncitorilor şi motivarea acestora, prin cointeresare

personală, managerilor revenindu-le sarcina de a controla costurile şi de a

asigura calitatea produselor şi serviciilor oferite clienţilor.

Acest mod de gândire nu respinge noile concepţii sistemice de

management, dar se bazează pe o reproiectare a sistemelor care să fie bazate pe

oameni în primul rând, având drept obiectiv umanizarea locurilor de muncă,

prin mutarea puterii, controlului şi responsabilităţii pe treptele, la nivelul

elementelor componente organizaţionale ale sistemului, care în trecut

constituiau atribute exclusive ale câtorva elite privilegiate. Acest nou sistem

combină principii de echitate şi de justiţie cu principii de eficienţă, de mărire a

performanţei întreprinderilor şi a muncitorilor antrenaţi în activităţi de

conducere şi control şi cointeresaţi material proporţional cu aceste noi atribuţii

ce le revin. În loc de a se baza doar pe cunoştinţele, creativitatea şi înţelep -
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ciunea doar ale câtorva, noul sistem se bazează şi pe cunoştinţele practice,

experienţa şi iniţiativele muncitorilor, iar aceste eforturi colective sunt

îndreptate pentru obţinerea calităţii produselor şi serviciilor oferite, în condiţii

de optimizare a costurilor.

Cele mai avansate firme din sectorul privat deja implementează asemenea

metode pentru a-şi motiva şi asigura loialitatea muncitorilor, făcând schimbări

şi menţinând „continuitatea culturii organizatorice”.

O astfel de metodă de abordare inteligentă a fost concepută şi dezvoltată

de Centrul Economic şi de Justiţie Socială (CESJ) din Arlington, statul

Virginia din Statele Unite ale Americii, şi este numită „Management bazat pe

justiţie (JBM)”.

Managementul bazat pe justiţie (JBM) este o filozofie în afaceri şi un

sistem de management conceput pentru a face faţă, în mod competitiv, într-o

piaţă globală, bazat pe valori cum sunt demnitatea, împuternicirea şi

responsabilizarea angajaţilor, furnizorilor, distribuitorilor şi satisfacerea

cerinţelor clienţilor în mod optim sub raport calitate/preţ.

JBM oferă un cadru logic pentru proiectarea structurilor companiilor şi un

model de proces care să instaureze o cultură a afacerilor cu respectarea

dreptului de proprietate şi asigurarea posibilităţilor organizaţiilor de a-şi

conduce afacerile în mod eficient.

JBM se bazează pe teoria economică echitabilă de piaţă elaborată de

Louis Kelso şi de Mortimer Adler care au construit un concept ce include

aspecte referitoare la: participarea atât a proprietarilor, cât şi a muncitorilor la

activităţile de conducere a companiilor; distribuţia echitabilă (corectă) a

beneficiilor realizate proporţional cu aporturile aduse de toţi; organizarea şi

colaborarea tuturor membrilor pentru rezolvarea problemelor şi corectarea

erorilor şi deficienţelor apărute în sistem care afectează activitatea şi

beneficiile realizate de companie

78

.

JBM combină problemele de educaţie şi integrare cu cele privind calitatea

produselor şi serviciilor într-un sistem managerial total, furnizând un sistem de

management bine structurat prin care este asigurată difuzarea puterii şi

conducerii până la nivelul fiecărei persoane din companie, oferindu-se

posibilitatea muncitorilor şi celorlalţi angajaţi să participe ca acţionari la

mărirea capitalului companiilor şi să se bucure de profiturile ce se distribuie

lunar şi anual.

Un sistem JBM încorporează, într-un plan lărgit, dreptul angajaţilor de a

deţine acţiuni în cadrul companiei unde lucrează, dar şi evaluări ale

performanţelor individuale şi colective realizate, educarea patronilor şi

angajaţilor, comunicarea informaţiilor cu privire la starea financiară, structura

de participare la conducere (management) şi gestionare. Se pune un accent

deosebit pe programele de educare şi schimburile de informaţii, pentru a se

asigura, pe această cale, înţelegerea de către angajaţii-acţionari a sarcinilor şi

răspunderile ce le revin în cadrul interdependenţelor relaţionale, personale şi
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A se vedea J.H. Miller, Curing World Poverty: The �ew Role of Property, Arlington,

Center for Economic and Social Justice, 1994.
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departamentale, între rezultatele proceselor productive, profituri şi calitatea

bunurilor şi serviciilor oferite clienţilor, în condiţiile concurenţei care se

manifestă pe piaţă.

Experienţa dobândită ca urmare a aplicării acestui sistem managerial a pus

în evidenţă faptul că prin implementarea unei culturi a afacerilor, fundamentate

pe integrarea, cointeresarea şi educarea angajaţilor, atât în activităţile

productive, cât şi în cele de conducere, i-a incitat, i-a disciplinat şi i-a

responsabilizat pe aceştia, lucrând în mod efectiv ca o echipă, fiecare căutând

să-şi aducă un maximum de contribuţie la realizarea obiectivelor colective. Iar

rezultatele pozitive nu au întârziat să apară atât în ceea ce priveşte creşterea

profiturilor, cât şi în ceea ce priveşte remunerarea şi alte avantaje ale

angajaţilor.

Rezumând cele expuse mai înainte, sunt de reţinut următoarele aspecte

esenţiale:

Managementul bazat pe corectitudine şi justiţie (JBM) a introdus în lumea

afacerilor o nouă filozofie a conducerii, transformându-l pe conducător în

profesor, dar şi colaborator (îndrumător şi coparticipant) al tuturor angajaţilor

companiei. Un adevărat lider îi determină şi pe ceilalţi să-şi dezvolte propriul

potenţial, managementul fiind astfel conceput încât să fie susţinut de toţi cei

implicaţi în acţiunile întreprinse.

JBM îşi fundamentează filozofia pe un sistem de principii morale şi pe o

participare a întregii companii la realizarea obiectivelor propuse, toate

încorporate într-un sistem organizatoric susţinut de o cultură a proprietăţii pe

acţiuni şi o muncă responsabilă.

Puterea şi responsabilitatea pentru politicile companiei trebuie

descentralizate şi difuzate în corpul întregii companii la toate nivelurile, până

la cele mai mici structuri ale sistemului, pentru a se evita abuzurile care pot

apărea în sistemele centralizate sau concentrate. Cei situaţi pe treptele

organizatorice superioare trebuie să se abţină să ia decizii care pot fi luate cu

rezultate mult mai eficiente de cei situaţi la niveluri mai joase, dar mai aproape

şi mai în cunoştinţă de cauză, în raport cu specificitatea problemelor

respective.

JBM clădeşte puncte de control şi echilibru decizional în conducerea

companiilor, asigurându-se protejarea drepturilor acţionarilor dar, în egală

măsură, şi responsabilitatea pentru deciziile luate, dându-se libertate şi

flexibilitate activităţii executive, nivel la care de asemenea trebuie luate decizii.

Elementele de bază ale JBM, care pot fi descrise ca o funcţie etică şi de

succes în afaceri, avându-se în vedere faptul că JBM asigură echilibrul între

valorile materiale şi cele morale, sunt în număr de trei:

– o funcţie bazată pe valorile morale universale, care sunt legate de

valoarea intrinsecă a fiecărei persoane: angajat, furnizor, distribuitor, client;

– succesul în afaceri se bazează pe furnizarea de produse şi servicii de

calitate optimă şi un raport corect între calitate şi preţ;

– recompensarea angajaţilor în funcţie de contribuţiile aduse la succesele

companiei.
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Constituirea unui sistem bazat pe riscuri, responsabilităţi şi recompense.

JBM este astfel conceput încât să instituţionalizeze împărţirea echitabilă

(corectă), între toţi participanţii la procesele de conducere a companiilor, a

riscurilor, responsabilităţilor şi recompenselor.

Această distribuire echitabilă a riscurilor, responsabilităţilor şi

recompenselor este asigurată de o structură de conducere şi decizională care va

asigura: o distribuire echitabilă, proporţională a sarcinilor până la ultimul

angajat al companiei, comasaţi, eventual pe grupuri în funcţie de obiectivele

urmărite; informarea, instruirea şi educarea tuturor angajaţilor în spiritul unei

culturi a afacerilor dezvoltate de companii; controlul îndeplinirii sarcinilor şi

stabilirea cu promptitudine a responsabilităţilor; stabilirea nivelurilor de

suportabilitate a riscurilor; distribuirea echitabilă a beneficiilor şi

recompenselor.

2. Fundamentarea ştiinţifică a managementului social, inclusiv a
managementului juridic.

Despre o adevărată fundamentare ştiinţifică a managementului se poate

vorbi – la scară globală – odată cu elaborarea teoriei sistemelor astfel cum este

ea cunoscută astăzi

79

, teorie în care sistemul este definit prin noţiuni abstracte,

matematice. La baza acestei teorii a sistemelor au stat cunoştinţele acumulate

în legătură cu dinamica sistemelor mecanice şi electrice, a automatelor,

ajungându-se până la generalizări care au metode noi de tratare a sistemelor

tehnice. Dar, pe măsură ce sistemele tehnice moderne au devenit tot mai

complexe, extinzându-se în sisteme pe scară largă, considerarea unor asemenea

sisteme, în ansamblul lor a devenit o problemă dificilă din punct de vedere al

încadrării matematice şi al rezolvării sale practice. Aceasta întrucât dacă un

astfel de sistem este descris de un număr prea mare de ecuaţii, atunci

rezolvarea sa globală nu este posibilă, fie din cauza nedisponibilităţii unei

capacităţi de memorare corespunzătoare, fie datorită unui timp prea îndelungat

de calcul, chiar şi pe un calculator foarte puternic

80

. De aceea, a fost nevoie ca

să fie abordate pe scară largă (marile sisteme) prin căutarea unor noi metode

concepţionale şi matematice

81

.

Limitele teoretice şi de calcul electronic au impus descompunerea unui

sistem tehnic pe scară largă în subsisteme care să se poată încadra în

elementele teoretice şi de calcul existente

82

.

Lucrurile au devenit mai dificile atunci când descrierea unui sistem tehnic

este condiţionat şi de elemente economice, căci, în acest caz, sistemul tehnic,

acţionând într-un mediu economic, acest mediu economic impune condiţii sau

79

A se vedea: L.A. Zadeh, Ch.A. Desoer, Linear System Theory, New York, 1963; L.A.

Zadeh, E. Polak, System Theory, New York, 1969; R.E. Kalman, P.L. Falb, M.A. Arbib, Topics in
mathematical System Theory, New York, 1969 şi alţii.

80

A se vedea M. Drăgănescu, Societatea ca sistem, în “Ştiinţa conducerii societăţii”,

Bucureşti, 1971, p. 7.

81

A se vedea: L.A. Zadeh, E. Polak, op. cit. supra; M.D. Mesarovic, D. Macko, Y.

Takahara, Theory of hierarchical, multilevel, systems, Cleveland, Ohio, 1970.

82

A se vedea M. Pelegrin, �otion de systéme, Toulouse, 1970.
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restricţii majore sistemului tehnic. Iar când este vorba de sisteme industriale în

ansamblul lor, în care se ţine seamă de tehnică, economie, informaţii şi, mai

ales „conducere” (management), adică se consideră sistemele în cadrul cărora

acţionează oameni, maşini, calculatoare electronice, situaţia devine extrem de

complicată. Şi, în aceste condiţii, s-a pus problema (pe care am prezentat-o pe

larg în studiul nostru, în cadrul altui capitol al lucrării) dacă o teorie a

sistemelor, în stadiul de dezvoltare la care a ajuns ea în prezent, poate sau nu fi

aplicată cu succes şi în ceea ce priveşte managementul social.

Răspunsurile au fost atât negative, cât şi pozitive, fiecare dintre ele fiind

susţinute cu argumentări mai mult sau mai puţin pertinente. Ceea ce s-a reţinut,

în această privinţă, este faptul că intercondiţionarea tot mai strânsă între toate

laturile activităţilor economice, culturale şi sociale impune aproape de la sine

conceperea societăţii ca sistem. Dar se face şi sublinierea că rămâne totuşi

problema dacă societatea ca sistem poate fi privită prin prisma ştiinţei

sistemelor, atât cât este ea dezvoltată în prezent şi în ce măsură, un nou punct

de vedere asupra societăţii ca sistem poate ajuta, astăzi şi în perspectivă, la

conducerea societăţii (managementul social)

83

.

Această afirmaţie, ponderată prin întrebarea pusă în continuare, nu a fost

însă lăsată fără răspuns, care este chiar unul pozitiv. Astfel, după ce se face

afirmaţia că încă nu s-a elaborat o teorie consolidată a sistemelor sociale

(hipercomplexe), care presupune o încadrare matematică completă, astfel cum s-

a reuşit în ceea ce priveşte teoria sistemelor tehnice, se face sublinierea

84

că

există, în schimb „metodele ingineriei sistemelor”

85

care oferă un ghidaj foarte

bun pentru a se aborda sistemele sociale, cu metodele moderne proprii sistemelor

tehnice. Sistemele tehnice şi industriale, tratarea lor tehnică se bazează pe

„ingineria sistemelor” în care elemente ştiinţifice riguroase se îmbină cu ghidajul

unor elemente de concepţie şi cu o anumită intuiţie care depăşeşte cadrul pur

tehnic, dar este specifică ingineriei încă de la apariţia ei. În acest context al

intuiţiei şi ingeniozităţii, se consideră că se poate susţine şi ideea unei arte a

sistemelor, artă care nu este posibilă decât în cadrul unei anumite concepţii

despre sisteme, unui anumit mod de gândire bazat pe conceptul de sistem.

Acelaşi lucru se consideră că poate fi valabil şi în privinţa societăţii ca

sistem, şi, adăugăm noi, şi în privinţa „sistemului juridic şi sistemului

jurisdicţional al societăţii”, care sunt subsisteme ale ansamblului sistemului

social global. Deci, ar fi vorba de un proces în continuă evoluţie în cursul

(desfăşurarea) căruia va avea loc conturarea conceptuală a societăţii ca sistem

(şi, implicit, a subsistemelor de elemente componente ale societăţii ca sistem

global), proces care va evolua treptat, cristalizându-se o serie de noţiuni,

mărimi şi teorii noi care vor conduce şi la perfecţionarea conceptelor despre

conducerea (managementul) societăţii (inclusiv a managementului juridic)

86

.

83

A se vedea M. Drăgănescu, op. cit. supra, p. 8.

84

A se vedea M. Drăgănescu, op. cit. supra, p. 8.

85

A se vedea: H. Chesnut, System engineering tools, New York, 1965; H. Chesnut, Systems
engineering methods, New York, 1966; H. Chesnut, Information requirements for systems
understanding, în “I.E.E.E. Transactions on systems and cybernetics SSC-6 (1970), ianuarie, p. 3-12.

86

A se vedea M. Drăgănescu, op. cit. supra, p. 8-9.
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3. �aşterea conceptului de “inginerie juridică” şi evoluţia acesteia.

Despre inginerie juridică se poate vorbi mult mai târziu, atunci când

globalizarea comerţului internaţional şi permeabilitatea sistemelor juridice a

pus în evidenţă o necesitate pe plan internaţional şi anume reconstruirea unui

sistem juridic, la scară globală, având capacitatea să rezolve probleme de mari

dimensiuni, adesea complexe, cu înalt grad de tehnicitate, legate de noua

concepţie sistemică despre societate şi cadrul său juridic, entităţi flexibile,

adaptabile la schimbările din ce în ce mai rapide produse în societate şi de o

mare rigoare ştiinţifică.

Scientificitatea şi tehnicitatea dreptului nu mai pot fi puse la îndoială,

această tendinţă (direcţie de dezvoltare) exprimându-se prin punerea în practică

a unor procese şi metode de analiză şi coordonare între diferite ordini juridice

naţionale pentru a se ajunge la un montaj abstract complex care ţine seamă, de

o manieră interdisciplinară, de nevoile juriştilor de pretutindeni, în condiţiile în

care cooperarea economică şi comerţul între state au ajuns la un atare nivel de

dezvoltare încât un asemenea cadru juridic nou a devenit indispensabil.

În acest context a fost posibil să se imagineze o activitate pe care juriştii

comparatişti s-o îndeplinească, într-un fel identic cu activitatea desfăşurată de

un inginer, adică să pună în practică procese şi metode imaginative ale unor

soluţii de coordonare tehnică care să permită să se ajungă – prin sinteze

succesive şi abordări pluridisciplinare – la construirea de obiecte tehnice

juridice complexe.

Conceptul de „inginerie juridică”. Analogia dintre activitatea desfăşurată

de un inginer şi activitatea desfăşurată de un jurist comparatist nu este deloc

lipsită de sens. Meseria de inginer (din latinescul „ingenium”) constă în a

rezolva probleme de natură tehnologică, concrete şi adesea complexe legate de

concepţia de realizare şi punerea în practică a sistemelor productive şi de

servicii. Această aptitudine inginerească rezultă (se dobândeşte) dintr-un

ansamblu de cunoştinţe tehnice, pe de o parte, şi economice, sociale şi umane,

pe de altă parte, care se bazează pe o solidă cultură ştiinţifică.

Dacă în mod obişnuit denumirea (titlul) de „inginer” este rezervată celor

care sunt angajaţi într-un domeniu tehnic, nimic nu împiedică o discernere a

acestui titlu şi celor care au talent (aptitudine) pentru a pune în practică

procese, metode şi soluţii de coordonare tehnică care să permită să se ajungă la

construirea unor obiecte tehnice (cu înalt grad de tehnicitate) complexe. Or,

domeniul juridic a ajuns tocmai la acest nivel de ştiencificitate şi tehnicitate,

încât să devină de conceput că un jurist, desfăşurând o atare activitate, în

condiţii similare activităţii desfăşurate de un inginer, să poată fi considerat un

„inginer de drept comparat”

87

.

Juriştii comparatişti şi-au propus, aşadar, să demonstreze în ce măsură

munca lor zilnică de specialişti în drept comparat, metodele pe care ei le

87

A se vedea H. Koller, Avant-propos, în Eleanor Cashin Ritaine, Laetitita Franck, Shaheeza

Lalani, „Legal Engineering and Comparative Law. L’ingénierie juridique et le droit comparé”,

Tome 1, Genéve-Zurich-Bâle, 2008, p. 5.
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utilizează se înrudesc cu cele utilizate în mod sistematic de inginerii

practicieni, specialişti în ştiinţele zise „exacte”.

Sarcina era mare şi dificilă pentru că nu exista, ca în cazul inginerilor

tradiţionali, o definiţie a noţiunii de „inginerie juridică”. Ca atare, ca mod de

lucru (de cercetare) s-a ales să se demonstreze cum procedează un comparatist

care demontează un sistem juridic, pentru a-i decela caracteristicile esenţiale

pentru ca apoi să le compare cu un alt sistem juridic pentru a identifica astfel

de construcţii similare şi chiar să construiască montaje „sui generis”. Deci,

juriştii comparatişti s-au preocupat de construirea unor poduri între sisteme

juridice diferite, imaginând fie concepte de transplanturi juridice de la o ţară la

alta, fie metode de armonizare pe plan european, fie utilizarea dreptului

comparat pentru a complini lacunele juridice.

Rezultatele unor astfel de lucrări sunt edificatoare, ilustrând bogăţia

muncii conceptuale, creativitatea şi inovaţia care justifică din plin naşterea unei

noi discipline, sau în orice caz a unei metode originale: ingineria dreptului

comparat

88

.

În urmă cu 25 de ani, legiuitorul elveţian a creat Institutul Elveţian de

Drept Comparat, ale cărui lucrări s-au dovedit a fi un mare succes. Acest

prestigios for intelectual nu s-a mulţumit doar să fie gazda a cca. 330 000 de

lucrări juridice din lumea întreagă, ci şi-a demonstrat şi capacitatea sa de a se

pune în serviciul comunităţii juridice propunând fie soluţii (modele utilizabile)

pentru rezolvarea diverselor categorii de litigii, fie montaje juridice complexe

ţinându-se seama de diversitatea surselor juridice atât naţionale, cât şi

internaţionale aplicabile la cazuri de speţă.

Juriştii acestui institut au perfectat de-a lungul anilor „metodologii

specifice”, în special în domeniul dreptului privat, care permit crearea unor

structuri legale abstracte având capacitatea îndeplinirii unor funcţii particulare

care să aibă rezultate practice.

Această inginerie a conceptelor şi resurselor legale a asigurat echipelor de

jurişti specializaţi în dreptul comparat din cadrul institutului din Lausanne o

competenţă tehnică solidă datorită stăpânirii tuturor elementelor ştiinţifice sub

aspectele: motivării, luării în consideraţie a complexităţii problemelor, modului

de abordare pragmatic. În consecinţă, se consideră că noţiunea de „inginerie

juridică” folosită în dreptul comparat, ilustrează într-un mod adecvat natura

ştiinţifică a acestei activităţi.

Şi totuşi, încă nu a devenit o obişnuinţă în folosirea acestui termen de

„inginerie juridică” aplicabil în activitatea comparatistă sau activităţii de

legiferare în general

89

.

Deci, conceptul de „inginerie juridică”, stricto sensu, este cvasinecunoscut

încă juriştilor, dar, în pofida obstacolelor terminologice şi a diferenţierilor faţă

88 Ibidem, p. 5-6.

89

Doar câţiva autori au abordat această temă fără însă să dezvolte o teorie generală. A se

vedea, de exemplu J. Karkhu, How to Make Comparable Things: Legal Engineering at the Service
of Comparative Law, în M. Hoecke „Epistemology and Methodology of Comparative Law”,

Oxford, 2004, p. 79-89.
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de metodele folosite în inginerie, aplicarea acestui concept şi a metodologiei

specifice inginereşti în dreptul comparat nu poate fi contestată, între ele

existând o similaritate evidentă

90

.

Pentru a se pune în evidenţă rolul important pe care-l are „ingineria

juridică” în activitatea comparatistă, dar şi în cadrul activităţii de legiferare şi

chiar a activităţii jurisdicţionale, Institutul Elveţian de Drept Comparat din

Lausanne a elaborat, cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitate, o lucrare

colectivă

91

care include studii pertinente pe această temă a căror prezentare –

rezumativă şi selectivă – credem că prezintă un mare interes teoretic şi practic.

O primă lucrare, selectată dintre cele cuprinse în volumul la care ne-am

referit mai sus, este consacrată chiar „ingineriei juridice”

92

, accentul fiind pus

pe două elemente care ni se par a fi interesante şi pertinente şi anume: natura şi

scopul „ingineriei juridice” în cadrul legislaţiei comparate şi tipuri noi de

structuri legale.

Se porneşte de la definirea unor noţiuni cum sunt: „legislaţia comparată”,

„inginerie” şi „inginerie juridică”, trecându-se apoi la analiza naturii ştiinţifice

şi pragmatice a celor două câmpuri: legislaţia comparată aplicată şi ingineria

juridică, precum şi legăturile dintre aceste două câmpuri, şi încheindu-se cu

analizarea unor noi tipuri de structuri legale (infrastructurile şi suprastructurile

în legislaţia comparată, transpunerile legislative).

Ambele categorii de cercetări: cele referitoare la legislaţia comparată şi

cele privind ingineria juridică se bazează pe folosirea de metode ştiinţifice

moderne, deşi unii autori

93

contestă că studiile de legislaţie comparată ar

merita să poarte calificativul de „metodă ştiinţifică”. Alţi autori

94

, dimpotrivă,

consideră că studiul legislaţiei comparate aplicate trebuie să fie înţeles ca o

dezmembrare a conceptelor juridice care caracterizează o „situaţie juridică

dată”, pentru a se putea proceda la o analiză de profunzime şi a se decela toate

funcţiunile şi implicaţiile unui sistem juridic naţional, ceea ce va permite

juriştilor să facă o comparaţie între două sau mai multe sisteme juridice, a

modurilor în care acestea au fost construite.

Construirea de sistem juridic, prin lege, se face cu ajutorul definiţiilor şi

clasificărilor legale, precum şi descrierea unor „situaţii sociale”, regulile de

construire îmbinându-se în cadrul sistemelor de clasificare naţionale şi

internaţionale, care se constituie în adevăraţi arbori genealogici (mecanisme

didactice)

95

.

90

A se vedea N. Jansen, Comparative Law and Comparative Knowledge, în M. Reimann, R.

Zimmermann “The Oxford Handbook of Comparative Law”, Oxford, 2006, p. 305-338.

91

A se vedea Eleanor Cashin Ritaine, Laetitia Franck, Shaheeza Lalani, op. cit. supra.

92

A se vedea Eleanor Cashin Ritaine, Legal engineering in Comparative Law. An
Introduction, în Eleanor Cashin Ritaine, Laetitia Franck, Shaheeza Lalani, op. cit. supra, p. 9 şi urm.

93

A se vedea, cu titlu de exemplu, J. Carbonnier, Droit civil. Introduction, Paris, 2002, 

nr. 31, p. 78.

94

A se vedea M. Van Hoecke, Deep Level Comparative Law, în M. Van Hoecke

“Epistemology and Methodology of Comparative Law”, Belgium, 2002, cit. supra, p. 165-195.

95

A se vedea E. Őrucű, Family trees for Legal Systems: Towards a Contemporary
Approach, în M. Van  Hoecke, op. cit. supra, p. 359-375.

646
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



Inginerul juridic poate construi multe sisteme dacă ia în considerare

natura intrinsecă a fiecărui material de construcţie şi regulile fundamentale în

acest tip de construcţii juridice. Combinaţiile (amestecurile) de asemenea

elemente pot fi imaginate la orice scară şi ele s-au realizat efectiv de-a lungul

istoriei legiferării

96

. Dar, atunci când conceptele juridice sunt combinate,

interpretarea şi aplicarea legii devine mult mai complexă întrucât juriştii

trebuie să ia în considerare mai multe criterii. Ca atare, legăturile dintre studiile

de legislaţie comparată şi inginerie juridică devin mult mai aparente. Un

inginer tradiţional trebuie să cunoască foarte bine şi în profunzime toate fazele

procesului de creaţie dacă vrea să construiască un sistem tehnic şi, de

asemenea, trebuie să fie capabil să-l supună probei în diferite situaţii. Deci, tot

aşa trebuie să procedeze şi un jurist care în activitatea de comparare a două sau

mai multe sisteme juridice va trebui să cunoască toate fazele procesului de

construcţie juridică şi să fie capabil să aplice sistemul construit unor situaţii

juridice identificate.

Un inginer trebuie să aibă o abordare pragmatică creatoare, aplicabilă unei

situaţii reale, respectând în acelaşi timp regulile ştiinţifice de bază. Tot aşa cum

un copil construieşte din cuburi blocuri de diferite forme şi dimensiuni, un

inginer se poate folosi de „concepte constructive” şi de materiale, în diferite

moduri. Conceptele inginereşti sunt similare, numai materialele de construcţie

sunt diferite.

În câmpul juridic (legislativ) pietrele de construcţie sunt reprezentate de

„izvoarele legale” care definesc reguli care pot fi combinate în cadrul unor

mijloace infinite

97

.

Izvoarele legale sunt diferite de la o jurisdicţie la alta: în ţările de drept

civil continentale, ele se bazează pe statusuri prin care sunt consacrate anumite

situaţii juridice, în timp ce în ţările de common law, ele se bazează pe

„precedente jurisdicţionale”, pentru a se determina conţinutul legii. Deci

materialele de construcţie de care se vor folosi juriştii comparatişti sunt

diverse. Ceea ce este însă important de reţinut este faptul că în toate

jurisdicţiile se recunoaşte că interpretarea şi aplicarea legii este „un proces

creativ care generează noi legi”

98

; acest lucru apare mult mai clar şi cu mai

multă exactitate într-un context comparativ. Oricum însă această abordare

creativă va trebui să îndeplinească anumite condiţii prealabile şi să se bazeze

pe o metodă raţională deoarece ea va fi „generatoare de legi” şi va constitui o

„gândire legală”. Prin urmare, una din cele mai mari provocări cu care se va

confrunta juristul comparatist va fi aceea de a identifica sursa legală din

construcţia (sistemul juridic) dintr-o anumită jurisdicţie

99

şi metodele care au

96

A se vedea E. Őrucű, Mixed and Mixing Systems: A Conceptual Search, în E.Őrucű, E.

Attwoll, S. Coyle, “Studies in Legal Systems: Mixed and Mixing”, Londra, 1996, p. 344.

97

A se vedea R. Sacco, Legal Formants: a Dynamic Approach to Comparative Law, 1993.

98

A se vedea S. Vogenauer, Sources of Law and Legal Method in Comparative Law, în M.

Reimann, R. Zimmermann, op. cit. supra, p. 869-898.

99

A se vedea M. Sychold, Legal Engineering as a Method for Determining the Law in Force
in a Foreign Commonwealth Jurisdiction: the �igerian Exemple, în Eleanor Cashin Ritaine,

Laetitia Franck, Shaheeza Lalani, op. cit. supra, p. 275 şi urm.
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fost folosite pentru interpretarea şi aplicarea legii

100

. Odată făcută această

analiză, juristul comparatist poate concepe şi proceda la construirea de noi

structuri juridice. Cu alte cuvinte, compararea legilor din diferite sisteme

juridice nu se poate mărgini doar la atingerea unui ţel pur academic, acela al

dezvoltării unei gândiri juridice, ci trebuie să dea şi răspunsuri practice la

problemele juridice de dimensiuni nu numai naţionale, ci şi internaţionale. De

aceea, ingineria juridică a devenit esenţială mai ales în ceea ce priveşte

sistemul juridic comunitar european şi pentru problemele juridice trans na -

ţionale.

În contextul dreptului comunitar european, studierea legilor europene (din

domeniul privat) are drept obiectiv principal colectarea de argumentări şi

reunirea lor într-un concept sau sistem, iar dacă este necesar, într-un nou

sistem

101

. Procedându-se în acest fel, obiectivul armonizării şi unificării

legislaţiei comunitare este şi va fi mereu de actualitate.

4. �ivelurile de construcţie juridică care caracterizează ingineria
juridică.

Făcându-se o analogie între inginerie şi mecanismele de bază ale

sistemului imaginat de juriştii comparatişti, acest sistem (sistemul juridic) ar

trebui definit la două niveluri: unul „interior”, care este un tip de „software”

sau o infrastructură care să facă să funcţioneze sistemul, şi altul „exterior”, un

fel de „hardware” sau o suprastructură care dă sistemului o raţiune de a exista

(raison d’être).

De prezentarea acestor două niveluri ale construcţiei juridice ne vom

ocupa în continuare.

a) Infrastructura constituie suportul necesar al unei organizaţii sau sistem.

Aplicată legislaţiei comparate, ea determină o metodologie specifică. Un astfel

de exemplu de infrastructură şi metodologie în legislaţia comparată poate fi

găsit în Proiectul de Referinţă al Organizaţiei Comune (Common Frame of

Reference Project)

102

, în care sunt implicaţi numeroşi autori

103

.

Un rol esenţial îl joacă, de asemenea „Joint Network on European Private

Law” (CoPECL)

104

, care include în special „Study Group on an European Civil

Code”, având ca preşedinte pe profesorul Cristian Von Bar, şi „research Group

on the Existing EC Private Law”, sau „Acquis Group”, ori „Terento Common

Core Group”.

100

A se vedea S. Poillot Peruzzetto, La diversification des méthodes de coordination des
normes nationales, Toulouse, 2003.

101

A se vedea Ch. Von Bar, Comparative Law of Obligations: Methodology and
Epistemology, în M.Van Hoecke, op. cit. supra, p. 123.

102

A se vedea E. Lein, Legal Transplants in European Private Law, în în Eleanor Cashin

Ritaine, Laetitia Franck, Shaheeza Lalani, op. cit. supra, p. 69 şi urm.

103

A se vedea, de exemplu: W. Van Gerven, Casebooks for the Common Law of Europe:
Presentation of the Project, în 4 Eur. Rev. Private L.67.68, 1996 ; M. Röttinger, Toward an
European Code �apoleon/ABGB/BGB? Recent EC Activities for an European Contract Law, în

“European Law Journal”, vol. 12, nr. 6/2006, p. 807-827.

104

http://www.copel.org (24.07.08).
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Study Group on an European Civil Code este o reţea compusă din

academicieni din diferite ţări din Uniunea Europeană care desfăşoară activităţi

de cercetare în domeniul legislaţiei comparate din sistemele juridice ale

Statelor membre din Uniunea Europeană, încercând să realizeze un set

codificat de principii cuprinse în legile europene referitoare la obligaţiile legale

esenţiale din domeniul proprietăţii, principii care vor fi publicate şi completate

cu comentarii şi note comparatiste

105

.

Acquis Group are drept obiectiv sistematizarea reglementărilor

comunitare existente, ceea ce se speră că va avea un impact pozitiv în

elucidarea structurilor unei viitoare „reglementări private comunitare”

106

. Spre

deosebire de Study Group, Acquis Group tinde să ofere juriştilor europeni o

perspectivă în privinţa viitoarelor reguli comunitare, nu numai simple

comparaţii între sistemele juridice naţionale din Europa

107

.

Organizaţia „Trento Common Core Group”

108

se preocupă cu decelarea

lucrurilor comune din sistemele juridice ale Statelor Membre ale Uniunii

Europene, pentru a deduce de aici liniile principale ale unei „hărţi geografice a

elementelor de bază ale reglementărilor din Europa” şi în felul acesta să se

contribuie la „construcţia unei culturi juridice comune”

109

. În consecinţă, ea îşi

focalizează atenţia pe o „abordare funcţională” care se impune în cazul unei

abordări neortodoxe a „conceptelor juridice”

110

, aceasta spre deosebire de

Study Droup şi Acquis Group care doar încearcă să schiţeze noi seturi de

reguli.

Acest considerabil volum de muncă desfăşurat de aceste grupări (reţele)

academice s-a concretizat prin publicarea, în martie 2008, a lucrării „Draft

Common Frame of Reference (DCFR) of European Private Law”

111

.

Aceste grupuri au folosit metode diferite de lucru pentru a determina

conţinutul „conceptelor juridice” europene comune. Una dintre aceste metode,

foarte importantă, a fost „abordarea funcţională” folosită de Trento Common

Core Group. Şi totuşi această metodă este azi readusă în discuţie, procedeul

folosit mai des fiind mai mult pragmatic decât metodologic, deoarece – se

susţine – în realitate nu există nicio metodă funcţională

112

. Oricum, juriştii

comparatişti se folosesc de această metodă, în variate forme, ca o modalitate

practică de înţelegere şi structurare a cercetărilor pe care le întreprind. De

105

http://www.sgecc.net/ (24.07.08)

106

(24.07.08)

107

A se vedea R. Schulze, Die “Acquis– Grundregeln” und der Gemeinsame

Referenzrahmen, în “ZEuP 2007”, S.731+734.

108

(24.07.08); a se vedea şi: M. Bussani, U. Mattei, The Common Core of European Private
Law, în “Kluwer Law International “, vol.1, 2003 ; O. Lando, The Common Core of European
Private Law and the Principles of European Contract Law, în „21 Hastings Int’l& Comp. L.

Rev.”, 809 (1997-1998).

109

A se vedea M. Bussani, U. Mattei, The Common Core Approach to European Private
Law, în “3 Colum.J.Eur.L.339, 1996-1997, p. 340.

110

A se vedea O. Lando, op. cit. supra, p. 814.

111

(24.07.08).

112

A se vedea R. Michaels, The Functional Method of Comparative Law, în M. Reimann, R.

Zimmermann, op. cit. supra, p. 339-382.
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altfel, această metodă este folosită intens în „ingineria juridică”, întrucât dă

posibilitatea comparatiştilor să realizeze partea practică a comparaţiilor pe care

le fac, pentru ca apoi să poată fi capabili să-şi modeleze construcţiile juridice

necesare pentru rezolvarea nevoilor societăţii.

Un subprodus al metodei funcţionale l-a constituit abordarea

„microjuridică comparatistă”. Astfel, prin Proiectul „Jus Commune Casebooks

for the Common Law of Europe” s-a tins la realizarea unei colecţii cazuistice

care să acopere fiecare ramură importantă a legislaţiei. Aceste culegeri de

cazuistică (casebooks) cuprind cauze (speţe) şi alte categorii de materiale

(materiale normative, reglementări internaţionale, principii juridice, modele de

proiecte, reformulări, extrase din diverse cărţi sau articole) care ar fi adecvate

pentru înţelegerea clară şi cât mai completă a conţinuturilor conceptuale. Astfel

de materiale sunt asociate, pe cât posibil, cu probleme similare ori situaţii reale

conţinute în diverse legi care sunt supuse studiului, fiind însoţite de scurte note

introductive şi explicative pentru a putea fi plasate în context. La sfârşitul

fiecărei secţiuni, printr-o notă de ansamblu comparativă, aceste materiale vor fi

incluse în secţiunea respectivă, subliniindu-se, atunci când este cazul sau

posibil, principiile generale existente sau care ar trebui să prevaleze în viitor în

sistemele juridice naţionale sau sistemul comunitar european

113

.

Proiectul sus-menţionat este un bun exemplu despre modul cum abordarea

funcţională a legislaţiei comparate poate contribui la crearea de noi construcţii

juridice.

b) Conceptul de „suprastructură juridică” în legislaţia comparată are un

conţinut pluridimensional, deosebit de ceea ce se înţelege, în marxism, prin

suprastructură, structurile juridice trebuind să fie înţelese ca fiind produsul

„ingineriei juridice” în cadrul studiului legislaţiei comparate, un exemplu în

acest sens constituindu-le „transplanturile juridice” şi „construirea punţilor

legale”.

Transplanturile (transpunerile) juridice sunt operaţii prin care se

realizează implementări de modele sau instituţii juridice de la un sistem juridic

la altul

114

. Astfel de transpuneri au avut loc şi în trecut, dar în prezent, într-o

lume globală, astfel de operaţiuni au devenit tot mai frecvente, la ele recurgând

şi instanţele de judecată pentru a rezolva anumite probleme mai dificile şi când

reglementările naţionale nu oferă modele de rezolvare suficient de adecvate.

În legătură cu „transplanturile juridice” (legislative), în literatura de

specialitate

115

s-au întreprins studii mai aprofundate cu o paletă diversificată de

preocupări mergând de la definirea conceptului de „transplant juridic”, originile

şi similarităţile acestor operaţiuni cu alte tipuri de transplanturi, medicale şi

vegetale în principal, şi până la analize ale acestui fenomen, implicaţiile sociale

113

http://www.sgecc.net/ (24.07.08).

114

A se vedea J.M. Miller, A Typology of Legal Transplants: Using Sociology, Legal
History and Argentine Examples to Explain the Transplant Process, în “51 Am J. Comp.L”.nr.

4/2003, p. 839-885.

115

A se vedea Eva Lein, Legal Transplants in European Private Law, în Eleanor Cashin

Ritaine, Laetitia Franck, Shaheeza Lalani „Legal Engineering and Comparative Law”, tome 1,

Geneve– Zurich– Bâle, 2008, p. 69 şi urm.
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şi juridice ale acestuia şi aspectele practice ale transplan tului juridic. În

consecinţă, vom face, în continuare, o prezentare rezumativă a acestor aspecte,

pentru a putea deduce cu claritate care este originea acestui fenomen, evoluţia şi

cauzele evoluţiei sale şi perspectivele apropiate sau mai îndepărtate.

Referitor la noţiunea generală de „transplant” gândirea ne duce automat

spre două tipuri clasice de transplant: cele biologice sau medicale şi cele

botanice (denumite şi „altoiri”).

„Transplanturile juridice” se referă la importul de concepţii legale,

sisteme legislative sau părţi şi chiar unele texte dintr-o ţară în alta.

În general, transplanturile legale sunt definite în modul următor: „mutarea

unei reguli sau a unui întreg sistem juridic dintr-o ţară în alta, ori de la o persoană

juridică la alta

116

(termenii folosiţi sunt diferiţi, de exemplu: împrumuturi legale,

acceptarea unor legi străine, receptarea unor reglementări străine).

Se face sublinierea că transplanturile legislative îmbracă diferite forme şi

sunt de diferite dimensiuni

117

.

Unii autori văd în transplanturile legale activităţi similare „ingineriei

juridice”, întrucât prin ele sunt introduse concepte legale în scopul îmbogăţirii

diverselor legislaţii

118

.

Se mai face şi sublinierea că transplanturile legislative pot prezenta şi

riscuri pentru că tot aşa după cum o plantă transplantată într-un alt mediu poate

fi ucisă, nerezistând noilor condiţii naturale, tot aşa s-ar putea ca unele reguli

juridice transplantate să nu fie suficient de senzitive într-un alt mediu diferit de

cel de unde ele au fost importate şi astfel să rămână lipsite de efectivitate,

pentru că ele vor funcţiona într-un alt context decât cel pentru care au fost

proiectate. Mai mult decât atâta, regulile juridice importate, care s-au născut şi

s-au dezvoltat într-un organism juridic diferit, s-ar putea chiar să stânjenească

sistemul juridic în care au fost transplantate.

Succesul sau insuccesul unor atare transplanturi legale depind de o

varietate de factori: statutul legii în care este operat transplantul; momentul

realizării transplantului; mediul cultural, social şi politic înconjurător;

capacitatea de integrare a sistemului juridic primitor al transplantului; aspecte

socio-juridice şi forţa acestora care asigură succesul transplantului; tehnica

transplantului (determinarea prealabilă a unui proces structurat de

implementare, stabilirea sensului pe care regula importată îl va avea în noul

context, modalitatea punerii în aplicare şi executarea reglementărilor

transplantate de către instituţiile naţionale).

Pe ansamblu se face remarca faptului că transplanturile juridice reprezintă

mai degrabă succese decât neîmpliniri sau riscuri (experimente riscante).

Dovada în acest sens ne este oferită de istoria şi practica comună în materia

transplanturilor. Într-adevăr, istoria pune în evidenţă faptul că transplanturile

116

A se vedea A. Watson, Legal transplants: An Approach to Comparative Law, Atena,

Londra, 1993, p. 21.

117

A se vedea: A. Watson, op .cit.; E.M. Wise, The Transplant of Legal Patterns, în “38

Am.J.Comp.L”., 1990.

118

A se vedea T.M. Van Engers, Legal Engineering: A Knowledge Engineering Approach to

Improving Legal Quality, on line, (25.07.08).
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legale, efectuate cu succes, au o foarte mare vechime, un exemplu de excelenţă

în această privinţă constituindu-l receptarea sistemului legislativ roman de

către ţările europene

119

.

Chiar dacă reactivarea legilor romane nu a avut loc în acelaşi timp şi nu a

avut loc peste tot cu aceeaşi amploare, conţinutul acestor preluări a fost adaptat

ulterior, pe diferite teritorii, aşa încât se poate spune că sistemul legislativ

roman a influenţat întregul continent european, atât sistemele juridice, cât şi

ştiinţa dreptului. Astăzi, întreaga Europă formează o singură unitate culturală

nediferenţiată

120

. Iar consecinţele influenţei legilor romane se fac simţite şi în

zilele noastre, chiar dacă acest proces a fost parţial depăşit prin codificările

care au avut loc în secolele XIX şi XX, un exemplu de supravieţuire

constituindu-l Codul civil german din 1900, chiar dacă legea obligaţiilor a fost

modificată. Toate aceste rămăşiţe şi influenţe stilistice dovedesc că

transplanturile legale sunt tot atât de bătrâne ca şi legea.

Ilustrarea transplanturilor legale este mai evidentă în primele coduri civile

naţionale, Codul civil Napoleon, este un exemplu edificator şi pertinent în această

privinţă, procesele de codificare şi transplanturile legale având loc în paralel.

Intensificarea proceselor de transplanturi legale se datorează şi tendinţelor

de imperialism politic din epocile respective, o ilustrare în acest sens

constituindu-o extinderea transplanturilor Codului civil Napoleon ca urmare a

războaielor purtate de Napoleon, exemple în acest sens fiind codificările care

au avut loc în Italia şi Olanda, fără a mai vorbi de Codul civil belgian care încă

mai reflectă legea civilă franceză, chiar şi după atâta timp care s-a scurs de

când şi-a căpătat independenţa. Exemple de implementare a legislaţiei franceze

ca urmare a influenţelor politice se găsesc în foarte multe locuri: Portugalia,

Spania şi chiar Egipt, iar prin Codul civil din Egipt, influenţa franceză s-a

răspândit şi în statele arabe (un exemplu recent în acest sens fiind Proiectul

unui Cod civil unificat al Consiliului de Cooperare a Ţărilor Arabe din Golf,

1998). Exemple similare le regăsim şi în America Latină unde multe ţări (cum

sunt: Chile, Columbia, Ecuador şi Mexic) au fost influenţate de legea spaniolă

care, la rândul ei, a fost influenţată de legea franceză.

Dar nu numai imperialismul politic a dus la transplanturile legislative; în

afara motivelor politice astfel de implementări s-au bazat pe caracterul

convingător al codificărilor, o astfel de abordare găsind-o în Grecia, a cărei

legislaţie civilă reprezintă un mixt între Codul civil german şi Codul comercial

francez

121

, în Japonia care a suferit multe influenţe din legislaţia germană

122

sau

Turcia care a transplantat în legislaţia sa părţi mari din sistemul legislativ elveţian.

119

A se vedea F. Schukz, Classical Roman Law, 1951, citat de O. Gierke “For the influence

of Roman Law”

120

A se vedea: J. Smits, The German Schulddrechts – modernisierung und the �ew Dutch
Civil Code: a Study in Parallel, în O. Remien “Schulddrechts modernisierung und Europäisches

Vertrogsrecht”, 2008, p. 123; Ch.P. Scherman, Roman Law in the Modern World, 124, p. 5; A.

Watson, Legal transplants, op. cit. supra.

121

A se vedea: P. Zepos, The �ew Greek Civil Code of 1946, în “J. Comp.Leg.28.1946,

p.56; G. Maridokis, La tradition européene et le Code civil hellénique, în “L’Europa ed il diritto

romano”, studii in memoria di Paul Koschaker”, II, 1954, p.157.

122

A se vedea K. Zweirgert, H. Kotz, Einfűhrund in die Rechtsvergleichung, Tűbingen,

1996, S 21 I, p. 291.
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În prezent, pe lângă transplanturile legale de origine naţională, au loc noi

astfel de procese într-un alt context, cel al societăţii globale, care se

caracterizează printr-o şi mai strânsă legătură între sistemele naţionale de

legiferare. Un exemplu edificator îl oferă Uniunea Europeană în cadrul căreia

au loc transplanturi legale ale directivelor Uniunii Europene în sistemele

legislative ale Statelor membre.

Statelor membre sau Statelor care doresc să adere la Uniunea Europeană li

se cere să adopte ceea ce se numeşte „acquis-ul comunitar”, adică principiile şi

conceptele legislative comunitare şi să le încorporeze în sistemele lor

legislative naţionale, de multe ori cu consecinţe nefericite deoarece, aşa cum se

remarcă în literatura juridică

123

, legislaţia europeană a condus la construirea de

legi secundare dictate de idei politice arbitrare sau chiar de necesităţi reale care

însă riscă să submineze sistemele juridice naţionale dezvoltate în mod natural,

iar alteori legile comunitare nu par a fi create prin căutarea unor soluţii optime,

puterile legislative ale Uniunii Europene fiind limitate prin compromisuri între

conflictele de interese, incoerenţele de transpunere şi diferitele definiţii ale

noţiunilor, fără a se lua în consideraţie legislaţia anterioară, aşa încât se creează

un acquis comunitar amplu dar fragmentat care, datorită dimensiunilor sale,

devine dificil de aplicat.

În aceste condiţii – aşa cum remarcă unii autori

124

– nu este surprinzător

că în cadrul codificărilor naţionale se întâmpină dificultăţi, transpunerea

directivelor Uniunii Europene devenind un fel de „hibrid european – naţional”

care variază considerabil de la un sistem juridic la altul.

În ceea ce priveşte modalităţile de implementare a directivelor Uniunii
Europene în legislaţiile naţionale, această operaţiune poate fi realizată: fie pe calea

unor legi speciale, fie în implementări în codurile de consum sau în codurile civile

(această din urmă variantă fiind cea preferabilă, dar şi o opţiune mai dificilă).

De multe ori instrumentele de armonizare legislativă nu pot fi

implementate într-un mod unitar şi astfel probleme similare îşi găsesc o

rezolvare diferită în coduri diferite

125

, ceea ce duce la rupturi sistemice

126

, iar

aplicabilitatea sistemului legislativ este pusă la încercări severe

127

.

123

A se vedea: H. Schule-Nőlke, R. Schulze, Europäische Rechtangleichung und nationale
Privatrechte, 1999, Einfűhrung, p. 11 şi 16; H.W. Eckert, Europäisierung des Privatreschts,

Festschrift Söllner 2000, p. 250; M. Moisiek-Urbahn, Rechtsvereinheitlichung durch europäiches
Privatecht, în “ZRP”, 2000, p. 299; T. Pfeiffer, Auf dem Weg Zu einem Europäischer
Vertragsrecht, în “EWS”, 2004, p. 98 şi 101; P. Hommelhoff, Zivelrecht under dem Einfluss
europäischen Rechtsangleichung, în “Archio für die civilistinche Praxis”, 1992, p. 71 şi 102; S.

Leible, Die Mitteilung der Kommission zum Europäischen Vertragsrecht– Startschuss fűr die
Şchaffung eines Europäischen Vertragesetzbuhs, în “EWS”, 2001, p. 473.

124

A se vedea: P. Müller– Graff, Europäisches Gemeinschaftsrecht und Privatrecht, în
“NJW”, 1993, p. 22.

125

A se vedea P. Hellwege, Die Rűckabwicklung gegenseitiger Verträge als einheitliches
Problem, 2004, p. 3.

126

A se vedea COM (2001) 398 final, p. 9.

127

A se vedea: P. Wery, Le droit commun des obligations contractuelles, face à l’émergence
des nouvelles législations, în A. Wuffels „Le code civil entre ins commune et droit privé

européen” , 2005, p. 391; I. Schwartz, Perspektiven der Angleichung des europäischen
Privatrechts in der europäischen Gemeinschaft, în „ZEuP” , 1994, p. 559.

MANAGEMENTUL JURIDIC
653



Un alt fenomen care se constată a căpăta dezvoltare este creşterea
gradului de deznaţionalizare a sistemelor juridice naţionale în care sunt

implementate idei conţinute în noi tipuri de reglementări cum sunt: Principiile

UNIDROIT, principii referitoare la contractele de comerţ internaţional,

elaborate la iniţiativa Institutului Internaţional pentru Unificarea Dreptului

Privat; Principiile de drept european al contractelor, rezultate din lucrările

Comisiei prezidate de profesorul Ole Lando, care reprezintă o etapă importantă

spre edificarea unui drept comun contractual; Avanproiectul de Cod european

al contractelor, realizat de Academia Privatiştilor Europeni sub bagheta

profesorului Giusepe Gandolfi; Proiectul de „Common Core of European

Private Law”, lansat în 1995 de Mario Bussani şi Ugo Mattei, o adevărată

cartografie juridică a ceea ce este comun şi ceea ce nu este comun în drepturile

private europene; Convention relating to a Uniform Law on the International

Sale of Goods (ULISI); United Nations Convention on Contrats for the

International Sale of Goods (CISGI), succesorul lui ULISI.

De menţionat şi dezbaterile angajate cu privire la un Cod civil european
şi construirea unui Grup de studiu pentru elaborarea unui asemenea proiect
avându-l ca promotor principal pe Cristian Von Bar.

Astfel de instrumente sub formă de modele de reglementare sunt frecvent

utilizate în „arbitrajele internaţionale” şi au drept ţintă realizarea unei

reglementări comerciale la nivel global. De fapt, astfel de lucrări reprezintă

mult mai mult decât doar principii, ele oferind adevărate modele complexe de

rezolvare a unor problematici cu palete largi de cuprindere care acoperă spaţii

largi, internaţionale, de aplicabilitate. „Restatement of transnational comercial

law” ajută instanţele naţionale să interpreteze legislaţiile naţionale în lumina

legilor uniforme comunitare şi internaţionale şi chiar să se folosească, în caz de

lacune de ordin legislativ, din legislaţiile naţionale, de aceste instrumente

transnaţionale şi internaţionale

128

.

Aceste studii şi proiecte servesc ca modele şi pentru legiuitorii din Statele

membre, mai ales din ţările în care au loc profunde reforme legislative cum

sunt ţările din centrul şi estul Europei. Ele chiar sunt folosite intens atât în

activităţi de „transplant legislativ”, cât şi în activităţile de mai mici dimensiuni,

cum este crearea de „punţi juridice”.

Un fenomen de şi mai mare amploare îl constituie „internaţionalizarea
legilor naţionale” care intervine în cazurile în care, în aceste legislaţii

naţionale, sunt implementate reguli uniforme de origine supranaţională sau

internaţională, în plus sau alături de implanturile din alte sisteme juridice

naţionale, fenomen frecvent întâlnit în ţările din centrul şi estul Europei.

Referitor la cauzele şi condiţiile în care au apărut şi s-au dezvoltat
„transplanturile legislative”, acestea sunt multiple şi depăşesc limitele unor

128

A se vedea: F. Dessemontet, Les Principes U�IDROIT de 2004 pour les contrats
commerciaux internationaux comparaison avec le droit Suisse, în F. Bohnet, P.

Wessner „Mélanges Knoepfler” , Bâle, 2005, p. 33 şi urm. ; R. Zimmermann, Die U�IDROIT–
Grundregeln 2004 der internationalen Handelsverträge in vergleichender Perspektive, în „ZeuP”,

2005, p. 264 şi urm. ; P. Michaels, Privatautonomie und Privatkodifikation. Zu Anwenatbarkeit
und Geltung allgemeiner Vertragsrechtsprinzipien, în „Rabelsz 62” , 1998, p. 580 şi urm.
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studii comparative pure. Ele derivă sau sunt legate de autoritate, schimbările de

ordin cultural şi schimbările economice, la care ne vom referi pe scurt în cele

ce urmează.

Autoritatea poate fi de naturi diferite, în principal: autoritatea politică şi

autoritatea derivând din puterea de convingere.

Aşa cum am arătat şi mai sus, puterile politice au fost decisive în ceea ce

priveşte „transplanturile legislative”, tendinţa de răspândire pe arii mai întinse

a reglementărilor legale fiind mult accentuată de influenţele politice

129

. Cele

mai importante exemple în această privinţă sunt legile imperiului roman

130

şi

Codul civil Napoleon

131

.

Desigur că pot fi citate şi alte exemple de autoritate de acest sens

pornindu-se de la Dumnezeu, Moise şi cele 10 porunci

132

, continuând cu

legislaţia babiloniană, regele Hamurabi şi, mult mai târziu, regele Frederik cel

Mare.

În prezent, este vizibil rolul autorităţii exercitate de Uniunea Europeană,

ale cărei puteri supranaţionale sunt decisive şi influenţează vădit sistemele

legislative ale Statelor membre. Chiar şi dorinţa unui Stat de a adera şi a se

integra în Uniunea Europeană necesită şi implică o reformă legislativă care se

va fundamenta pe structura sistemului juridic al Uniunii Europene.

În ceea ce priveşte autoritatea rezultată din puterea de convingere, aceasta

constituie elementul cel mai relevant pentru „transplanturile legislative”, fiind

deopotrivă valabil şi pentru autoritatea (de acest gen) pe care trebuie să o aibă

legile naţionale

133

.

Aceeaşi exigenţă este deopotrivă valabilă în ceea ce priveşte „modelele

juridice pentru contractele uniforme” (inclusiv modelele de contracte

standardizate) care se bucură astfel de autoritatea lor persuasivă, ele

constituind un important instrument în activitatea arbitrară. S-a mers chiar şi

mai departe în această privinţă afirmându-se că arbitrajul a ridicat Principiile

UNIDROIT la nivelul „legilor naţionale”

134

. De altfel, arbitrii sunt adevăraţi

pionieri ai răspândirii legitimităţii unor astfel de instrumente juridice, influenţa

acestora datorându-se modernităţii lor. Într-adevăr, sistemele legislative se

129

A se vedea D.A. Westbrook, Keynote Address Theorizing the Diffusion of Law:
Conceptual Difficulties Unstable Imagination and the Effort to Think Gracefully �onetheless, în

“Harvard int.L.J, 47, 2006, p. 489 şi 496.

130

A se vedea A.Watson, op. cit. supra, p.36 şi urm. şi p.44 şi urm.

131 Ibidem, p. 89

132 Ibidem, p. 88.

133 Ibidem, p. 89.

134

A se vedea: F. Dessemontet, L’utilisation des Principes U�IDROIT dans le cadre de la
pratique contractuelles et de l’activité arbitrale– L’exemple de la Suisse, în Eleonor Cashin

Ritaine „Legal Engineering in Comparative Law. An Introduction” , publicată în „Legal

Engineering and Comparative Law” , tome1, Geneva– Zürich-Bâle, 2008, p. 9 şi urm.; J.C.

Wichard, Die Anwendung der U�IDROIT Prinzipien für internationale Hendelverträge durch
Schiedsgerichte und Staatliche Gerichte, în “Rabelsz 60”, 1996, p. 269 şi urm.; J.C. Wichar, op.
cit. supra, p. 269 şi 283; J.G. Frik, Die U�IDROIT– Prinzipien für internationale
Handelsverträge, în „RIW” , 2001, p. 419 ; H van Houte, Les principes U�IDROIT et l’Arbitrage
Commercial International, în „ICC The UNIDROIT Principles for International Commercial

Contrats – A New Lex Mercatoris?” , 1995, p. 81 şi urm.
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schimbă cu mai mare uşurinţă atunci când modelele juridice oferite sunt

moderne

135

.

Contractele reprezintă un spaţiu predestinat transplanturilor juridice

pentru că ele nu reprezintă un obiectiv urmărit de Stat în realizarea sa şi nu se

limitează doar la teritoriul Statului respectiv. Legea contractului nu face

obiectul unor activităţi guvernamentale, ci este elaborată de oameni (indivizi)

şi prin ele sunt urmărite interesele personale, ceea ce facilitează mult acţiunile

de importuri de reglementări moderne.

Transplanturile de reglementări juridice prezintă un interes deosebit

pentru Statele mici, pentru că acestea receptează şi transplantează legi străine

tocmai pentru că acestea au reprezentat un succes în ţările respective şi ca atare

ele doresc să se folosească nu numai de aceste reglementări, ci şi de experienţa

dobândită de ţările respective ca urmare a aplicării lor.

Statele mici s-au dovedit chiar îndrăzneţe în transplanturile legislative, un

exemplu foarte recent fiind oferit de Estonia şi Lituania care au transplantat

instrumente europene şi legi uniforme în spaţii foarte largi ale sistemelor lor

juridice

136

, aşa încât unii autori au fost perfect îndreptăţiţi să observe că „les

législations des petits pays méritent une étude non moins attentive que celle

des grandes États à longue tradition juridique et qu’elles peuvent parfois

réserver la surprise des solutions tout à fait neuves”

137

.

Schimbările culturale care au loc în diferite etape, în diferite State,

creează nevoia adoptării şi a unei noi legislaţii. Iar legile adoptate în unele

State pot influenţa legislaţia din alte State care urmăresc abordări similare, în

legătură cu anumite aspecte particulare. Un exemplu în acest sens l-ar putea

oferi instituţia divorţului astfel cum acesta este reglementat în ţările creştine.

Legea canonică încă nu permite divorţul, acceptând doar, în mod excepţional,

şi în circumstanţe foarte severe, anularea căsătoriei. Aceste motive au limitat

serios evoluţia reglementărilor în acest domeniu. Iar atunci când în unele

legislaţii naţionale au fost elaborate legi care prevedeau „liberalizarea

divorţului”, ele şi-au exercitat influenţa şi asupra sistemelor legislative din alte

State.

Desigur că ar putea fi citate multe alte exemple care au dus la schimbări

fundamentale în sistemele legislative, astfel de exemple, din dreptul familiei,

referindu-se la regimul juridic al copiilor nelegitimi sau căsătoria dintre

homosexuali.

Schimbările economice. Schimbările spectaculare care au avut loc, în

timp, în domeniul economic şi, implicit, în ceea ce priveşte cooperarea şi

schimburile comerciale internaţionale au determinat în mod necesar modificări

de mare amploare, uneori radicale, în ceea ce priveşte cadrul juridic necesar

activităţilor de acest gen, fiind elaborată o legislaţie extrem de dezvoltată şi

135

A se vedea: D.A. Wesbrook, op. cit. supra, p. 489-496; D.Kennedy, Two Globalisation of
Law and Legal thought, 1850-1968, în “36 Suffolk U.L.Rev.”, 2003, p. 631.

136

A se vedea V. Mikelenas, Unification and Harmonisation at the Turn of the Milenium the
Lituanian Experience, în “Rev. dr.unif.”, 2000, p. 243 şi urm.

137

A se vedea F. Cosentini, Code international des obligations, Paris, 1937, introduction, p. 9.
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tehnicizată care reglementează domeniul afacerilor. Evoluţiile în acest

domeniu al producţiei şi circulaţiei bunurilor şi serviciilor au căpătat o atare

amploare, încât au depăşit cu mult graniţele dreptului comercial tradiţional

care, practic, a fost înlocuit cu un mare ansamblu legislativ incluzând

(absorbind): dreptul financiar, dreptul bancar, dreptul fiscal, dreptul monetar,

dreptul vamal etc.

Crearea unor atari ansambluri legislative de mare amploare este necesară

pentru elaborarea unor sisteme economice moderne care depăşesc cu uşurinţă

graniţele naţionale, căpătând dimensiuni regionale, comunitare şi

internaţionale. Iar reglementările de atare dimensiuni au devenit importante

modele legislative care pot şi trebuie transplantate pentru a nu se pierde

contactul cu modernitatea

138

.

În literatura de specialitate

139

se fac ample referiri şi la aspecte practice

legate de transplanturi legislative care este bine să fie cunoscute de jurişti,

pentru că se confruntă adesea cu ele. Ele se referă la: accesul la informaţiile

privind reglementările străine, regionale, comunitare şi internaţionale şi

problemele legate de: lipsa de timp pentru reglementări noi ce trebuie totuşi

adoptate rapid; lipsa codificărilor tradiţionale sau insuficienţa acestora;

tranziţia de la un sistem juridic la altul; metodele de transplantare;

transplanturile legale efectuate pe scară largă; adoptarea, prin transplant, a unor

noţiuni juridice specifice; trusturile de investiţii în afaceri imobiliare; regulile

gândirii juridice în afaceri; transplantul de teste practice.

Prezentarea acestui vast evantai problematic, sub forma aspectelor

practice cu care se vor confrunta juriştii, este nu numai necesară, ci chiar

indispensabilă, aşa încât ne vom referi, în continuare, şi la aceste aspecte.

Accesibilitatea la informaţiile privind reglementările străine, regionale,
comunitare şi internaţionale. Accesul la informaţii juridice joacă un rol

important în procesul de alegere a unui model de legislaţie, la fel de importantă

fiind  şi alegerea limbii în care acest gen de informaţii sunt redactate, pentru ca

cei care contribuie la procesul de legiferare să fie capabili să le înţeleagă.

Fiecare jurist comparatist cunoaşte dificultăţile pe care trebuie să le depăşească

atunci când se confruntă cu dificultăţi de înţelegere corectă a prevederilor

dintr-o lege străină, ei trebuind să-şi însuşească şi maniera de gândire juridică a

legiuitorului străin, altfel traducerile pe care le vor face nu vor fi de o calitate

corespunzătoare, iar traducerile proaste produc şi riscuri adiţionale. Mai mult

decât atâta, sistemele de codificare sunt diferite şi nu întotdeauna uşor de

desluşit pentru că cei care le-au elaborat s-au bazat pe tradiţiile unei ţări pe care

le poţi cunoaşte numai având experienţa necesară

140

. Or, mai ales în ţările în

care trebuie operate rapid reforme legislative nu există timpul necesar sau acest

138

A se vedea T.W. Waelde, J.L. Gunderson, Legislative Reform in Transition Economies:
Western Transplants – A Short Cut to Social Market Economy Status?, în “ICLQ 43”, 1994, p. 353

şi urm.

139

A se vedea Eva Lein, Legal Transplants in European Private Law, în Eleanor Cashin

Ritaine, Laetitia Franck, Shaheeza Lalani, “Legal Engineering and Comparative Law”, tome 1,

Geneva– Zürich– Bâle, 2008, p. 69 şi urm.

140

A se vedea O. Lando, On Legislative Style and Structure, în “Juridica Int.” nr. 11/2006, p. 13
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timp de elaborare este prea scurt, pentru ca un sistem juridic străin să poată fi

înţeles în ansamblul său. De aceea, preluarea din aceste sisteme legislative

străine numai a unor reguli sau părţi de reglementare, fără a se cunoaşte şi

conexiunea acestora cu alte dispoziţii din sistem, care uneori sunt mascate şi de

faptul că sunt cuprinse în alte capitole din legea străină, prezintă riscul de a

rămâne ineficiente odată transplantate în alte sisteme juridice.

Exemple de lipsă de timp necesar pentru transplanturile legislative ni le

oferă ţările din Europa de Est, inclusiv România, care s-au confruntat, se

confruntă şi vor continua să se confrunte încă multă vreme cu lipsa de timp

necesar studiilor comparative aprofundate, atât al sistemelor legislative ale

altor State membre ale Uniunii Europene sau al reglementărilor comunitare.

România, care a devenit recent membră a Uniunii Europene, trebuie să-şi

însuşească şi să aprofundeze „acquis-ul comunitar” care nu numai că este de o

mare amploare, dar se şi află într-o continuă evoluţie, intervenind şi la acest

nivel adevărate reforme. Or, este foarte greu, nu numai să se traducă – corect –

în limba română acest uriaş munte de reglementări şi să fie ţinute cu toate

modificările la zi (aici incluzându-se atât actele normative comunitare, cât şi

doctrina şi jurisprudenţa adiacente), dar mai ales să se înţeleagă structurile

juridice comunitare cât şi cele ale legislaţiilor Statelor membre din care

urmează a se face împrumuturi legislative, acestea să fie integrate în cultura

juridică română până la punctul în care să se transforme şi în mentalităţi. Or,

atare procese sunt de foarte lungă durată şi din păcate lipseşte timpul necesar,

trebuind să se facă eforturi deosebite pentru a fi arse etapele, ceea ce,

întotdeauna, nu este lipsit de riscuri, unele chiar majore.

În general, furnizarea de sisteme legislative, prin transplanturi legislative,

când legile împrumutate nu sunt apropiate de crezurile (aspiraţiile) politice şi

sociale din ţările în care se operează transplantul legislativ, indiferent de

domeniu: dreptul familiei, dreptul contractelor, dreptul afacerilor, prezintă

riscuri de respingere, aşa cum se întâmplă şi în cazul transplanturilor medicale

de organe umane

141

. Din fericire, asemenea riscuri sunt mult mai atenuate de

„transplanturile legislative complexe” care de altfel au loc, efectiv, la o scară

mult mai mare decât transplanturile unei singure reglementări sau doar ale unor

reguli izolate

142

.

Lipsa codificărilor tradiţionale constituie, în mod aparent paradoxal, o

situaţie favorizantă în privinţa „transplanturilor legislative”, pentru că este mult

mai uşor de realizat transplantul decât în ţări care au avut o îndelungată tradiţie

în ceea ce priveşte activitatea de legiferare, înainte de a purcede la codificări.

Este cazul Franţei, Germaniei, dar de asemenea al Austriei şi Elveţiei

143

. În

aceste ţări se pot face cu greu transplanturi legislative pentru că lupta se duce

cu anumite culturi juridice cristalizate în perioade mari de timp, traducându-se

până la nivelul de mentalităţi juridice. Pe când, în ţări, precum România, care

141

A se vedea T.W. Waelde, J.L.Gunderson, op. cit. supra, p. 347, 353-354.

142 Ibidem.

143

A se vedea G. Ajani, By Chance and Prestige Legal Transplants in Russia and Eastern
Europe, în “43 Am.J.Comp.L”, 1955, p. 93 şi 103.
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nu au avut o cultură juridică proprie, ci s-au inspirat din sisteme juridice

străine, în principal din sistemul legislativ francez, transplanturile legislative se

realizează cu mai mare uşurinţă, găsind câmpuri compatibile, având capacităţi

de absorbţie mult mai mari.

Situaţiile de tranziţie de la un sistem legislativ la altul constituie, şi ele,

un element care influenţează transplanturile legislative care pot avea loc fie la

iniţiativa Statului, fie din iniţiativa altor părţi: instituţii, asociaţii, fundaţii

144

.

Din nou exemple pertinente ne sunt oferite de ţările din Europa

Răsăriteană care s-au aflat timp îndelungat sub influenţa sistemului juridic

sovietic, dar care, după destrămarea Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice,

au trecut sub influenţa sistemelor legislative din ţările din Europa de Vest, aşa

încât toate aceste ţări se află în „situaţii de tranziţie legislativă”, fiind sprijinite

de Uniunea Europeană, Consiliul Europei, UNCITRAL, BRD, care le-au oferit

modelele legislative care urmau să fie receptate şi integrate. Oricum însă

această multitudine de oferte de reformă legislativă justifică din plin

operaţiunile de transplanturi legislative care se pot dovedi mai uşoare sau mai

dificile, dar care trebuie, în mod necesar, să fie efectuate.

Metodele de efectuare a transplanturilor legislative sunt diverse, însă

trebuie manifestată o deosebită grijă în opţiunile ce se vor face în această

privinţă, putându-se recurge fie la o receptare generală a unui sistem legislativ,

fie la un mixt de sisteme legislative, fie la un transplant punctual al unei sau

unor părţi dintr-un sistem sau mai multe sisteme legislative, fie numai a unei

singure instituţii sau dispoziţii particulare (cum ar fi de exemplu: leasingul sau

franciza, instituţii bine cunoscute în dreptul afacerilor).

În Europa de Est transplanturile legislative sunt mai frecvente şi mai

ample, fiind vorba de reforme de profunzime ale sistemelor juridice din aceste

ţări care s-au aflat foarte multă vreme sub influenţa sistemului legislativ al

fostei Uniuni a Republicilor Socialiste Sovietice. În consecinţă, vom face o

prezentare generală a acestor trei tipuri de transplanturi legislative: a)

importurile pe scară largă; b) receptările mixte din sisteme juridice diferite şi c)

adoptarea unor dispoziţii juridice specifice.

a) Importurile pe scară largă dintr-un sistem legislativ. Acest gen de

importuri au avut loc, aşa cum am arătat şi mai înainte, în ţările din Europa

Centrală şi de Est care au făcut împrumuturi masive de modele vestice sau

internaţionale, având nevoie de astfel de modele pentru recodificările dreptului

lor privat

145

. Un exemplu în acest sens îl constituie chiar recentele recodificări

din România în domeniile dreptului civil şi procesual civil.

Importurile şi implementările masive de modele legislative vestice face ca

activităţile de recodificare să fie mai coerente, dar şi mai dificile în acelaşi timp

pentru raţiuni la care ne-am referit deja mai sus, nefiind cazul să revenim; de

subliniat totuşi dificultatea de implementare a unui sistem legislativ străin care

a fost încadrat într-o cultură juridică cu tradiţii şi experienţe îndelungate,

144 Ibidem, p. 93-97.

145 Ibidem, p. 93.
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într-un alt mediu cu o altă cultură juridică având caracteristici şi specificităţi

proprii.

Dar receptări de legi străine pe scară largă nu au avut loc doar în ţările

care s-au aflat sub influenţa sistemului legislativ sovietic; un astfel de import al

legislaţiei din cadrul Uniunii Europene s-a realizat în Elveţia

146

, de exemplu,

care s-a inspirat masiv din legislaţia europeană privind dreptul obligaţiilor, şi,

de asemenea, în Turcia

147

.

b) Receptarea unor mixturi de recepţii din sisteme legislative străine. Cea

mai frecventă metodă de realizare de transplanturi juridice sunt mixturile din

diferite sisteme juridice. România este exemplul cel mai pertinent în această

privinţă, noua codificare în domeniul dreptului civil fiind inspirată atât din

modele juridice tradiţionale de mare notorietate, cum sunt sistemele juridice

din Germania, Franţa şi Italia, dar, de asemenea şi din Codul civil al

Quebecului, precum şi din reglementările moderne comunitare şi principiile

internaţionale.

c) Adoptarea unor dispoziţii legale specifice. Astfel de transplanturi

punctuale ale unor dispoziţii legale specifice corespund unor cerinţe economice

de actualitate cum sunt: trusturile de investiţii imobiliare; gândirea în afaceri

sau standardele comune (bineînţeles, privind latura juridică a acestora).

Trusturile de investiţii în afaceri imobiliare sunt entităţi care investesc –

sub diferite forme – în afaceri imobiliare sau în bunuri legate (asociate) cu

afacerile imobiliare (shopping centers, offices, hotels and mortgages secured

by real estate). Ele se deosebesc după cum investesc sau sunt proprietari ai

unor imobile care produc venituri din chirii pentru cei care au investit în ele

(equity, REIISs), ori împrumută bani proprietarilor sau investesc în

instrumente financiare garantate prin proprietăţi imobiliare, sau orice fel de

combinaţii între acestea.

Noţiunea de „trust” a fost multă vreme necunoscută în „legislaţia

germană”, fiind considerată ca fiind incompatibilă cu alte construcţii juridice

din dreptul german care aveau totuşi funcţiuni similare

148

.

Această situaţie a dispărut odată cu adoptarea unor noi reglementări în

domeniul investiţiilor imobiliare

149

.

În acest caz, legiuitorul german a optat pentru transplantul unei noţiuni

juridice anglo-saxone pe care a implementat-o în sistemul juridic naţional.

Acest sistem de transplant legislativ prezintă avantaje mai ales în

domeniul taxelor şi posibilitatea de listare la bursă (a trusturilor de investiţii

imobiliare), dar şi dezavantaje fiscale în raport cu structurile societăţilor

146

A se vedea M. Armstutz, Evolutorische Rechtsmethodik im europäischen Privatrecht: zur
richtlinienkonformen Auslegung und ihren Folgen für den autonomen �achvollzug des
Gemeinschaftsprivatrechts in der Schweiz, în F. Werro, T. Probst “Das schweizererische

Privatrecht im Lichte des europäischen Gemeinschaaftsrecht”, Berlin, 2004.

147

A se vedea „Die neuere Entwicklung des Privatrechts in der Türkei und der Schweiz”,
referate der türkisch-schweizerischen Juristentage, 1985, Zürich, 1987.

148

A se vedea: H. Coing, Die Treuhand kraft privaten Rechtsgeschäfts, Munich, 1973; R.

Strachwitz, F. Merker, Stiftungen in Theorie, Recht un Praxis, Berlin, 2005.

149

A se vedea F. Schultz, H. Harrer, Der German Real Estate Investment Trust, 2005, p. 574

şi urm.
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comerciale clasice sau legate de complexitatea reglementărilor referitoare la

„investiţiile de fonduri”, ceea ce a făcut pe investitori să se constituie în entităţi

situate în afara graniţelor germane, ceea ce a atras, la rândul ei, alte dificultăţi

derivate din atitudinea precaută a băncilor germane faţă de impactul unei

reglementări mai puţin stricte decât cele germane.

Gândirea în domeniul afacerilor (reflectată pe plan juridic). Un exemplu

de transplant legislativ în cadrul sistemului juridic german îl constituie un text

dintr-un act normativ prin care comitetul director al unei companii poate fi

protejat de acţiuni de tragere la răspundere pentru deciziile pe care le ia, atunci

când aceste decizii au fost luate în interesul companiei, iar sinceritatea

decidenţilor nu poate fi pusă la îndoială

150

. Această „judgement rule” a fost

creată de tribunalele din Statele Unite ale Americii pentru a proteja – pentru o

plajă largă de situaţii juridice – cadrele de conducere ale companiilor de

consecinţele efectelor, eventual negative, ale deciziilor lor atunci când acestea

au fost luate, evident, în interesul bunului mers al companiilor. Apoi, regula a

fost adoptată şi dezvoltată şi în cadrul sistemului juridic comunitar (al Uniunii

Europene), fiind chiar codificată în sistemul legislativ german.

Transplanturile de teste juridice practice. Deşi operaţiunile de transplant

juridic au fost criticate, iar criticile bine argumentate, în practică s-a dovedit

totuşi că adevărul se situează undeva la mijloc atunci când este vorba de

transplanturi de legi care transpun cel mai bine impulsurile pe care le exercită,

în acest proces, forţele sociale, politice, culturale şi economice ale societăţii

151

.

Bineînţeles că transplanturile juridice sofisticate sunt, în mod automat,

bune de aplicat şi gata să creeze, în mod necesar, şi statutul legal care a fost în

intenţia creatorilor lor. Totul depinde de modul cum aceste construcţii legale

împrumutate sunt aplicate în practică, adică în ţara importatoare. La fel şi în

cazurile de noi modificări care trebuie integrate în ansamblul structurilor, în

contextul original al ansamblului sistemic. Dacă ţara în care se operează

transplantul nu doreşte sau nu este pregătită să accepte noi reglementări, sau

dacă acestea nu sunt aplicate sau nu sunt integrate în ansamblul sistemic

legislativ din ţara respectivă, sau dacă este acceptată concepţia dar

transplanturile rămân ineficace, atunci transplanturile juridice vor fi adevărate

eşecuri. Aceasta, întrucât dreptul (sistemul legislativ al unei ţări) trebuie să

reflecte – într-o anumită limită – spiritul unei naţiuni

152

. Cu cât un model

importat este în contradicţie cu puternicul trend (puternica tendinţă) socio-

economic şi cultural existent în ţara importatoare, cu atât mai mult acest

transplant riscă să nu fie util sau să fie diferit de ceea ce s-a crezut.

Dar acest aspect, al procesului de transplant legislativ, nu ar trebui totuşi

să-i împiedice pe legiuitori să continue să se inspire din legile străine,

legiuitorii trebuind să procedeze cu atenţie având în vedere nivelurile de

150

A se vedea W.M. Fletcher, Cyplopedia of the Law Corporations, 2008, §. 1036.

151

A se vedea W. Ewald, Comparative Jurisprudence (II): The Logic of Legal transplants,

în “43 Am.J.Comp.L.”, 1995, p. 489 şi 491.

152

A se vedea F.C. Von Savigny, Vom Beruf unserer. Zeit für Gesetzgebund und
Rechtswissenschaft, 1814.
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dezvoltare ale ţărilor importatoare, raportate la nivelurile de dezvoltare ale

ţărilor de unde sunt preluate reglementările respective, pentru a se evita

reacţiile de respingere, inerente în cazul în care există diferenţe majore între

sistemele juridice care întotdeauna reflectă nivelurile diferite de dezvoltare. Nu

mai puţin însă, legislaţia unui stat mai puţin dezvoltat poate fi îmbunătăţită

calitativ prin transplanturi legislative al căror rol va fi limitat, în astfel de

cazuri, doar pentru a oferi o perspectivă, o direcţie de dezvoltare viitoare a

dispoziţiilor legale transplantate care iniţial vor avea doar un caracter

orientativ, putând a fi transformate în dispoziţii imperative în momentul când

gradul de dezvoltare atins va permite acest lucru.

Este adevărat şi faptul că nu legiuitorul este cel care realizează efectiv

operaţiunile de transplant legislativ, el doar iniţiind astfel de procese de

transplant. La aceste transplanturi sunt angrenate multe forţe şi nu numai

juridice. Dar legiuitorul trebuie să urmărească asiduu şi consecvent rezultatele

obţinute prin asemenea operaţii şi să le corecteze, atât pe parcursul elaborării,

cât şi în momentul aplicării legilor, iar ulterior, după aplicare, printr-o evaluare

calitativă de ansamblu.

Un transplant legislativ poate avea succes în condiţiile în care el este

adaptabil la instituţiile şi tradiţiile juridice ale statului importator, dar şi la

realităţile social-economice şi politice ale acestuia. De aceea legiuitorul, atunci

când se procedează la operaţii de acest gen, trebuie să cunoască foarte bine

sistemele juridice respective, dar şi situaţiile şi realităţile din cele două ţări, să

cunoască ce se doreşte să se întâmple în evoluţia ţării sale (strategiile, planurile

şi programele politice), pentru a se putea orienta, în deplină cunoştinţă de

cauză, în alegerea modelelor de legiferare din legislaţiile străine, comunitare

sau internaţionale, după caz, pentru a nu se trezi cu rezultate neaşteptate.

Dreptul poate fi un teren foarte fertil pentru activităţi de „inginerie

juridică” care însă trebuie să se suprapună cu exactitate activităţilor de

„inginerie socială”.

Construirea de punţi juridice. Prin legi şi alte categorii de acte normative

nu se poate reglementa absolut totul până la cele mai mici amănunte, fiind

imposibil ca prin legi să fie acoperite toate situaţiile faptice posibile

(imaginabile). De aceea, omisiunile, insuficienţele şi chiar contradicţiile nu

sunt lucruri neobişnuite. Deci, ori de câte ori unele situaţii faptice nu sunt

reglementate printr-un act juridic normativ, sau aceste reglementări sunt

insuficiente pentru a acoperi toate ipotezele, avem de-a face cu o „lacună de

ordin legislativ” (sau „omisiune legislativă”). În această categorie a „lacunelor

de ordin legislativ” trebuie incluse, printre altele: situaţiile juridice incerte,

caracterul ezitant al reglementării ori lipsa de predictibilitate a acestora.

În toate aceste cazuri este necesară intervenţia în perspectivă a

autorităţilor juridice (a legiuitorului) sau imediată a autorităţilor însărcinate cu

aplicarea legilor (organele administrative) şi a organelor jurisdicţionale

însărcinate cu soluţionarea situaţiilor juridice cu caracter litigios, pentru că

cursul vieţii juridice nu poate fi oprit de insuficienţele sau lacunele de ordin

legislativ. De altfel, în toate Codurile civile se prevede în mod expres că este

interzis judecătorului să refuze a judeca sub cuvânt că legea nu prevede, sau
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este întunecată sau neîndestulătoare, deoarece dacă ar proceda astfel s-ar face

culpabil de „denegare de dreptate”.

Modul cum trebuie să procedeze, în astfel de cazuri, cei care au sarcina să

aplice legile, cât şi instanţele judecătoreşti sau jurisdicţiile administrative este

stabilit tot pe cale legislativă, fie expres, fie indirect. Indiferent de calea de

rezolvare aleasă, toate sistemele juridice se caracterizează printr-un factor

comun şi anume „folosirea (recurgerea la) interpretărilor legale”: care

constituie „metoda primară” de rezolvare a problemelor de asemenea natură.

„Interpretarea legală” este definită ca fiind o „activitate raţională menită să dea

înţeles unui text de lege”

153

, raţionament care aparţine chiar legiuitorului, de

unde şi importanţa preponderentă a acestui tip de interpretare. Aşa cum se

exprimă un autor

154154

A se vedea L. Friedman, Some Comments on Legal
Interpretation, în “Poetics Today”, vol. 9, nr. 1/1988, p. 95-102; on line

(13.5.08).

, interpretarea legală este un proces complex în cadrul căruia o autoritate

(de exemplu, o instanţă de judecată) prin deciziile pe care le ia, sau acţiunile pe

care le întreprinde, se raportează la dispoziţiile altei autorităţi care nu pot fi

contestate, având o legitimitate primară.

De regulă, interpretările legale sunt folosite pentru rezolvarea problemelor

legate de dispoziţii legale ambigue, care se suprapun sau care sunt

incompatibile. Dar, această metodă poate fi folosită şi pentru „construirea de

punţi juridice” în cazul unor dispoziţii legale lacunare.

Ne vom ocupa, în continuare, de ambele situaţii sus-menţionate: a)

interpretarea legală în cazurile de ambiguităţi, suprapuneri sau incompatibilităţi

şi b) crearea de punţi juridice în cazul dispoziţiilor legale lacunare (în acest din

urmă caz fiind vorba de activităţi de inginerie juridică).

a) Interpretarea legală în cazurile de ambiguităţi, suprapuneri sau
incompatibilităţi. În toate sistemele juridice sunt luate în considerare situaţii în

care legile pot conţine ambiguităţi, definiţii vagi, suprapuneri, contradicţii sau

incompatibilităţi şi, în consecinţă, sunt prevăzute reguli de interpretare a unor

astfel de situaţii juridice.

Exemple de astfel de reguli de interpretare se regăsesc în diferite sisteme

juridice şi privesc, de regulă, următoarele situaţii juridice:

– dacă legea nu conţine o definiţie sau definiţii ale termenilor pe care ea îi

foloseşte, atunci acestor termeni trebuie să li se atribuie înţelesul natural şi

evident

155

;

– legea specială are prioritate în raport cu legea generală

156

(lex specialis

derogat lex generalis);

– trebuie examinate intenţiile legiuitorului

157

;

153

A se vedea A. Barak, Purposive interpretation in Law, Princeton, 2005, disponibil pe site

(13.5.08).

155

A se vedea: art. 10 din Codul civil panamez; art. 3 din Codul civil spaniol; art. 12 Codul

civil italian.

156

A se vedea art. 14 din Codul civil panamez.

157

A se vedea art. 9 din Codul civil panamez şi art. 12 din Codul civil italian.
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– atunci când printr-un tratat se prevede că se referă la tema care a făcut

obiectul unui tratat anterior sau că nu mai poate fi considerat ca fiind

incompatibil cu un tratat anterior, atunci va avea prioritate tratatul anterior

158

;

– atunci când interpretarea legală (primară) ar conduce la o interpretare

ambiguă, obscură ori ar avea un rezultat considerat în general ca fiind absurd

sau nerezonabil, este admis să se recurgă la un supliment de interpretare cum ar

fi, de exemplu, cel bazat pe lucrările preparatorii în vederea încheierii unui

contract internaţional

159

;

– fiecare dintre prevederile legislaţiei comunitare (Uniunea Europeană)

poate fi plasată în context şi interpretată în lumina prevederilor legii

comunitare în ansamblul său, al obiectivului urmărit prin această lege şi

situaţia evolutivă a acesteia în momentul dat, când prevederea legală respectivă

trebuie aplicată

160

;

– câmpul de aplicare al unei norme juridice trebuie dedus din contextul

său imediat

161

;

– de câte ori un text general este urmat de un text special, iar acest text

special este urmat de un alt text general, norma juridică ce trebuie aplicată

trebuie să fie similară cu textul special

162

.

În spatele tuturor acestor reguli legale de interpretare sunt intenţiile

legiuitorului şi au fost create tocmai pentru rezolvarea problemelor neclare,

contradictorii, incompatibile care rezultă din prevederile legale aplicabile

aceloraşi factori.

b) Crearea de punţi juridice în cazul dispoziţiilor lacunare ale legii.
Rezultă din cele expuse mai sus că în practică există foarte multe situaţii

juridice (cele redate mai înainte reprezentând doar un eşantion exemplificativ)

susceptibile de interpretări diferite care, de regulă, sunt soluţionate cu ajutorul

regulilor de interpretare legală, reguli care se bazează pe două instrumente

semnificative: analogia şi uzanţa (obiceiul). De altfel, în toate sistemele

juridice sunt conţinute dispoziţii potrivit cărora dispoziţiile legale îndoielnice

se interpretează după „obiceiul locului”

163

, la fel şi în ceea ce priveşte

recurgerea la analogii, atunci când lipsesc dispoziţii legale specifice

164

.

Un exemplu în acest sens sunt dispoziţiile art.1.2 din Codul civil elveţian în

conformitate cu care „în lipsa unei dispoziţii legale care să poată fi aplicată,

judecătorul se va pronunţa potrivit dreptului cutumiar, iar în lipsa unei cutume,

va face el însuşi actul de reglementare, după reguli pe care le va institui chiar el”.

158

A se vedea art. 30.2 din Convenţia de la Viena (Convention on the Law of Treaties din 23

mai 1969), on line . (13.5.08).

159

A se vedea art. 32 din Convention on the Law of Treaties, cit. supra.

160

A se vedea Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, decizia din 6 octombrie 1982, în

cauza Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA versus Ministry of Health, on line (13.05.08).

161

A se vedea: P. Alexander, Textual Sources for the Study of Judaism, Chicago, 1984, 

p. 59-61; M-Pazzini, Senso Lessicale e Senso Contestuale, Obsservazioni din esegeti ebrei medievali
a Es 1-20, Studium Biblicum Franciscanum Liber Annuus XLIV– 1994, Ierusalim, p. 332.

162 Ibidem.

163

A se vedea: art. 1.1 din Codul civil spaniol; art. 194 din Codul comercial panamez şi 

art. 13 din Codul civil panamez.

164

A se vedea art. 4 din Codul civil spaniol şi art. 12 din Codul civil italian.
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Dar, atunci când lipsesc dispoziţii legale specifice sau dispoziţii legale

similare identificabile pentru aplicări analogice şi chiar unele uzanţe (obiceiuri)

bine stabilite, precum şi în cazurile când lacunele de ordin legislativ sunt de

mari dimensiuni ori complexe, când, deci, nu mai sunt posibile interpretările

directe sau intermediate prin analogii şi uzanţe, situaţia se schimbă mult căci

nu se poate recurge la aceleaşi reguli de interpretare în cele două cazuri care

diferă foarte mult între ele: lacunele simple de mici dimensiuni, uşor

interpretabile şi lacunele de mari dimensiuni sau complexe, dificil

interpretabile sau, în orice caz, prezentând riscul interpretărilor eronate,

deformate, depărtate de cadrul legal în care trebuie integrate. În cazul ultimelor

situaţii juridice (lacune de mari dimensiuni sau complexe) va trebui să se

recurgă la activităţi de „inginerie juridică” (activităţi de construcţii sau

combinaţii juridice).

Diferenţa dintre metoda „interpretării legale” şi „ingineria juridică” este

dată de magnitudinea acestor două metode: interpretarea legală este folosită

pentru rezolvarea unor probleme obişnuite, de mici dimensiuni, situaţiilor uşor

de rezolvat (de ambiguitate, contradicţii, lacune de ordin legislativ mici), iar la

ingineria juridică se recurge în cazuri dificile, complexe, acolo unde

interpretarea legală nu poate face faţă, în situaţii juridice care ar pune o foarte

mare presiune pe interpretare, ori aceasta nu ar fi indicată pentru că situaţia

juridică respectivă ar exprima o tendinţă foarte apropiată de depăşirea

reglementărilor existente

165

.

Toţi juriştii ştiu că atunci când avem de-a face cu lacune de ordin

legislativ de mici dimensiuni, acestea pot fi depăşite cu uşurinţă prin aplicarea

pur şi simplu a regulilor de interpretare legală sau chiar dictate de bunul-simţ.

Dar atunci când este vorba de lacune de mari dimensiuni ori grade de

complexitate este nevoie să se recurgă la mecanisme de inginerie juridică

pentru construirea de punţi juridice care să fie aruncate peste acest gen de

lacune.

În unele sisteme juridice s-au conceput instrumente specifice pentru

rezolvarea acestor probleme dificile (complexe). De exemplu, la data creării

Statului Israel, la 19 mai 1948, autorităţile s-au confruntat cu un vid legislativ

şi, ca atare, nu au avut o altă opţiune rezonabilă decât să menţină segmente

largi din legislaţia în vigoare existentă în Mandatul Englez asupra Palestinei

166

;

un text care se încadra în aceste segmente reţinute a fost art. 46 din Ordinul

Consiliului Palestinian prin care se prevedea că în caz de lacune de ordin

legislativ, tribunalele erau autorizate (îndrituite) să aplice „esenţa (spiritul)

legii comune şi doctrinei echitabile aplicabile în Anglia”

167

. Aşa încât, atunci

când tribunalele din Israel se confruntau cu lacune de ordin legislativ, ele

făceau referiri la legea engleză. Aceste prevederi legale au fost menţinute în

165

A se vedea A. Barak, The Judge in a Democracy, Ierusalim, Haifa, 2004, p. 226.

166

A se vedea A. Aronovitz, British Legal Colonisation and Decolonisation in Israel: a
Study of Foreign Law Reception Techniques, în “The Responsiveness of Legal Systems to Foreign

Influences”, Zürich, 1992, p. 48.

167

A se vedea art. 46 of Palestine Order in Council.
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vigoare, pentru motive practice, timp de decenii, întrucât Statul Israelian nu ar

fi avut, la acea dată, timpul necesar pentru a elabora o nouă legislaţie în

materie. Abia în anul 1980, dispoziţiile art. 46 din Ordinul Consiliului

Palestinian au fost înlocuite cu art. 2 din Actul Fundamental al Israelului

(Constituţia israeliană). Potrivit acestui text, „Atunci când tribunalele sunt puse

în situaţii care necesită luarea unei decizii în condiţiile lipsei legii, cazuisticii

sau când nu este posibilă vreo analogie, acestea vor decide în lumina

principiilor libertăţii, justiţiei, echităţii, păcii şi moştenirilor (valorilor)

Israelului”.

În practică, acest text a provocat mai multe probleme în loc de soluţii,

deoarece nu au fost definite sau măcar enumerate aceste principii ori conţinutul

acestora.

Se mai face sublinierea că astfel de cazuri în care legislaţiile naţionale cer

instanţelor de judecată să se refere la surse legislative străine sunt rare

168

.

De asemenea, noţiunea de „inginerie juridică” nu este definită în mod

uniform şi este chiar greu de spus dacă poate fi considerată ca fiind un

„concept juridic”

169

.

În Spania, de exemplu, legiuitorul nu a folosit termenul de „inginerie

juridică”. Iar, în contextul mai larg al sistemului juridic spaniol, atunci când

acest termen a fost folosit, de cele mai multe ori acesta a fost utilizat în sens

negativ, adică de manipulare frauduloasă a textelor legale

170

, iar un tribunal

chiar s-a exprimat în sensul că a acţiona în concordanţă cu legea nu înseamnă

nicidecum că acţionează în sensul deformat al ingineriei juridice

171

. Această

afirmaţie s-a făcut în legătură cu constituirea unor grupuri de societăţi în

scopul de a se ascunde identitatea celor care au luat deciziile din spatele scenei,

constituirea grupului nefiind decât un paravan pentru ascunderea altor

patrimonii, fiind un caz clar – în concepţia instanţei spaniole – de inginerie

juridică.

Cazuri oarecum similare, de inginerie juridică în sens negativ, ne sunt

oferite chiar şi de legislaţia română şi încă destul de des. Unul dintre ele, pe

care-l considerăm pertinent, fiind cel al Legii nr. 247/2005 privind reforma în

domeniile proprietăţii şi justiţiei.

Prin această lege este enunţat principiul că cei care au fost deposedaţi

abuziv de imobilele lor, în cazul în care restituirea în natură nu ar fi posibilă,

vor fi despăgubiţi prin echivalent „în condiţiile prevederilor speciale privind

regimul stabilirii plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate  abuziv”

(art. 1 alin. 2 din Titlul I).

168

A se vedea Constituţia din Africa de Sud din 1996, secţiunea 39.1.

169

A se vedea Eleanor Cashin Ritaine, Legal Engineering in Comparative Law– An
Introduction, în Eleanor Cashin Ritaine, Laetitia Frank, Schaheeza Lalani “Legal Engineering and

Comparative Law”, Geneva-Zürich-Bâle, 2008, p. 9 şi urm.

170

A se vedea Tribunal Supremo, Sala de la Civil Sección, 1a, sentencia nr.10/2005 de 21

enero (Spania) în Culegere de jurisprudenţă 2005/1620.

171

A se vedea Audiencia Provincial da Girona, seccion 3 a, Autonúm 408/2004 de 28 junio,

Aranzadi, JUR 2004/283544.
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Apoi, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007, intitulată

„pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor”, s-a introdus în

Legea nr. 247/2005 un nou capitol la Titlul VII, capitolul V

1

, în care, la art. 18

1

alin. 2, se prevede că în cazul în care s-a optat pentru plata despăgubirii în

numerar… despăgubirea va fi plătită în 15 zile calendaristice „de la data

existenţei disponibilităţilor financiare”.

Acest mod de reglementare reprezintă în mod evident o inginerie juridică

în sens negativ, de acelaşi gen cu cele evidenţiate în sistemul juridic spaniol la

care ne-am referit mai sus, pentru că echivalează cu o despăgubire care va fi

decalată în timp fără nicio posibilitate de control din partea cetăţenilor

prejudiciaţi prin preluări abuzive ale imobilelor care le-au aparţinut. Or, o lege

care se pretinde reparatorie şi, în plus, care accelerează procedurile de

despăgubire, nu poate să includă un asemenea text dilatoriu. De altfel,

considerăm că o atare dispoziţie este şi anticonstituţională întrucât, potrivit art.

138 alin 5 din Constituţia României, „Nicio cheltuială bugetară nu poate fi

aprobată fără stabilirea sursei financiare”. Or, atunci când se elaborează o lege

reparatorie este de la sine înţeles că trebuia să-i corespundă, în mod corelativ,

şi capitolul bugetar respectiv, nu să fie lăsată plata despăgubirilor pe

„eventualele resurse financiare nedeterminate”, lăsându-se deschisă poarta

aleatoriului sau, şi mai grav, a arbitrariului necontrolabil de către titularii legali

ai dreptului la despăgubiri.

În literatura de specialitate

172

sunt amintite „structurile contractuale create

pentru obţinerea împrumuturilor sindicalizate” care prin varietatea şi

complexitatea parametrilor reprezintă adevărate „piese de inginerie juridică”.

De asemenea, se mai face vorbire despre construirea şi comercializarea unor

„produse financiare derivate” extrem de complexe care ajung să se dezvolte

până la punctul în care nu mai au nicio legătură cu realitatea, aşa-zisele

„produse (active) toxice”, care stau la originea actualei crize financiare şi

economice actuale de amploare mondială

173

.

În acest context, sunt menţionate şi instituţii sau organizaţii financiare

care s-au specializat şi desfăşoară ample activităţi de asemenea natură, inclusiv

consultanţă în domeniul acestui gen de „inginerii juridice”

174

.

Dar termenul de „inginerie juridică” a fost şi trebuie folosit şi în contexte

pozitive. Aşa de exemplu, în Tratatul dintre Uruguay şi Argentina, din anul

1973, prin care s-au fixat graniţele pe râul La Plata, s-au folosit aranjamente

inovatoare şi în domeniul pescuitului, navigaţiei şi prevenirea poluării

175

, o

172

A se vedea M. Morán Garcia, Los Créditos Sindicados denominados en Euromonedas
(eurocréditos) y el Derecho Internacional Privado Espanöl, Alicante, 1999, teză disponibilă on

line http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveOlras/23585175434503851987891/003112-

1.pdf. (13.05.08), p. 65, notă 132.

173

A se vedea, de exemplu, the Seminar organized by the Bussiness School of the Institute

of Entreprises of Madrid under the title: Ingineria Juridica, Inversiones Alternatives & Innovación

Financiera, on line, http://perezilorca.com/include-mav/getfile.asp.?ldFilemage=2405 (13.05.08)

174

A se vedea, on line, site http://www.tomescalle.com.ar/ (13.05.08).

175

A se vedea Del Castillo-Laborde, The Rio de la Plata and its Maritime Front Legal
Regime, Leiden, 2008.
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lucrare de inginerie juridică care a împăcat interesele ambelor state într-o

manieră exemplară

176

.

Tot astfel, la nivelul organizaţiilor regionale cum sunt MERCOSUR,

Uniunea Europeană, NAFTA, ori de câte ori Statele membre ori guvernatorii

acestor entităţi au purtat negocieri în legătură cu instrumente juridice de

graniţă, au recurs la activităţi de „inginerie juridică” de câte ori a fost necesar a

fi conciliate poziţii opuse sau disparate. Experţii juridici au trebuit, aşadar, să

se implice într-o muncă intensă de inginerie juridică pentru a putea să

concretizeze acorduri comerciale

177

.

c) Aplicaţii în privinţa „ingineriei juridice”. Activităţile de inginerie

juridică au un conţinut variat, corespunzător situaţiilor care trebuie soluţionate

şi stării legislaţiilor care permit în măsură mai mare sau mai mică asemenea

rezolvări. De regulă aceste activităţi pot fi grupate în două categorii: „inginerii

juridice” de un nivel mai redus, constând în referiri la „jurisprudenţa

comparată”, şi „inginerii juridice” de mare amploare, constând în referiri la

„principiile generale” şi „legislaţia comparată”.

Ne vom ocupa, pe scurt, de fiecare din aceste două categorii de „inginerii

juridice” pe care le-am separat doar din motive de natură teoretică, pentru că în

realitate ele pot fi folosite şi împreună sau putându-se să se recurgă şi la alte

combinaţii.

Referirea la jurisprudenţa comparată. Am arătat mai sus că în cazul unor

lacune de ordin legislativ de mici dimensiuni (de mică importanţă) pot fi tratate

recurgându-se la „interpretarea legală” sau „interpretarea jurisdicţională” care

sunt realizate în interiorul sistemului juridic dat (auto-integration). Dar, atunci

când este vorba de lacune de mari dimensiuni sau complexe, este necesar a fi

întreprinsă o activitate de cercetare şi comparare şi a altor soluţii adoptate în

cadrul altor sisteme juridice (hetero-integration)

178

. În astfel de cazuri

recurgerea la activităţi de „inginerie juridică”, ce se foloseşte de importantele

instrumente pe care le reprezintă „jurisprudenţa comparată” şi „legislaţia

comparată”, va fi de un foarte mare folos, obţinându-se rezultate efective şi

pertinente.

Pentru ilustrarea unei astfel de situaţii s-a ales

179

un litigiu care avea drept

obiect lichidarea unei societăţi panameze, înregistrată în Panama, care avea

unele active în Elveţia, motiv pentru care, în legătură cu aceste active, s-a pus

în discuţie şi competenţa tribunalului elveţian.

Legea panameză nu conţinea o prevedere clară în această privinţă, prin

aceasta statuându-se doar că atunci când o corporaţie încetează să existe prin

176

A se vedea W.Baliero, Un Ejemplo de Hermandad, site http://www.el.pais.com.uy/

Especiales/tratado-rio-de-la-plata/opinion2.asp.(13.05.08).

177

A se vedea MERCOSUR Y CAN Concretan Acuerdo de Libre Comercio, 9/8/2004, El

Universal, Venezuela, site http://www.sela.org/sela/prensa.asp?id=1861&step=3 (13.05.08).

178

A se vedea R. Jiménez Cano, Sobre los Principios Generales del Derecho, Especial
Consideracion en Derecho Espaňol, în „Revista Telemática de Filosofie del Derecho” nr. 3/1999,

p. 13.

179

A se vedea J. Fábrega Pollieri, Los derechos de los accionistas y la situacion de los
minoritarios en las sociedades anónimas panamenas, Panama, 2005, p. 218.
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dizolvare, aceasta va continua să existe timp de trei ani de la data când s-a

declanşat acţiunea pentru apărarea intereselor, stabilirea situaţiei afacerii,

transferul şi dispunerea de bunuri şi împărţirea capitalului corporaţiei. Acest

text nu se referă la litigii care au intervenit în perioada de trei ani, dar care încă

nu au fost rezolvate la expirarea acestui termen. De asemenea, textul respectiv

nu prevede nimic în legătură cu situaţia găsirii de noi bunuri după expirarea

perioadei de trei ani, când potrivit legii panameze ia sfârşit personalitatea

juridică a companiei. Situaţia de fapt a fost şi mai mult complicată atunci când

judecătorul elveţian a descoperit că părţile şi-au exprimat opinii contradictorii

cu privire la soluţia legală ce trebuie adoptată.

Confruntat cu această lacună din legislaţia panameză, un expert nu a putut

să identifice vreo doctrină sau jurisprudenţă care să ofere răspunsuri la o astfel

de situaţie juridică şi, ca atare, nu exista decât calea recurgerii la o „inginerie

juridică”, descoperind, de exemplu, că un tribunal din Anglia a avut de rezolvat

un caz similar

180

şi analizând cazul respectiv a putut oferi o soluţie construită

pe acest caz, soluţie care să suplinească lacunele din legislaţia panameză. S-a

subliniat şi faptul că jurisprudenţa engleză identificată de expert s-a bazat pe o

opinie exprimată chiar de jurişti panamezi bine cunoscuţi şi respectaţi pentru

autoritatea lor juridică

181

.

Referirea la principiile generale şi la legislaţia comparată. Nu

întotdeauna „ingineria juridică” se poate baza pe „jurisprudenţa comparată” şi

această pentru diferite motive: jurisprudenţa respectivă poate aparţine unui stat

care nu este considerat că ar respecta în mod riguros principiul legalităţii; ori

sunt aplicate „standarde de justiţie” altele decât în statul care are nevoie să-şi

complinească lacunele de ordin legislativ recurgând la jurisprudenţa

comparată, aşa încât o atare jurisprudenţă şi-ar pierde mult din valoarea ei de

convingere. Ca atare, în astfel de situaţii, experţii în astfel de „inginerii

juridice” fac referiri la principiile generale şi la legislaţia comparată.

Este o activitate cunoscută sub denumirea de „cercetare a principiilor

generale ale legii”.

Unii legiuitori naţionali fac menţiuni exprese despre intenţia lor de a se

complini eventualele lacune de ordin legislativ prin referiri specifice la principii

generale ale legii. De exemplu, în art. 1.4 din Codul civil spaniol se prevede că

„în absenţa unor dispoziţii specifice ale legii, vor fi aplicate principiile generale

ale legii”. Dispoziţii similare se găsesc şi în Codul civil brazilian în care este

statuat că atunci când legea tace, judecătorul va decide, după caz, în

concordanţă cu situaţii analogice, uzanţe sau principii generale ale legii.

De subliniat însă că în aceste coduri nu există vreo definiţie cu privire la

ceea ce înseamnă „principii generale ale legii”

182

. În literatura juridică

braziliană

183

se afirmă că principiile generale ale legii nu sunt stabilite prin

180

A se vedea cauza Presentaciones Musicales SA versus Secunda and Another, Camera

Lorzilor, Chancery Division (1994) 2ALLER737, Raportul săptămânal din 15 iulie 1994.

181 Ibidem, p. 742.

182

A se vedea R. Jiménez Cano, op. cit. supra, p. 4

183

A se vedea N. Nery Junior, R.Nery Andrade, Código civil comentado, S.Paulo, 2005, p. 137.
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norme juridice deoarece ele sunt „reguli stabile neconcretizate” pe care

judecătorul le foloseşte în efortul său de complinire a lacunelor de ordin

legislativ.

În ceea ce priveşte Codul civil italian, se afirmă că, deşi nu furnizează

vreo definiţie a principiilor generale, acesta constituie un cadru înăuntrul căruia

ar putea fi identificate principiile generale

184

. De asemenea, se mai face

referire la art. 12 din acelaşi cod potrivit căruia atunci când un litigiu nu poate

fi rezolvat pe baza unei dispoziţii legale precise, atunci ar trebui să se ia în

considerare prevederile referitoare la cazuri similare sau analogice, iar dacă în

continuare rămân unele dubii, atunci decizia trebuie luată în concordanţă cu

principiile generale care guvernează sistemul juridic al statului

185

.

Curtea Supremă Panameză a definit „principiile generale ale legii” ca

fiind derivate din principiul major privind conduita legală şi socială: conduita

onestă, acţionarea cu bună-credinţă, abţinerea de a face rău celorlalţi etc

186

.

Se face însă o importantă subliniere cu caracter general şi anume că

indiferent de faptul că s-ar putea lărgi sfera „principiilor generale ale legii”

dincolo de reguli cum sunt „îmbogăţirea nedreaptă” şi altele asemenea, sau că

ar fi posibil a fi introduse în această sferă principii constituţionale cum ar fi

drepturile şi libertăţile fundamentale, sau principiul liberei iniţiative private

etc., această poziţie suferă de o deficienţă fundamentală şi anume referirea la

nişte „principii abstracte”, or lacunele de ordin legislativ necesită acţiuni

concrete de „inginerie juridică”. Ca atare, s-a propus că, ori de câte ori va fi

necesară referirea la „principiile generale ale legii” sau să se recurgă la

activităţi de „inginerie juridică”, ar trebui ca aceste principii generale să fie

identificate prin cercetări întreprinse pe baza studierii legislaţiei comparate şi

mai ales, de exemplu, legislaţia internaţională privind dreptul public sau

dreptul comunitar (aplicabil în cadrul Uniunii Europene).

În legătură cu legislaţia internaţională de drept public care se referă la

„principiile generale ale legii” sunt de menţionat şi practicile judiciare

dezvoltate de Curtea Internaţională de Justiţie (ICJ) şi, respectiv, Curtea de

Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE).

În art. 38 din Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie se prevede că

această instanţă va funcţiona şi decide în conformitate cu legea internaţională,

ea trebuind să aplice:

– convenţiile internaţionale, indiferent de caracterul lor general sau

particular, prin care sunt stabilite reguli recunoscute de statele semnatare;

– uzanţele (obiceiurile) internaţionale, dacă se dovedeşte că sunt acceptate

de lege;

– principiile generale legale recunoscute de naţiunile civilizate

187

.

184

A se vedea G. Indica, P. Zatti, Linguaggio e Regole del Diritto Privato, Padova, 2004.

185

A se vedea art. 12 din Codul civil italian.

186

A se vedea Corte Suprema de Justicia de Panama, sentencia de 11.2.2000, cauza Omar E.

Solano versus BCCI (în lichidare), în „Sistemas Juridicos, Codigo Civil de Panama” , Panama, 2003.

187

A se vedea Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, on line, http://www.icj.org./

documents/index.php?p1=4&2=2&3=0 (13.05.08).).

670
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



În aceste condiţii, principiile generale legale pot fi definite ca

reprezentând un împrumut de noţiuni (instituţii, texte) care sunt comune pentru

majoritatea sistemelor juridice şi jurisdicţionale naţionale

188

. Cu alte cuvinte,

dacă este vorba de principii sau reguli care sunt comune, identificate în

majoritatea sistemelor (ordinilor) juridice, acestea pot fi considerate ca fiind

„principii generale legale”, iar aceste principii şi reguli pot să se cristalizeze în

mod diferit de la un sistem juridic la altul: acesta este cazul, de exemplu, atunci

când, în cadrul diferitelor sisteme juridice, pe baza acestor principii generale

comune, se adoptă soluţii similare pentru rezolvarea problemelor juridice, în

pofida variaţiilor tehnice sau dogmatice

189

.

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a adoptat în această privinţă o

practică foarte elaborată, dezvoltând principii de aplicare generală menite să

ajute la aplicarea legilor în condiţii mai flexibile, temperându-se rigidităţile

190

.

Iar aceste principii denumite „principii generale comune ale legii, aplicabile în

Statele membre”

191

, fac referiri exprese şi clare la „legislaţia comparată”.

Atunci când Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene întreprinde o

cercetare comparatistă a legilor naţionale ale Statelor membre ale Uniunii

Europene şi se va referi la un principiu „comunitar”, atunci ea va face aplicarea

acestui principiu tuturor Statelor membre, chiar dacă acest principiu nu se

regăseşte în sistemele juridice ale tuturor Statelor membre

192

, o practică mai

mult sau mai puţin generalizată fiind suficientă

193

. De subliniat că odată

identificat principiul de drept comunitar aplicabil, acesta va fi aplicat ca parte

din dreptul comunitar, indiferent de originea factuală a acestuia în legislaţiile

naţionale. Drept urmare, regulile oglindite în sistemele juridice naţionale nu

trebuie să se ciocnească (nu trebuie să fie contrarii) celor din dreptul

comunitar, ele trebuind să fie interpretate în lumina dreptului comunitar în

ansamblul său.

În practică, instanţa europeană (Curtea de Justiţie a Comunităţilor

Europene), uneori, nu procedează la o cercetare comparativă extensivă a legilor

din toate sistemele juridice ale Statelor membre, mulţumindu-se să deducă

principii din anumite sisteme juridice pe care le selectează, pe care Curtea de

Justiţie le consideră ca fiind mai adaptate la sistemul juridic comunitar

194

. Un

exemplu în acest sens fiind legislaţia comunitară referitoare la administraţie,

câteva din cele mai importante principii din acest domeniu fiind preluate sau

deduse din sistemele juridice ale celor mai dezvoltate State membre: Franţa şi

188

A se vedea P. Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, New

York, 1997, p. 48.

189

A se vedea C. Rodriguez Iglesias, Evolving Institutions and Transatlantic Relations
Toward a European Law, în “The Whitehead Journal of Diplomacy and IR (formerly: Seton Hall

Journal of Diplomacy and International Relations), vol. II, nr. 1/2001, p. 17 şi urm.

190

A se vedea D. Edward, R. Lane, European Community Law. An Introduction, Edinburg,

1995, p. 64.

191

A se vedea art. 288 din Tratatul UE.

192

A se vedea A. Mifsud-Bonnici, The Role of the Court of Justice in the Development of the
General Principles of Community Law, 1996, on line, (13.05.08)

193 Ibidem.

194

A se vedea D. Eduard, R.Lane, op. cit. supra., p. 64.
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Germania. Dar, de asemenea, unele principii au fost deduse din sisteme

jurisdicţionale avansate, cum este cel din Marea Britanie

195

; un astfel de

principiu priveşte situaţia persoanelor ale căror interese au fost afectate de o

„măsură derogatorie” luată de autorităţile publice, situaţie în care, potrivit

acestui principiu, aceste autorităţi sunt obligate să ofere persoanelor respective

oportunitatea de a-şi face cunoscut punctul lor de vedere

196

.

Această idee preluată din sistemul juridic englez a fost integrată, ca

principiu, în dreptul comunitar şi intră ca o componentă în „dreptul de apărare”

(drept care are o sferă largă de cuprindere, incluzând şi alte drepturi, cum ar fi

nediscriminarea sau reprezentarea legală

197

).

În statele care au aderat la Uniunea Europeană şi s-au integrat sau sunt în

curs de integrare, instanţele lor naţionale trebuie să adopte aceleaşi metode

precum cele la care recurge Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, atunci

când interpretează sau aplică dispoziţii din dreptul comunitar

198198

A se vedea

J. Murray, Methods of Interpretation. Comparative Law Method, on line, .

(13.05.08), p. 40.

. Dar Statele membre nu se limitează (nu sunt limitate) de dreptul

comunitar într-un sens rigid, ele având o mare libertate să întreprindă studii

(cercetări) de legislaţie comparată dintr-o mare varietate de sisteme juridice, în

măsura în care se ajunge la soluţii mai bune (mai favorabile) decât cele

rezultând din dreptul comunitar.

5. Fundamentarea activităţilor de „inginerie juridică”.
Studiile de legislaţie comparată şi de jurisprudenţă comparată pun în

evidenţă mai multe tipuri de logici care balizează drumul spre multiple

raţionalităţi ce vor fundamenta activităţile de inginerie juridică, autorizând

astfel ca în interiorul discursului juridic să se multiplice argumentările. Dintre

acestea se selectează mai ales cele care se referă la „legalitate” şi „echitate”. Ca

atare, în procesul activităţii de legiferare, dar şi al puterii de interpretare

(aprecierea judecătorilor) aceste activităţi (legiferarea şi interpretarea legilor)

sunt fondate pe argumentări juridice care se articulează de regulă pe: fie

legalitatea însăşi, fie doctrina şi jurisprudenţa, fie invocarea unei norme

sociale, fie o cazuistică dictată de specificitatea cazului tratat.

Ne vom referi, în continuare, la fiecare dintre aceste tipuri de argumentări

juridice.

a) Referirea la principiul legalităţii (legalism)
Argumentul cel mai frecvent întrebuinţat de judecători pentru a-şi fonda

aprecierile lor constă în invocarea legii. Dar această referire la sistemul legal

este de mai multe feluri şi se efectuează potrivit mai multor modalităţi, care pot

195 Ibidem.

196

A se vedea CJCE, decizia din 23 octombrie 1974, cauza Transocean Marin Paint

Association versus Commission, on line, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61974J0017:EN:NOT#MO (13.05.08).

197

A se vedea L. Clemens, General Principles of European Law, on line,

http://rechtsanwaltlouis.de/general-principles-of-european-law.htm. (13.05.08).
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fi grupate în patru categorii: referirea la legalism; referirea la autoritatea

doctrinei şi jurisprudenţei; referirea la norma socială şi referirea la cazuistică.

În toate aceste cazuri, problemele de lacunaritate legislativă putând fi

rezolvate, după caz, pe calea interpretării sau ingineriei juridice.

Referirea la legalism se face în mai multe moduri: judecătorul se bazează

pe o dispoziţie legală precisă care-i serveşte drept suport pentru determinarea şi

caracterizarea regulilor de drept şi ale echităţii; referirea la legalitate se face

pentru a se preciza ce sunt regulile de drept şi regulile echităţii şi trimiterea lor

la „sistematica legii şi spiritul instituţiei” care îl autorizează pe judecător să-şi

exercite puterea de apreciere; judecătorul nu deduce regulile de drept şi ale

echităţii dintr-o dispoziţie legală precisă, nici din sistematica legii, ci dintr-un

„principiu general de drept”; referirea nu se face nici la o dispoziţie legală

precisă, nici la spiritul legii, nici la un principiu general de drept, ci de o

manieră abstractă la „dreptul considerat în ansamblul său” considerat ca o

entitate şi funcţionând ca un postulat (abordare sistemică)

199

.

În literatura juridică elveţiană

200

, toate aceste modalităţi de referire la principiul legalităţii sunt detaliate şi

ilustrate cu speţe preluate din practica judiciară elveţiană, explicaţii şi speţe pe

care le vom reda şi noi, în continuare, prezentând interes şi având legătură cu

ingineria juridică.

În legătură cu prima modalitate de referire: invocarea unei dispoziţii

legale precise ca suport pentru determinarea regulilor de drept şi ale echităţii,

se arată că se recurge la această modalitate, de exemplu, atunci când este cazul

să se reducă un „salariu excesiv” (art. 417 din Codul obligaţiilor elveţian

prevede că „atunci când a fost stipulat că un salariu este excesiv fie cu ocazia

încheierii unui contract individual de muncă sau cu ocazia vânzării unui

imobil, fie pentru că s-a negociat unul din aceste contracte, acesta poate fi, la

cererea debitorului, redus în mod echitabil, de către judecător)”. Este invocată

în acest sens şi o jurisprudenţă a Tribunalului Federal elveţian care a considerat

că, în astfel de cazuri, trebuie să se facă referire la „scopul acestei dispoziţii

legale”. În motivarea în drept a acestei hotărâri s-a menţionat că „scopul este

atât acela de a-l proteja pe mandant care ar fi lipsit de experienţă sau ar fi

imprudent, cât şi de a se tempera profiturile nejustificate care ar avea

repercusiuni pe piaţa imobiliară

201

. Şi, în funcţie de această dispoziţie legală –

art. 417 din Codul obligaţiilor elveţian – judecătorul va aprecia dacă salariul

(mai exact remuneraţia) este „excesiv”.

Tot aşa, pentru a aprecia dacă există „juste motive” care fac „scuzabilă” o

întârziere, Tribunalul Federal elveţian a considerat că prin „juste motive”, în

sensul dispoziţiilor cuprinse în Codul civil elveţian, se înţeleg nu numai

împiedicările obiective, cum ar fi boala sau pierderea slujbei etc., ci, în funcţie

de circumstanţe, judecătorul poate considera că un just motiv poate fi şi o

199

A se vedea Dominique Manai, Le juge entre la loiet l’équité, Lausanne, 1985, p. 87 şi urm.

200 Ibidem.

201

A se vedea “Arrêts du Tribunal fédéral swisse: recueil officiel” , Lausanne (ATF) 88 II

511, Journal des Tribunaux (JT), Lausanne, 1963, 597.
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„eroare scuzabilă”

202

. Deci, ceea ce permite judecătorului să considere o eroare

scuzabilă ca fiind un „just motiv” al întârzierii „scuzabile” este „sensul

dispoziţiei legale” pe care-l deduce judecătorul din dispoziţia legală pe care o

interpretează.

Alteori, judecătorul deduce scopul urmărit prin dispoziţia legală pe care o

interpretează, din „geneza” acestei dispoziţii. Într-o astfel de speţă, judecătorul,

având în vedere scopul urmărit prin dispoziţia legală, pe care l-a dedus din

examinarea genezei textului respectiv, a putut să aprecieze că în cauza pe care

a avut-o de rezolvat a existat un „just motiv” de dizolvare

203 

(era vorba de

prevederile art. 736 pct. 4 din Codul obligaţiilor elveţian potrivit căruia „atunci

când acţionarii care reprezintă împreună cel puţin 10% din capitalul de acţiuni

au cerut dizolvarea societăţii pentru juste motive şi s-a luat o atare hotărâre,

judecătorul poate adopta o altă soluţie adaptată circumstanţelor şi acceptabilă

pentru cei interesaţi”).

Într-o altă speţă în care, de asemenea, judecătorul a dedus din „geneza

unei dispoziţii legale” ceea ce trebuia considerat ca fiind „just motiv” pentru

schimbarea numelui (condiţie impusă de art. 30 din Codul civil elveţian),

motivarea în drept a hotărârii adoptate este mult mai edificatoare, ea constând

în următoarele: „În conformitate cu examinarea genezei legii, jurisprudenţei şi

doctrinei se constată că, dacă nu există unanimitate în ceea ce priveşte

întinderea „justelor motive”, există, în schimb, un criteriu de apreciere

întotdeauna acelaşi: este interesul reclamantului, ca individ, care trebuie luat în

considerare. Când s-a ţinut seama de apartenenţa la un grup familial – compus

din tată, mamă şi copiii lor minori – de asemenea trebuie să se aibă în vedere

măsura în care reclamantul însuşi are un interes să-şi manifeste această

apartenenţă”

204

. Deci, şi în acest caz (unde era vorba de prevederile art. 218 bis

din Codul obligaţiilor elveţian) judecătorul, pentru a aprecia dacă erau juste

motive, în sensul prevederilor art. 218 bis din Codul obligaţiilor, a invocat

„sensul şi scopul legii”.

În privinţa celei de-a doua modalităţi de referire: trimiterea la sistematica

legii şi spiritul instituţiei, se arată că judecătorul trebuie să aplice regulile de

drept şi pe cele ale echităţii, dar nu numai unele fără celelalte. Aşa încât el nu

trebuie să piardă din vedere motivul pentru care s-a admis o excepţie de la

prevederile legii. Astfel, în privinţa art. 269 din Codul obligaţiilor elveţian

(potrivit căruia „chiriile sunt abuzive atunci când permit închiriatorului să

obţină un randament excesiv de la lucrul închiriat sau când aceste chirii rezultă

dintr-un preţ de cumpărare în mod vădit exagerat”), s-a decis că „judecătorul

trebuie să pronunţe o hotărâre echitabilă pentru a asigura o întindere practică

principiului încorporat în această dispoziţie şi pentru a evita o prea mare

rigoare; deci, aplicarea unei atare dispoziţii nu trebuie să fie subordonată unor

condiţii care practic să o lipsească de orice valoare”

205

.

202

A se vedea ATF 55 II 11 =JT 1929 578, p. 580.

203

A se vedea ATF 67 II 162 =JT 1941 626, p. 630.

204

A se vedea ATF 108 II 247, p. 250.

205

A se vedea ATF 60 II 205=JT 1934 626, p. 631.

674
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



Un acelaşi demers trebuie să-l adopte judecătorul pentru a determina ce se

înţelege printr-o „circumstanţă specială” în sensul art. 707 pct.2 din Codul

civil elveţian (potrivit căruia „restabilirea situaţiei anterioare nu poate fi

pretinsă, în alte cazuri, decât dacă este justificată de circumstanţe speciale”).

Astfel, Tribunalul Federal elveţian a înserat această dispoziţie în „sistematica

legii” şi a considerat că „legea permite, în principiu, fiecărui proprietar să caute

apă pe fondul său cu condiţia ca în acest fel să nu taie izvoarele deja utilizate

într-o măsură considerabilă de vecinul său sau captate de acesta în vederea

utilizării lor”. Deci, se pune, în acest caz, principiul „priorităţii”. În consecinţă,

s-a tras concluzia că ar exista o „circumstanţă specială”, în sensul art. 707 pct.

2 din Codul civil elveţian „constând în faptul că un proprietar a încercat să

devanseze un vecin în ceea ce priveşte punerea în valoare a unui izvor”

206

.

Deci, în acest mod, fondându-şi examenul pe „sistemul legal”, judecătorul şi-a

exercitat puterea de apreciere şi acest examen l-a condus la luarea hotărârii prin

care a decis că acest caz concret nu constituie o „circumstanţă specială”, în

sensul art. 707 pct. 2 din Codul civil elveţian.

De altfel, în mai multe cazuri şi în moduri foarte diverse, Tribunalul

Federal elveţian, fără să se refere la vreo dispoziţie legală precisă, a reamintit

că regulile de drept şi cele ale echităţii decurg din „sensul legii”. Aşa, de

exemplu, atunci când controlează aprecierile efectuate de judecătorii cantonali,

Tribunalul Federal elveţian este rezervat atunci când examinează hotărâri în

care judecătorii s-au folosit de puterea lor de apreciere şi intervine doar în

cazul în care autoritatea cantonală a luat în considerare circumstanţe care nu ar

avea vreo importanţă oarecare în raport cu „sensul legii”

207

.

Chiar şi cazuistica unei situaţii concrete este subordonată „spiritului

legii”, Tribunalul Federal statuând, de exemplu, că „legea nu a permis

judecătorului să meargă mai departe în această direcţie”. Dacă anumite

considerente, pe care legea nu le menţionează, comandă un refuz, judecătorul

nu va reţine decât cele care sunt deduse din particularităţile cauzei şi situaţia

personală a inculpatului. Şi, de asemenea, ele nu trebuie să contrazică „spiritul

legii şi scopul instituţiei”

208

.

Se face şi remarca, în această privinţă, că pentru a se da un conţinut

semantic conceptului de „drept şi echitate” şi pentru a se integra de o manieră

operaţională în discursul judiciar, judecătorul nu este liber să-şi fondeze

hotărârea într-un mod arbitrar, întrucât referirea sa la lege va trebui să deseneze

contururile argumentării sale; şi aceasta, chiar dacă termenii cum sunt

„sistematica legii” sau „spiritul instituţiei” par suficienţi de supli pentru a lăsa

un spaţiu subiectivităţii în exercitarea puterii de apreciere

209

.

Privitor la cea de-a treia modalitate de referire: la „principiul general de

drept”, s-a statuat, de exemplu, că pentru a putea să aprecieze dacă o sancţiune

este „excesivă”, în sensul art. 163 pct. 3 din Codul obligaţiilor elveţian (potrivit

206

A se vedea ATF 80 II 378=JT 1955 450, p. 458.

207

A se vedea ATF 98 II 164=JT 1973 226, p. 227.

208

A se vedea ATF 73 IV 75=JT 1974 IV 66, p. 68; ATF 68 IV 79=JT 1943 IV 22, p. 23.

209

A se vedea ATF 95 II 143, p. 153.
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căruia „judecătorul trebuie să reducă sancţiunile dacă le consideră excesive),

judecătorul trebuie să se bazeze pe un principiu general în jurul căruia îşi va

articula aprecierea. În speţă, judecătorul a pornit de la principiul „libertăţii

convenţiilor”. Motivarea în drept a fost următoarea: „Grija de a fixa sancţiunea

trebuie lăsată în primul rând chiar celor interesaţi. Libertatea contractanţilor nu

trebuie să fie împiedicată fără un motiv major. Intervenţia judecătorului nu se

justifică decât dacă şi în măsura în care o cer justiţia şi echitatea întrucât

sancţiunea este, cu adevărat, excesivă şi nu datorită faptului că clauza penală ar

părea riguroasă, sancţiunea prea mare”

210

. De altfel, Tribunalul Federal

elveţian a reamintit de nenumărate ori, cu insistenţă, că clauza stipulată leagă

părţile atâta vreme cât ea nu este în contradicţie evidentă cu exigenţele

dreptului şi echităţii; sancţiunea nu devine excesivă decât atunci când între ea

şi interesul pe care-l protejează există o disproporţie strigătoare, despre care

trebuie să se poată spune că debitorul, în momentul încheierii contractului, nu

şi-a dat, în mod evident, seama despre cuantumul real al sancţiunii, căci în

acest caz nu l-ar mai fi încheiat

211

.

Într-o altă speţă s-a decis că aprecierea judecătorului trebuie să se

fondeze, pentru a evalua că sancţiunea este excesivă, pe principiul fidelităţii

faţă de convenţii. În mod concret, hotărârea judecătorească a fost redactată în

modul următor: „Judecătorul nu trebuie să reducă o sancţiune convenţională

decât cu rezervă, căci este vorba, în acest caz, de o entorsă de la principiul

fundamental al fidelităţii faţă de contracte. O reducere se justifică doar dacă

cuantumul prevăzut în contract este atât de ridicat încât – depăşind orice

măsură rezonabilă – ar fi incompatibil cu dreptul şi echitatea”

212

.

Tot aşa, pentru a decide dacă faptul de a încasa fără drept o sumă de bani

vărsată de un client constituie pentru angajator un just motiv de reziliere

imediată a contractului de muncă al unui angajat, în sensul prevederilor art.

337 din Codul obligaţiilor elveţian (care se referă la rezilierea imediată a

contractelor de muncă, pentru juste motive), judecătorul a considerat că

aprecierea sa trebuie să pornească de la principiul datoriei generale de fidelitate

faţă de contracte. El a reamintit că, într-adevăr, potrivit art. 321b, pct. 1 din

Codul obligaţiilor elveţian, angajatul trebuie să dea socoteală angajatorului

despre tot ceea ce el primeşte pentru angajator în exercitarea activităţii sale

contractuale, în special sume de bani; angajatul trebuie să-i remită imediat

angajatorului ceea ce el a primit. Această obligaţie… decurge dintr-o „obligaţie

generală de fidelitate”

213

.

În privinţa ultimei modalităţi de referire la legalism: prin referirea

abstractă la drept în ansamblul său, considerat ca o entitate şi funcţionând ca un

postulat în jurisprudenţa elveţiană, s-a statuat că Tribunalul Federal elveţian

poate, în calitatea sa de instanţă de reformare a hotărârilor instanţelor de rang

inferior, să reanalizeze opinia unui judecător cantonal atunci când acesta,

210

A se vedea ATF 63 II 245, p. 249.

211

A se vedea ATF 68 II 169=JT 1943 99, p. 104.

212

A se vedea ATF 95 II 532=JT 1971 40, p. 47.

213

A se vedea: ATF 101 Ia 545, p.549; ATF 84 II 529=JT 1959 332.
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pentru a estima cursul viitor previzibil al lucrurilor, s-a lăsat ghidat de premise

eronate în drept sau de considerente pe care le-a justificat in concreto şi care

sunt în contradicţie cu „experienţa generală de viaţă”

214

.

b) Referirea la autoritatea doctrinei şi jurisprudenţei. O altă constantă pe

care se fondează aprecierile potrivit dreptului şi echităţii o constituie referirea

la doctrină şi jurisprudenţă. De exemplu, pentru a se putea determina ceea ce se

poate accepta ca reprezentând „juste motive” atunci când se solicită

schimbarea numelui (condiţie impusă prin art. 30 din Codul civil elveţian),

judecătorii se referă la doctrină şi jurisprudenţă, în aceşti termeni: „potrivit art.

30 din Codul civil, guvernul cantonului de origine poate autoriza o persoană

să-şi schimbe numele dacă există juste motive. În decizia sa, el va trebui,

potrivit art. 4 din Codul civil, să aplice regulile de drept şi echitate. Deci

guvernul cantonal nu poate decide potrivit voinţei sale dacă vrea sau nu vrea să

refuze autorizaţia cerută… Doctrina şi jurisprudenţa (elveţiene), admiţând în

general principiul că, pentru a masca în măsura posibilului o pată din naştere,

un copil nelegitim trebuie să fie autorizat să-şi schimbe numele luându-l pe cel

al familiei care l-a crescut, atunci când persoanele care l-au crescut consimt la

acest lucru, când legătura care-i uneşte este de natură permanentă şi conformă

interesului său şi nu există o altă posibilitate de a i se acorda numele dorit (prin

adopţie sau recunoaştere cu urmările de drept civil) or toate aceste condiţii sunt

îndeplinite în cazul particular”

215

.

Într-o altă hotărâre se face menţiunea că „în speţă, recurenţii au invocat

că, în mediile francofone unde ei trăiesc, numele lor se ortografiază Amhed,

ceea ce dă naştere la glume triviale şi, ca atare, ridicole. Or, în doctrină şi

jurisprudenţă este admis că faptul de a purta un nume ridicol sau şocant

constituie un just motiv pentru schimbarea sa”

216

.

Fondându-se de asemenea pe doctrină şi jurisprudenţă, o instanţă de

judecată a apreciat că o „sancţiune este excesivă”, în sensul prevederilor art.

163 pct. 3 din Codul obligaţiilor elveţian, cu următoarea motivare în drept:

„Pentru a se decide că o sancţiune prevăzută într-un contract de muncă, pentru

încălcarea unei interdicţii de a face concurenţă, este excesivă în sensul

dispoziţiilor art. 163 pct. 3, adică iraţional de exagerată şi evident contrară

dreptului şi echităţii, judecătorul, conform jurisprudenţei Tribunalului Federal,

trebuie să ţină seamă de raportul dintre cuantumul convenit şi interesul

angajatorului pentru respectarea interdicţiei, de gravitatea culpei angajatului şi

situaţia sa economică”

217

.

Chiar dacă judecătorul nu ţine seamă de opinia exprimată în doctrină şi

jurisprudenţă, în legătură cu situaţia dată, el trebuie totuşi să le consulte şi să le

folosească, chiar dacă numai pentru a se distanţa de ele, şi să-şi fondeze

aprecierea pe o altă bază, de exemplu legea. Un exemplu în acest sens îl

constituie o decizie prin care Tribunalul Federal elveţian a apreciat că în cauză

214

A se vedea: ATF 89 II 396, p.398; ATF 90 II 83=JT 1964 445.

215

A se vedea, de exemplu, ATF 70 I 216=JT 1945 296, p. 300.

216

A se vedea ATF 98 Ia 455, p. 458.

217

A se vedea: ATF 82 II 146=JT 1957 104; ATF 91 II 372=JT 1966 322, p. 334.
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există juste motive care îl autorizau pe angajator să rezilieze contractul de

muncă, arătând că „desigur, doctrina şi jurisprudenţa admit că o abatere minoră

a angajatului, de la obligaţiile sale contractuale, de exemplu, o absenţă

nejustificată, nu este, în general, suficientă pentru a-l autoriza pe angajator să

procedeze la o reziliere imediată a contractului de muncă, afară de cazul când

lipsurile s-ar repeta cu toate avertismentele repetate…Dar nu acesta este cazul

atunci când încălcarea obligaţiilor de fidelitate este de natură să ruineze sau

minează efectiv încrederea pe care angajatorul este în drept să o aibă în faptele

şi spusele angajaţilor”

218

.

c) Referirea la o normă socială. Pentru a da un conţinut conceptului de

„drept şi echitate”, judecătorul îşi desfăşoară discursul său şi pe un al treilea

registru, adică prin referirea la o „normă socială”, prin acest demers el

atribuindu-şi funcţia de purtător de cuvânt al unui „om mediu”, „obişnuit”,

„raţional”. Această modalitate discursivă îl plasează pe judecător la confluenţa

curentelor obişnuite ale vieţii sociale, punându-l în situaţia să exprime o poziţie

medie care-i va servi drept „parametru de apreciere şi criteriu de evaluare”

(acest mod de abordare este identic atât pentru juriştii care colaborează la

procesul de elaborare şi, de asemenea, pentru cei însărcinaţi cu punerea în

aplicare a legilor, fiind o modalitate de lucru specifică ingineriei juridice).

Pornindu-se de la această poziţie, care se vrea a fi o traducere a liniei

mediane a practicilor sociale, judecătorul (juriştii, în general, dar mai ales cei

antrenaţi în procesele de legiferare, precum şi cei însărcinaţi cu punerea în

aplicare a legilor sau cu activităţi de evaluare) ajunge să formuleze un criteriu

care, sprijinindu-se pe frecvenţa acestor manifestări, va fi asociat, în aceste

condiţii, cu o adevărată normă (o normă socială, desigur), care va constitui un

„principiu director” pentru aprecieri, aşa încât acest procedeu va desena

implicit (per a contrario) „statutul de devianţă” al tuturor practicilor sociale

care – pentru că sunt insolite, izolate sau marginale – nu se încadrează în

modelul astfel construit.

În jurisprudenţă acest demers este bogat ilustrat, punându-se în evidenţă

faptul că din ce în ce mai mare măsură şi judecătorii (alături de celelalte

categorii de jurişti la care ne-am referit mai înainte) participă la această

activitate de formulare a normelor sociale, demers care este o adevărată

activitate de inginerie juridică (unul din variatele aspecte sau laturi ale

acesteia).

Literatură juridică elveţiană

219

, la care ne-am referit mai sus, furnizează

multe astfel de speţe deduse în faţa instanţelor judecătoreşti elveţiene, pe care

le vom reda şi noi în continuare datorită interesului şi pertinenţei lor.

Astfel, în unele cazuri, regulile de drept şi de echitate au fost deduse prin

modalitatea „inducţiei” din „natura lucrurilor”

220

sau din „experienţa vieţii”

221

.

În astfel de cazuri, ele sunt, în termenii discursului juridic, expresia unei

218

A se vedea: ATF 101 Ia 545, p.549-550; ATF 100 II 187.

219

A se vedea Dominique Manai, op. cit. supra, p. 94-97.

220

A se vedea ATF 100 II 187.

221

A se vedea: ATF 95 II 411, p.419; ATF 98 II 164=JT 1973 226, p. 227.
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„aprecieri corecte şi echitabile a lucrurilor”

222

şi a „experienţei generale a

vieţii”

223

care merg în „direcţia obişnuită a lucrurilor”

224

.

Alteori, regulile de drept şi de echitate sunt bazate pe o „evaluare morală”,

tinzându-se să fie considerate ca fiind expresia a ceea ce este comun admis ca

fiind rezonabil. De exemplu, printr-o hotărâre a Tribunalului Federal elveţian

s-a stabilit o echivalenţă între „rezonabil” şi „regulile de drept şi de echitate”,

considerându-se că „paguba maximă” împreună cu „sancţiunea” se încadrează

în derezonabilitate şi, ca atare, sunt incompatibile cu regulile de drept şi de

echitate

225

. Totuşi „rezonabil” nu este egal cu ceea ce este conform canoanelor

unei „raţiuni logice”, ci mai curând o „raţiune nespeculativă”, o raţiune care ia

în considerare diferitele interese în cauză. În această privinţă, discursul judiciar

se vrea a fi explicit. Ca atare, judecătorul federal afirmă, referitor la justele

motive pentru schimbarea numelui, că „în decizia pronunţată în legătură cu o

cerere de schimbare de nume trebuie să se ia în considerare atât „interesele

solicitantului”, cât şi cele ale terţilor interesaţi şi ale colectivităţii”

226

.

Cu toate acestea, la proba vieţii sociale concrete, această raţiune,

implantată în conflictele de interese care nu pot fi negate, nu va întârzia să

devină şi partizană. Aşa, de exemplu, se înţelege să fie privilegiate interesele

creditorului în raport cu debitorul şi altele asemănătoare. Şi în această privinţă

se găsesc numeroase ilustrări în practica judiciară.

De pildă, Tribunalul Federal elveţian a declarat, referitor la prevederile

art. 163 pct. 3 din Codul obligaţiilor elveţian (care reglementează posibilitatea

judecătorilor de a reduce sancţiunile contractuale pe care le consideră

excesive), că judecătorul trebuie să pună în balanţă interesele creditorului şi

culpa debitorului. În termenii hotărârii pronunţate în cauză, formularea este

următoarea: „Pentru a-şi da seama dacă sancţiunea este excesivă, judecătorul

trebuie să ia în considerare mai întâi interesul creditorului…Interesul

creditorului nu este totuşi singurul factor care trebuie luat în considerare.

Gravitatea culpei debitorului şi cea a încălcării angajamentului luat joacă de

asemenea un rol”

227

.

Într-o altă cauză, s-a decis că „judecătorul nu trebuie să reducă sancţiunea

convenţională decât cu rezerve, căci este vorba de o entorsă la principiul

fidelităţii contractanţilor. O reducere se justifică doar dacă cuantumul prevăzut

în contract este atât de ridicat, încât depăşeşte orice „măsură rezonabilă”, în

acest caz sancţiunea fiind incompatibilă cu dreptul şi echitatea. Acesta este

cazul atunci când sancţiunea este disproporţională într-un „mod nerezonabil în

interesul creditorului” sau când ea agravează într-o măsură inechitabilă situaţia

economică a debitorului”

228

.

222

A se vedea ATF 70 I 216=JT 1945 296, p. 300.

223

A se vedea ATF 89 II 969, p.398; ATF 90 II 83=JT 1964 445.

224

A se vedea ATF 93 II 22=JT 1968 148, p. 155.

225

A se vedea ATF 68 II 169=JT 1943 99, p. 105.

226

A se vedea ATF 99 Ia 561=JT 1974 325, p. 327.

227

A se vedea ATF 63 II 245, p. 249-250.

228

A se vedea ATF 95 II 532=JT 1971 40, p. 47.
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În alte cazuri, raţiunea privilegiază interesele angajatorului faţă de angajat.

Aşa, de exemplu, Tribunalul Federal elveţian a afirmat că regulile de drept şi

echitate implică luarea în considerare, pentru a se evalua dacă o sancţiune este

excesivă în sensul art. 163 pct. 3 din Codul obligaţiilor elveţian, atât a

„interesului angajatorului”, cât şi a „culpei angajatului”, formulând această

cerinţă în felul următor: „Pentru a decide dacă o sancţiune prevăzută într-un

contract de muncă, pentru încălcarea unei interdicţii de a face concurenţă, este

excesivă în sensul prevederilor art. 163 pct. 3, adică neraţional de exagerată şi

evident contrară dreptului şi echităţii, judecătorul – potrivit jurisprudenţei

Tribunalului Federal în materie – trebuie să ţină seama de raportul dintre

cuantumul convenit şi interesul angajatorului pentru ca interdicţia să fie

respectată, de gravitatea culpei angajatului şi de situaţia economică a

acestuia”

229

.

În acest scop, s-a decis că „trebuie să se compare sancţiunea cu „interesul

angajatorului” pentru ca să fie respectată interdicţia de a i se face concurenţă,

cu „gravitatea culpei imputabile angajatului”, luându-se de asemenea în

considerare şi „situaţia economică atât a unuia, cât şi a celuilalt”

230

.

Din exemplele citate mai sus, rezultă că „raţiunea” nu este neutră sau

imparţială, pentru că, în unele situaţii, trebuie să fie privilegiaţi unii parteneri

contractuali. Dar, mai mult decât atât, ea se articulează în jurul unei norme

sociale (al cărui mod de construire a fost descris mai sus) care desenează

imaginile prototip ale unui angajat asiduu şi muncitor. Aşa încât se poate

afirma că norma socială la care se referă judecătorul (dar şi alte categorii de

jurişti), pentru a-şi exercita puterea de apreciere, nu serveşte numai ca punct de

sprijin şi nu funcţionează numai pentru a raţionaliza o apreciere subiectivă, o

luare de poziţie, ci mult mai mult, prin ea este trasată implicit şi perspectiva

normativă a datoriei sociale şi juridice

231

(de unde şi interesul acestui model de

normă socială pentru activitatea de legiferare şi, implicit, ingineria juridică).

Norma socială se poate fundamenta şi pe „tradiţie”, motiv pentru care se

va lua în considerare cutare sau cutare practică locală care va fi selecţionată din

multitudinea de practici colective specifice şi regionale. Ţinând seama de

aceste „uzanţe locale”, Tribunalul Federal elveţian a reamintit că „dacă aceste

modalităţi n-ar fi determinabile pe baza uzanţelor comerciale ale pârâtei,

judecătorul, în lipsa unei înţelegeri între părţi, le va soluţiona ţinând seama de

natura afacerii (art. 2.2 din Codul obligaţiilor elveţian), adică inspirându-se din

regulile de drept şi de echitate (art. 4 din Codul civil elveţian). Uzanţele în

comerţul de bunuri mobile i-ar furniza judecătorului indicaţiile necesare”

232

.

Uneori, pentru a se permite judecătorului să-şi exercite puterea sa de

apreciere, norma socială nu se poate referi la ceea ce, în discursul judiciar, este

denumit „omul normal mediu”, pe care judecătorii nu-l pot întâlni niciodată în

mod concret, pentru că un astfel de om nu este observabil din punct de vedere

229

A se vedea ATF 95 II 532=JT 1971 40, p. 47.

230

A se vedea ATF 82 II 142 =JT 1957 101, p. 104.

231

A se vedea Dominique Manai, op. cit. supra, p. 96.

232

A se vedea ATF 84 II 628 =JT 1959 632, p. 365.
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empiric în spaţiul real al practicilor sociale. Dimpotrivă, el nu corespunde

decât unei „construcţii formale”, acest om normal mediu nefiind în realitate

decât o „imagine construită” care este folosită drept parametru de apreciere şi

criteriu de evaluare. Deci nu este vorba decât de un „om etalon”, abstract şi

fictiv care permite să se aprecieze într-o „manieră normativă” acţiunile

oamenilor reali în diversitatea condiţiilor lor sociale şi în pluralitatea practicilor

lor individuale

233

.

O hotărâre pronunţată de Tribunalul Federal elveţian, în această privinţă,

este ilustrativă. Este vorba de puterea de apreciere a judecătorului în cadrul

prevederilor art. 684 din Codul civil elveţian (potrivit acestui text „Proprietarul

este ţinut, în exercitarea dreptului său, în special în ceea ce priveşte lucrările de

exploatare industrială, să se abţină de la orice exces care ar fi în detrimentul

proprietăţii vecinului. Sunt interzise în special emisiunile de fum sau de

funingine, emanaţiile incomodante, zgomotele, trepidaţiile care au efecte

păgubitoare şi care depăşesc limitele de toleranţă admisibile între vecini,

avându-se în vedere uzanţa locală, situaţia şi natura imobilelor”). În cauza

respectivă, Tribunalul Federal a decis următoarele: „Pentru a judeca dacă

emisiunile sunt excesive, în sensul prevederilor art. 648 din Codul civil, nu se

poate ca aprecierea să se fondeze pe impresii care se învecinează cu

hipersensibilitatea; dimpotrivă, trebuie să se bazeze pe «impresiile pe care le-ar

resimţi un om normal mediu»… În felul acesta, rezonabil, judecătorul va face

aprecieri cu privire la caracterul excesiv al emisiunilor contestate. Instanţa

trebuie să se plaseze din punctul de vedere a unei persoane normale cu

sensibilitate medie… Nu se poate trage o concluzie dintr-o comparaţie – aşa

cum cere reclamantul – cu zgomotul circulaţiei rutiere, în sensul că zgomotul

auzit în locuinţa sa ar fi excesiv pentru un om cu sensibilitate normală”

234

.

În literatura juridică

235

, ţinându-se seama de exemplele sus-menţionate, se

face următoarea constatare, în legătură cu „norma socială”: această normă

socială este o construcţie a discursului judiciar

236

. Apoi, ea (norma socială) nu

se referă decât la practicile sociale care-i permit să atribuie o legitimitate unei

„poziţii mediane”; din acest punct de confluenţă a practicilor sociale, ea poate

servi ca principiu director de comportament.

Astfel construită, norma socială condamnă la deviantă tot ceea ce se

îndepărtează de această „medie”. Şi, făcând acest lucru, ea balizează calea spre

comportamente considerate a fi conforme cu norma, servind în acest fel nu

numai de sprijin pentru aprecierea judecătorului, ci şi ca suport, implicit,

pentru o calificare injonctivă în ceea ce priveşte comportamentele de dorit şi

cele care nu sunt de dorit. Deci, este vorba de un parametru al discursului

judiciar nu numai pentru a se aprecia ceea ce este, ci şi pentru a solicita şi

233

A se vedea Dominique Manai, op. cit. supra, p. 97.

234

A se vedea ATF 79 II 47 =JT 1954 294, p. 298-299.

235

A se vedea Dominique Manai, op. cit. supra, p. 97-98.

236

Prin “discurs juridic” se înţelege o “unitate de semnificaţie, de dimensiune mai largă

decât cea a frazei, din care semiotica juridică face unul din obiectele sale principale de studiu”, în

“Dictionnaire encyclopedique de théorie et sociologie du droit” , Paris, 1993.
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prescrie ceea ce trebuie să fie (aici, învederându-se importanţa acestui

parametru şi pentru activitatea de legiferare şi, implicit, de inginerie juridică).

În plus, se mai consideră că această normă pare selectivă şi exclusivă: selectivă

în măsura în care ea selectează practicile sociale care se coroborează cu ea;

exclusivă, în măsura în care ea exclude tot ceea ce depăşeşte contururile

modelului de apreciere pe care l-a format discursul judiciar.

d) Referirea la cazuistică. Printre diferitele argumentări care ţin de

discursul judiciar (care sunt aplicabile şi în discursul juridic), prin referiri la

drept şi echitate, figurează şi modalitatea care se desfăşoară în jurul luării în

considerare a „specificităţii cazului dat”.

Desigur că, exercitându-şi puterea sa de apreciere, judecătorul adoptă în

mod necesar şi un „demers cazuistic” pentru a evalua diferitele interese

prezente în cadrul cazului de speţă, referindu-se la parametrii de apreciere cum

sunt: legalismul, autoritatea doctrinei şi jurisprudenţei şi norma socială

dominantă, fie sprijinindu-se pe un singur parametru de apreciere, fie

combinându-i. Cu toate acestea, se întâmplă ca judecătorul să considere că

„specificitatea cazului” să fie un „criteriu suficient” pentru evaluarea unui caz

precis, dar astfel de cazuri, în care este folosit acest tip de argumentare, sunt

relativ rare.

În jurisprudenţa elveţiană sunt ilustrate unele din aceste cazuri care

prezintă interes a fi cunoscute, întrucât niciun canal, oricât de puţin important,

prin care circulă astfel de informaţii nu trebuie să fie ignorat. Aşa, de exemplu,

prin fixarea cuantumului unei indemnizaţii, s-a considerat că ar trebui să se

„aprecieze circumstanţele existente”

237

, să se ţină seama de „circumstanţele

speţei”

238

sau să se ia în considerare „toate circumstanţele cazului concret”

239

.

Tot aşa, atunci când este vorba să se aprecieze dacă există „juste motive”

pentru admiterea acţiunii în tăgadă de paternitate chiar după expirarea

termenului prevăzut de art. 257 pct. 3 din Codul civil elveţian, Tribunalul

Federal a afirmat că judecătorul trebuie să se bazeze pe „aprecierea

circumstanţelor”

240

. De asemenea, pentru a se admite existenţa justelor motive

care autorizează rezilierea anticipată a contractului de muncă, s-a decis că

judecătorul, şi în acest caz, trebuie să caute soluţia adecvată „circumstanţelor

speciale ale cazului particular”

241

.

Toate cele patru categorii de referiri la aplicabilitatea regulilor de drept şi

echitate: legalismul, autoritatea doctrinei şi jurisprudenţei, norma socială

dominantă şi cazuistica, menţionate în literatura juridică elveţiană

242

şi ilustrate

prin trimiteri la practica judiciară elveţiană, interesează, în principal, activitatea

jurisdicţională, dar, aşa cum am arătat mai sus, ele au aceeaşi valoare şi

aplicabilitate şi în cazul activităţilor de legiferare şi de aplicare a legilor, fiind

legate de activităţi constructive de mai mici sau mai mari dimensiuni, adică de

237

A se vedea ATF 97 II 123, p. 131.

238

A se vedea: ATF 98 II 164=JT 1973 226, p.227; ATF 51 II 162, p.170; ATF 96 II 218, p. 235.

239

A se vedea ATF 95 II 143, p. 153.

240

A se vedea ATF 91 II 153, p. 155.

241

A se vedea ATF 101 Ia 545, p. 550.

242

A se vedea Dominique Manai, op. cit. supra, p. 86-99.
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activităţi de inginerie juridică, acesta fiind şi motivul pentru care am făcut

expunerea acestora în studiul nostru consacrat managementului juridic şi

jurisdicţional care se bazează, direct sau indirect, şi pe activitatea de inginerie

juridică.

Aceste patru feluri de raţionalităţi juridice sunt elemente esenţiale pentru

construirea sistemelor juridice şi jurisdicţionale după regulile ingineriei

juridice. Prin astfel de concepte dinamice, ţinând de argumentări diferite, se

permite sistemului juridic şi jurisdicţional să se deschidă spre integrare,

datorită polivalenţei acestor raţionalităţi.

Rezumând cele expuse mai sus în legătură cu construirea de „punţi

juridice” care să suplinească golurile sau insuficienţele de ordin legislativ,

putem trage şi unele concluzii şi face unele remarci finale.

Lacunele sunt nişte deficienţe endemice care afectează toate sistemele

juridice.

Atunci când aceste lacune nu pot fi suplinite prin „interpretări legale”

(sau, după caz, convenţionale), se recurge la „ingineria juridică”, al cărei

principal instrument îl constituie studiile de legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă

comparată, care permit realizarea unor construcţii juridice, mai mult sau mai

puţin complexe, de dimensiuni mai ample sau mai limitate, fundamentate pe

principii preluate din diferite legi străine, legislaţii comunitare sau legi

internaţionale, dar şi soluţii ale unor jurisdicţii străine.

Legislaţiile străine pot fi aplicate comparativ sau selectiv, în acelaşi mod

procedându-se şi în privinţa doctrinei sau jurisprudenţei comparate.

Aplicaţii cumulative au loc acolo unde sunt luate în considerare, în

studiile de legislaţie comparată, toate reglementările, pentru a fi identificate

principiile comune care guvernează aceste reglementări, la nivel global. Dar

cercetarea comparativă comparată prezintă dezavantaje în privinţa timpului

îndelungat necesar pentru efectuarea unor atare studii şi angrenarea unor

materiale financiare şi umane însemnate, fără a mai vorbi de dificultăţile legate

de limbajul juridic, cunoaşterea de limbi străine şi expertizele necesare, în

diferite domenii. De asemenea, s-ar putea ca unele sisteme juridice să nu fie

compatibile din punct de vedere ideologic sau să nu respecte anumite standarde

calitative care sunt admise în general.

Aceste dificultăţi nu trebuie însă să ducă la concluzia că cercetarea

comparativă cumulată trebuie abandonată ci, dimpotrivă, trebuie, şi în astfel de

cazuri, făcute eforturi de armonizare a legislaţiilor naţionale şi, treptat, pe

această cale, să se realizeze influenţe pozitive şi asupra legislaţiilor naţionale

deficiente, mai puţin dezvoltate.

Studiile de drept comparat, în indiferent ce condiţii, permit a se face

analize privind: structurile corporatiste permise de legislaţiile naţionale;

structurile efective adoptate în ţări diferite; o privire de ansamblu cu privire la

posibilitatea aplicării unor soluţii comune.

Desigur că situaţia este mult mai bună în cazurile organizaţiilor regionale,

pentru că numărul legislaţiilor naţionale este mai redus, cum este şi cazul

Uniunii Europene, iar instituţiile decizionale nu întotdeauna întreprind studii

comparative cumulative, mulţumindu-se doar cu adoptarea unor principii
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generale existente în câteva legislaţii generale, apreciate, la acest nivel, ca fiind

adecvate pentru comunitate, care vor fundamenta legislaţia comunitară.

Trebuie însă subliniat că în general analizele complexe de mari

dimensiuni, cum sunt cercetările comparatiste cumulate, nu sunt realizate decât

în cazuri care justifică asemenea eforturi şi cheltuieli, cum este cazul

organizaţiilor internaţionale puternice, care de altfel dispun şi de astfel de

posibilităţi. Aşa încât, în cele mai multe cazuri, se recurge, mai curând, la

cercetări comparative pe baze selective, luându-se în considerare sisteme

juridice care sunt compatibile, similare sau învecinate din punct de vedere

geografic. Aşa, de exemplu, dacă Elveţia doreşte să adopte o reglementare într-

un anumit domeniu, ea va întreprinde o cercetare de legislaţie comparată din

cadrul sistemelor juridice învecinate (Franţa, Germania, Italia, Austria).

Această cercetare comparativă va duce la identificarea principiilor generale şi a

unor reguli comune ale sistemelor juridice studiate din punct de vedere al

armoniei, acest studiu devenind o bază, o sursă de inspiraţie şi oferind o

perspectivă de legiferare care să evite greşelile făcute de alţii

243

.

Selectarea se poate face nu numai pe criterii geografice, ci şi pe alte

criterii, unul dintre acestea fiind „criteriul subiectului ales” (obiectul

reglementării).

De exemplu, dacă în legislaţia naţională s-ar identifica lacune sau alte

deficienţe privind reglementarea activităţii cazinourilor sau a altor stabilimente

de jocuri de noroc, se vor întreprinde cercetări de legislaţie comparată din ţări

care au mare experienţă în această materie, cum sunt Statele Unite ale

Americii, Italia, Germania, Spania şi altele.

Alteori, selectarea legislaţiilor altor ţări, care urmează a fi studiate, se face

pe considerente „lingvistice”. Aşa, de exemplu, atunci când judecătorii

israelieni se confruntă cu unele dificultăţi în rezolvarea unor cauze, în legătură

cu care legislaţia israeliană nu este suficientă, de obicei se întreprind cercetări

comparatiste, îndreptându-se spre reglementări sau soluţii jurisprudenţiale din

ţări de limbă engleză (Statele Unite ale Americii, Canada, Australia), în timp

ce juriştii din ţările cu sisteme juridice de drept civil se îndreaptă de preferinţă

spre sisteme juridice continentale

244

.

Există o prezumţie rezonabilă că, în viitor, studiile de legislaţie comparată

vor creşte cantitativ datorită, între altele, fenomenului globalizării, pentru că,

într-adevăr, pe lângă canalele obişnuite de „cooperare juridică internaţională”

există, în prezent, şi o mişcare care tinde spre un proces de globalizare

legislativă, graniţele legislaţiilor naţionale devenind tot mai permeabile

245

.

Dezvoltarea fără precedent a comunicaţiilor electronice, a bazelor de date

legislative, alături de digitalizarea unor întregi ansambluri legislative vor face

mult mai uşor accesul statelor şi instituţiilor lor, inclusiv cele legislative şi

243

A se vedea A. Barak, op. cit. supra, p. 290 şi urm.

244 Ibidem, p. 293.

245

A se vedea A. Aronovitz, May Private Claims be Advanced Through the European Court
of Human Rights? A Study of cross-border procedural law based on a case of international child
abduction, în “Israel Yearbook of Human Rights”, vol. 37, 2007, p. 167.
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jurisdicţionale, la informaţii globale privind legislaţiile, doctrina şi

jurisprudenţa din alte ţări, dând posibilitatea acestora să aibă în orice moment o

viziune de ansamblu a reglementărilor, dezbaterilor doctrinare şi jurisprudenţei

din toate ţările, concentrate, sistematizate, prelucrate, traduse şi comentate, în

toate problemele juridice cu care acestea se confruntă în toate domeniile de

activitate, pe toate planurile şi la toate nivelurile.

În acest context, recurgerea la activităţi de inginerie juridică pentru

complinirea lacunelor sau chiar construirea în întregime sau parţială a unui

sistem juridic va căpăta, în mod evident, o mare dezvoltare şi, în consecinţă, ar

fi bine ca juriştii să se obişnuiască şi să fie pregătiţi pentru a realiza astfel de

activităţi. Ingineria juridică nu este echivalentul termenului franţuzesc de

„bricolage”, iar accesul la surse legislative străine nu va substitui niciodată

experienţa juridică (profesională), în toate sensurile: participarea la procesele

de legiferare, aplicarea prevederilor legale, monitorizarea şi controlul

activităţilor de legiferare şi de aplicare a legilor, evaluarea tuturor acestor

activităţi şi măsurile de corectare, complinire şi de modificări legislative sau

jurisprudenţiale. Aceasta întrucât una este să ai acces la surse de informare

legislativă, doctrinară sau jurisprudenţială şi alta este activitatea de deducere

(extragere) din aceste surse informaţionale, principii cărora să le atribui un

conţinut şi înţeles corecte, în lumina surselor din care acestea au fost extrase.

Ingineria juridică este o activitate care s-a născut în câmpul cercetării

comparative: legislative, doctrinare şi jurisprudenţiale şi constă în construirea

de punţi juridice care suplinesc (sau complinesc) golurile de ordin legislativ,

precum şi în transplantări de modele juridice de la unul sau mai multe sisteme

juridice la sistemul juridic dat.

Dar acest pragmatism juridic nu trebuie să capete sau să fie considerat ca

o dimensiune absolută. Pragmatismul este, într-adevăr, asociat cu utilitatea şi

eficienţa, este atribuit oamenilor de acţiune care „fac, nu vorbesc”, care rezolvă

probleme practice, nu se irosesc în discuţii sterile fără sfârşit. De aceea,

pragmatismul, inclusiv ingineria juridică, par dezirabile, ba chiar salutare. Dar

această constatare nu trebuie împinsă până la absurd, până la acordarea unui

statut de absolut sau imuabil. Aşa cum a subliniat profesorul Vladimir

Tismăneanu într-o conferinţă despre „Naufragiul utopiei”

246

, pragmatismul nu

trebuie dus dincolo de politic pentru că atunci vom avea de-a face cu un mit.

Pragmatismul, inclusiv construirea de montaje juridice (ingineria juridică), nu

poate fi separat de politic căci dacă nu ar exista decât un singur set de soluţii

pentru problemele unei societăţi, determinate în mod ştiinţific, atunci

dezbaterile politice şi angajamentele civice n-ar mai fi necesare, ar deveni

inutile. Or, aici s-ar ascunde un mare pericol, acela al totalitarismului, al

absolutismului rigid. Putem să găsim tehnologiile cele mai bune, adică cele

mai eficiente, pentru a deschide vaste şantiere de inginerie juridică şi socială

pentru realizarea progresului. Dacă însă nu sunt transgresate ideologiile

clasice, în numele cărora de altfel a progresat şi pragmatismul, va apărea şi

246

Citat de C. Câmpeanu în articolul său, Tentaţia totalitară a “pragmatismului progresist”,
în “România Liberă” nr. 5170 din 6 iunie 2009.
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pericolul totalitarismului. Deci, în faţa ofensivei pragmatismului este necesară

o regrupare în jurul valorilor liberale şi în primul rând a responsabilităţii

individuale. A construi o lume izolată de politic, prin elaborarea unor planuri

de mai mare sau mai mică amploare, a reconstrui o lume fără politic, aceasta ar

însemna să se uite că lumea este făcută din indivizi şi că cel mai adesea

indivizii greşesc. De aceea, nu există ceva de felul „soluţiilor infailibile” care

să fie împărtăşite de toată lumea. Nu există decât opţiuni limitate care trebuie

puse în dezbatere publică şi negociate, de unde şi tendinţa lărgirii considerabile

a spaţiului sau interesului destinat contractelor în toate sistemele juridice.

Un alt efect negativ al pragmatismului înţeles în sens absolut îl constituie

„dezangajarea civică”. Dacă eficienţa este cea care ne ghidează, atunci

angajamentul cetăţenesc „diletant” nu este bine-venit. Deci, concluzia, aparent,

ar trebui să fie aceea că treburile societăţii trebuie lăsate în mâinile unei elite

birocratice care să rezolve lucrurile cu maximă eficienţă. Aceasta este însă o

concluzie falsă şi periculoasă care duce la totalitarism.

Concluzia corectă este că în niciun fel de activitate nu poate fi depăşit

politicul, domeniu al dezbaterilor şi deciziilor publice, însă nu mai puţin

adevărat este că activitatea politică poate fi perfecţionată pentru a deveni ea

însăşi o activitate riguros ştiinţifică, ţinându-se seamă de toate progresele

ştiinţifice, din toate domeniile, inclusiv în ştiinţele juridice care au căpătat o

mare dezvoltare, fiind incluse şi sisteme de înaltă tehnicitate cum sunt cele de

inginerie juridică care trebuie incluse în activitatea politică.

Dar, pentru a avea jurişti de un asemenea calibru, care să aibă capacitatea

de a se integra în mecanismele de conducere ale societăţii, inclusiv şi, în

special, în cele privind legiferarea şi de asigurare a funcţionalităţii optime a

acestor sisteme, trebuie ca şi pregătirea lor teoretică şi practică să fie pe

măsură. Despre acest aspect al problemei ne vom ocupa în partea finală a

acestui capitol.

6. Implementarea activităţilor de inginerie juridică în câteva sisteme
legislative ale unor ţări situate pe diverse continente.

Activităţile de inginerie juridică şi-au găsit aplicare în moduri diferite în

sistemele legislative ale ţărilor situate pe diverse continente, aşa încât credem

că prezintă interes o prezentare a câtorva din aceste moduri de implementare în

câteva ţări care ni se par a fi mai pertinente şi, deci, reprezentative.

a) Sistemul legislativ din Statele Unite ale Americii. Desfăşurarea unor

activităţi de inginerie juridică în Statele Unite ale Americii este un fapt care nu

comportă niciun dubiu şi, de altfel, aşa cum se subliniază de unii autori, acest

gen de activităţi reprezintă în prezent pâinea zilnică a unei bune părţi a

Baroului american, în cadrul căruia un număr mare de jurişti nu fac nimic

altceva decât să participe la realizarea unor structuri juridice. Acest gen de

activităţi reprezintă un fenomen recent, avându-şi originile la începutul

secolului XX şi devenind treptat o activitate dintre cele mai importante ale

firmelor de avocatură din Statele Unite care practică în mod curent ingineria

juridică pentru consolidarea organizaţiilor corporatiste, reorganizările din

diferite domenii de activitate, cum ar fi, de exemplu, transporturile feroviare,
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pentru rezolvarea problemelor de securitate juridică pentru activităţi

desfăşurate de către diferite categorii profesionale, şi mai ales din domeniul

financiar, cum este activitatea brokerilor şi tuturor operatorilor de pe piaţa de

capital, pentru ca aceştia să-şi poată desfăşura în condiţii de securitate juridică

marile lor angajamente luate pe această piaţă care sunt şi foarte lucrative

247

.

Alte câmpuri de acţiune pentru activităţi de inginerie juridică sunt cele

acoperite de reglementări din domeniul succesiunilor, mai ales al persoanelor

juridice corporatiste, al afacerilor sau al reglementărilor fiscale. Toate acestea

reprezintă un teren fertil pentru cultivarea unor scheme juridice şi soluţii de

inginerie juridică, legislaţia Statelor Unite asigurând o foarte largă aplicaţiune

principiului libertăţii contractuale

248

, lipsind un Cod al obligaţiilor

249

, iar prin

standardele stabilite prin legislaţia civilă impunându-se prea puţine restricţii,

asupra cărora părţile pot să cadă de acord cu privire la impunerea lor

250

.

Într-un mod similar, aria de reglementare juridică a dreptului de

proprietate cuprinde prea puţine restricţii, cu excepţia dreptului de a se lăsa

soţului supravieţuitor un anumit procent din avere, fără a se ţine seama de

prevederile cuprinse în testament (în măsura în care există state care conţin în

legislaţia lor astfel de dispoziţii).

Spre deosebire de acest sistem juridic relaxat, în domeniul fiscalităţii

reglementările sunt numeroase şi foarte detaliate, ceea ce duce, inevitabil, la

inconsistenţă sau lacune, nefiind posibil să se realizeze o reglementare care să

acopere toate situaţiile posibile din realitate. Or, aceste lacune sau inconsistenţe

pot şi chiar sunt exploatate de contribuabili abili, bine informaţi sau consiliaţi,

pentru a obţine beneficii perfect legale, iar avocaţii specializaţi sau finanţiştii

creativi găsesc aici un teren fertil pentru activităţi de inginerie juridică ce

uneori sunt la marginea legalităţii.

Un alt domeniu în care se pot exercita, cu succes, activităţi de inginerie

juridică îl constituie „proiectarea unor strategii juridice tactice în ceea ce

priveşte planificarea şi desfăşurarea diverselor tipuri de litigii”. În sistemul

contravenţional din Statele Unite, acest tip de planificare tactică a unui litigiu

este esenţial. Cercetările extensive, în special în cauzele complexe, în care sunt

puse în discuţie sume mari de bani, iar părţile implicate deţin importante

resurse financiare, astfel de instrumente specifice aflate în mâinile unor strategi

pricepuţi, sunt foarte utile şi apreciate întrucât fac ca înfruntarea juridică dintre

astfel de titani să se desfăşoare în condiţii de mare eficienţă şi în termene mult

reduse de timp şi cu cheltuieli rezonabile. Astfel de instrumente juridice de

acţionare în situaţii litigioase importante au avut răsunet şi în arena

internaţională, existând multe încercări de a se limita extinderea lor dincolo de

hotarele Statelor Unite.

247

A se vedea R.T. Swaine, The Cravath Firm and its Predecessors, 1819-1947, vol. I, New

York, 1946, p. 371.

248

A se vedea R. Pound, Liberty of Contract, 18 Yale Law Journal 454, 1909.

249

A se vedea J.H. Langheim, Comparative Civil Procedure and the Style of Complex
Contracts, 35 American Journal of Comparative Law 381, 1987, p. 389.

250

A se vedea P. Godé, L’entreprise et le droit, site http://www.asmp.fr/travaux/

communications/2008/gode.htm.
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Dar, în anumite privinţe, activităţile de inginerie juridică nu au avut acelaşi

răsunet în Statele Unite şi anume în ceea ce priveşte armonizarea sau

uniformizarea sistemului legislativ, această deficienţă constituind o caracteristică

a sistemului sau legislativ. În literatura de specialitate se face observaţia că

sistemul legislativ federal este compus din 11 circuite şi 191 de districte. De cele

mai multe ori legea, sub unele aspecte, este diferită în mai multe, dacă nu chiar în

toate statele, individualismul fiind ridicat la rang de valoare principală

(cardinală); ceea ce poate constitui o explicaţie, chiar dacă parţială, a actualei

situaţii a sistemului legislativ al Statelor Unite. Numeroase încercări, printre care

şi aceea de a se impune un Cod civil în New York sau legi uniforme au eşuat sau

au fost adoptate în proporţie de 50%. Alteori, legile au fost adoptate, dar nu în

forma sau conţinutul propus, ci cu unele modificări. De altfel, chiar propunerile

de legi uniforme au fost modificate în timp, oferindu-se variante diverse.

Desigur că există şi intervenţii reuşite pentru armonizarea sau unificarea

legislaţiei, mai ales în domeniul dreptului afacerilor.

În ceea ce priveşte folosirea legii pentru realizarea unor schimbări sociale,

aceasta constituie un instrument la care recurg legiuitorii de la toate nivelurile

sistemului legislativ din Statele Unite, inclusiv activităţi de inginerie juridică.

Acest obiectiv a fost realizat atât la scară redusă, cât şi la scară mai

cuprinzătoare (amplă), în diferite arii particulare, pe două căi: pe de o parte,

prin instituirea unor interdicţii, iar, pe de altă parte, prin acordarea unor

stimulente, mai ales în ceea ce priveşte sistemul de impozitare. Unele exemple

în acest sens sunt: încurajarea (favorizarea) cumpărării de produse ecologice

care se realizează cu mai puţine daune pentru mediu, sau a maşinilor care

folosesc o sursă alternativă de energie, de asemenea mai puţin poluante. Pe

partea interdicţiilor este amintită legislaţia drepturilor civile din 1964

251

, care a

reprezentat un pas mare în direcţia integrării în sistemul educaţional şi în

combaterea discriminării rasiale.

Sunt citate, ca exemplu, unele decizii ale Curţii Supreme referitoare la

dreptul la avort

252

, interdicţia condamnării la moarte a minorilor

253

şi altele.

Acest fenomen se constată şi la nivelul statelor componente ale Americii,

un exemplu în acest sens constituindu-l legea din statul California din 1999

254

referitoare la parteneriatele dintre persoanele de acelaşi sex, lege care a suferit,

în timp, mai multe modificări marcând evoluţii în sensul lărgirii drepturilor

persoanelor respective.

Cea mai mare deficienţă a sistemului legislativ american referitoare la

activităţile de inginerie juridică o constituie nerecurgerea la studii de legislaţie

comparată. Cu excepţia câtorva lucrări academice, a căror influenţă, de altfel,

în ceea ce priveşte legislaţia americană este nesemnificativă, nu se vor găsi

asemenea studii decât în cazuistica legală (case-law)

255

. Explicaţia rezidă din

251

A se vedea Civil Rights Act of 1964 (Public Law 88-352.).

252

A se vedea 410 U.S.483 (1954).

253

A se vedea 543 U.S.551 (1973).

254

A se vedea Domestic Partners, ch. 588, 1999, California Statutes 3372.

255

A se vedea E.A. Farnsworth, Looking in from Outside your Garden: Another View of
Comparative Law, în “Perméabilité des ordres juridiques: rapports presentés à l’occasion du

colloque-anniversaire de l’institut suisse de droit comparé”, 1992, p. 415.
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faptul numărului redus de judecători şi volumul foarte mare de cauze pe care-l

au de rezolvat, aşa încât ar fi iluzoriu să se considere că mai au timpul necesar

şi pentru studii de legislaţie sau jurisprudenţă comparată. Aşa încât, dacă

anumite tribunale, din diferite districte, nu dispun de suficiente „case-law”, ele

se vor folosi de practicile din statele învecinate (din alte districte), sau vor

recurge la legile federale care se reflectă în precedente de care se vor folosi şi

ele

256

.

Dar cazurile în care judecătorii americani se inspiră din legi sau practici

judiciare din state străine sunt rare, excepţie făcând-o statul Louisiana.

Explicaţii sunt mai multe, putând însă fi reţinută ca fiind mai importantă

următoarea: judecătorii americani au la îndemână studii şi informaţii abundente

despre legislaţia americană şi precedente, pe care le găsesc cu uşurinţă pe

internet şi apoi acestea sunt disponibile în limba engleză şi prezentate într-un

stil familiar celor care au studiat sistemul legislativ al Statelor Unite ale

Americii. De asemenea, sunt foarte puţini judecători americani care cunosc

limbi străine

257

.

Aşadar, sufocaţi de multele legi americane, dar scrise într-o limbă

cunoscută de toţi, nu este de mirare că se recurge foarte rar la studii de

legislaţie comparată

258

.

Se consideră că ar mai putea fi invocate şi motive istorice, Statele Unite

ale Americii fiind o ţară născută dintr-o revoluţie care a respins ceea ce a fost

perceput ca modele europene abuzive, inclusiv legislative, libertăţile

cetăţeneşti fiind de multe ori inexistente în acea epocă. Or, aceste drepturi şi

libertăţi individuale au constituit o preocupare majoră (esenţială) a fondatorilor

statului american

259

.

În ceea ce priveşte recurgerea la alte sisteme legislative în cazul unor

lacune existente în sistemul legal american, se evidenţiază faptul că unele

particularităţi ale sistemului legislativ american constituie adevărate obstacole

în calea împrumuturilor de modele din alte sisteme legislative. Astfel de

obstacole le constituie Legea constituţională din Statele Unite ale Americii, în

particular partea referitoare la drepturile individuale, şi sistemul jurisdicţional

american. De exemplu, protecţia drepturilor şi libertăţilor individuale oferită de

legea constituţională americană merge mult mai departe decât în multe sisteme

legislative străine şi, de asemenea, interpretările judiciare ce sunt date de First

Amendament sunt foarte largi, opunându-se oricăror restricţii care s-ar aduce,

direct sau indirect, acestor drepturi şi libertăţi individuale, în special în ceea ce

priveşte „libertatea cuvântului”. Acest lucru se reflectă în numărul enorm de

site-uri de pe internet privitoare, de exemplu, la probleme rasiale sau de

pedofilie, care în alte sisteme legislative sunt interzise

260

. De asemenea, în

256

A se vedea A.A. Lavasseur, The Use of Comparative Law by Courts, în U. Drobing, S.

Van Erp, “The Use of Comparative Law by The Courts”, Kluwer Law international, 1999, p. 316.

257 Ibidem.
258 Ibidem, p. 333.

259

A se vedea T. Paine, Common Sense Philadelphia, 1776, on the website of the University

of Liverpool (on line) (17.07.08).

260

Elveţia, Franţa, Germania.
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numele protecţiei libertăţii de cuvânt, se acordă o mai puţină protecţie

împotriva pornografiei infantile, de exemplu.

Desigur că se fac eforturi, pe plan legislativ, pentru echilibrarea

protecţiilor acestor libertăţi şi eliminarea altor obstacole similare, recurgându-se

la activităţi de inginerie juridică. Astfel, s-a adoptat, în 1996, un act normativ

federal având drept obiect decenţa comunicaţiilor pe internet (CDA)

261

, prin

care erau prevăzute sancţiuni, atât civile, cât şi penale, pentru folosirea

interactivă a serviciilor de internet pentru transmiterea sau postarea cu bună

ştiinţă de materiale sexuale cu minori sau de natură detestabilă. Curtea

Supremă din Statele Unite ale Americii a invocat motive de

neconstituţionalitate a acestui act normativ motivând că dispoziţiile sale nu

sunt suficient de restrictive pentru realizarea obiectivului urmărit de guvern

262

.

Ulterior, Congresul Statelor Unite ale Americii a adoptat un act normativ

de protecţie on line a copiilor care sunt ţinta unor website-uri comerciale prin

care sunt răspândite informaţii „nocive pentru copii”, prin care s-a încercat să

se remedieze deficienţele CDA

263

, dar şi acesta a fost considerat ca fiind prea

vag şi prea larg, deoarece se opune principiului „libertăţii cuvântului”.

În paralel cu CDA, Congresul american a adoptat şi un act normativ

pentru prevenirea pornografiei infantile (CPPA)

264

, prin care se interzicea

pornografia infantilă care includea orice descriere vizuală, inclusiv fotografii,

filme şi alt gen de imagini în care ar apărea copii minori absorbiţi într-o

activitate sexuală, inclusiv imagini virtuale. Unele instanţe de judecată au

renunţat să pună sub semnul întrebării acest act normativ, dar altele au

condamnat acest act normativ, însă a intervenit Curtea Supremă care a fost de

acord să fie reanalizată cauza respectivă, ajungând în cele din urmă la

concluzia că pornografia infantilă nu intră sub protecţia Primului

Amendament

265

.

Din cele de mai sus rezultă că puterea judiciară americană deţine o putere

semnificativă – atât teoretică, cât şi practică – putând chiar invalida acte

legislative sau executive atunci când acestea ar încălca Constituţia

americană

266

. Or, acest activism al instanţelor judecătoreşti americane merge

mână în mână cu activităţi de inginerie juridică.

În concluzie, în sistemul legislativ, dar mai ales în cadrul sistemului

jurisdicţional american, îşi găsesc loc, în mare măsură, activităţile de inginerie

juridică, existând însă reticenţe în ceea ce priveşte importul de modele din

sistemele legislative străine.

b) Sistemul legislativ din Republica Populară Chineză. Specificitatea

sistemului legislativ chinez (şi, implicit, a activităţilor de inginerie juridică)

261

A se vedea Public Law Nr.104-104, 110 Stat 133.

262

117 S. Ct. 2329 (1997) (invalidating portions of the Communications Decency Act of

1999 as not representing the most restrictive means to archieve the government’s goals).

263

A se vedea Apollo Media Corp v. Reno, 1998 WL 853216US (cal.) 1999/ amended by

119 S. Ct. 1459 (1999).

264

A se vedea Public Law 104-208.

265

A se vedea New York v. Ferber, 458 U.S., 747, 774 (1982).

266

A se vedea Mariury v. Madison, S.U.S. 137 (1803) S.U.S. 137 (Cranch).
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derivă din structura politică a Republicii Populare Chineze, instituită prin

Constituţia din 1982 (actualizată în 2004), potrivit căreia Republica Populară

Chineză este un stat socialist aflat sub conducerea democrat populară a clasei

muncitoare aliată cu ţărănimea reprezentată de Partidul Comunist Chinez (art.1

din Constituţia chineză).

Partidul Comunist Chinez reprezintă avangarda clasei muncitoare şi a

întregii naţiuni chineze.

În concordanţă cu Constituţia chineză, care se referă, indirect, şi la

Statutul Partidului Comunist din China, Republica Populară Chineză se află

sub conducerea Partidului Comunist din China care consideră că marxism-

leninismul, Mao Zedung şi teoria lui Deug Xia Ping sunt repere (ghiduri) de

acţiune foarte importante.

În Republica Populară Chineză, care este un stat marxist-leninist, atât

statul, cât şi legile sunt considerate a fi „doar instrumente” la îndemâna clasei

muncitoare reprezentate de Partidul Comunist Chinez, în Statutul partidului

existând menţiunea că idealul Partidului îl constituie „realizarea comu -

nismului”.

Deci, în Republica Populară Chineză, trebuie făcută distincţia între cele

două autorităţi care conduc societatea: Partidul Comunist Chinez şi Statul

chinez, acestea situându-se într-o organizare ierarhică clară: Partidul Comunist

Chinez elaborează politicile statale, iar Statul chinez şi legislaţia sunt

instrumente prin intermediul cărora se realizează aceste politici

267

.

Deci, deasupra Statului şi legislaţiei se situează Partidul Comunist Chinez

care are propriul său „aparat normativ” constituit din „normele de partid”, cea

mai importantă astfel de normă fiind „linia politică a partidului”. Un exemplu

în această privinţă îl constituie menţiunea că principala contradicţie din

societatea chineză ce trebuie eliminată treptat se manifestă între nevoile

materiale şi culturale ale oamenilor şi nivelul scăzut al producţiei. În

consecinţă şi în mod firesc, linia politică a partidului va fi aceea de eliminare a

acestei contradicţii, ceea ce înseamnă că producţia chineză trebuie să-şi

consacre toate forţele pentru a putea să aducă China la nivelul unei societăţi

prospere de care să profite toţi oamenii lor.

Punerea în aplicare a liniilor politice trasate de Partidul Comunist Chinez

se realizează prin elaborarea şi aplicarea legilor, în lumina normelor (liniilor

politice) ale Partidului Comunist Chinez

268

.

Deciziile de bază luate de Partidul Comunist Chinez pentru modelarea

societăţii chineze sunt consacrate prin „norme de partid” şi, în aval, aceste

norme de partid sunt transpuse în sistemul legislativ al Republicii Populare

Chineze, care vor furniza ansamblul acestui sistem legislativ, prin care sunt

puse în aplicare normele de partid.

267

A se vedea H. Von Senger, Ideology and Law Making, în “J.M. Otto, V. Pollak, Jianfu

Chen, Yuwen Li, “Law Making in the People’s Republic of China”, Haga, Londra, Boston, 2000,

S. 41-54.

268

A se vedea H. Von Senger, Recent Developments in the Relations between State and
Party �orms in the People’s Republic of China, în Stuart R. Schram “The Scope of State Power of

China”, Londra 1985, S. 171-207.
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Întrucât prin linia politică referitoare la activităţile economice s-a trasat

necesitatea adoptării unui sistem legislativ specific economiei de piaţă, deci şi

investiţiilor, s-a recurs, printre altele, şi la activităţi de inginerie juridică

constând în împrumuturi din sistemele legislative străine privind investiţiile şi

asigurarea condiţiilor de eficientizare pentru nivele performanţiale ridicate în

activităţile comerciale, bineînţeles conforme cu liniile politice directoare emise

de Partidul Comunist Chinez

269

.

Concluzia în legătură cu ingineria juridică, în cadrul sistemului legislativ

chinez, este că atât activitatea de legiferare în ansamblul ei, cât şi activităţile de

inginerie legală, în cadrul activităţii de legiferare, sunt subordonate liniilor

politice directoare emise de Partidul Comunist Chinez prin care sunt traduse

atât politicile economice, cât şi cele de ordin legislativ.

c) Sistemul legislativ din Elveţia. Sunt utilizate studiile de drept comparat

în cursul proceselor legislative, aceste studii fiind realizate de Institutul

Elveţian de Drept Comparat

270

.

Dreptul comparat poate, mai întâi, să aibă un rol în cursul elaborării unui

proiect de lege. În loc de a se crea o lege „ex novo”, proiectele de legi se

inspiră din reglementări care deja sunt în funcţiune într-un alt sistem juridic. În

Elveţia, în cursul lucrărilor legislative pregătitoare, poate fi menţinut un grup

de lucru compus din experţi, grup care poate adopta (propune) soluţii originale

în măsura în care experţii pot face abstracţie de contextul politic, utilizând mai

mult soluţii şi informaţii necesare, de exemplu, prin intermediul dreptului

comparat

271

. Un exemplu din cele mai grăitoare ar fi cel al „transplanturilor

legale” prin care se importă gândiri juridice particulare de la o ţară la alta

272

.

Recurgerea la dreptul comparat poate interveni, de asemenea, în cursul

unei faze mai avansate a procesului de legiferare, odată ce a fost deja realizat

avanproiectul actului normativ. În Elveţia, avanproiectul de act normativ face

obiectul unei proceduri de consultare posterioară, procedură urmată de cea a

elaborării proiectului şi a expunerii de motive. Rapoartele de drept comparat

sunt utilizate în expunerile de motive parlamentare

273

.

În ceea ce priveşte  însuşi studiul comparativ, chestiunile ridicate în

această privinţă privesc în esenţă punctele-cheie ale reformei în discuţie. De

exemplu, în legătură cu un proiect de lege elaborat de Oficiul Federal Elveţian

al Locuinţei (OFL), în cadrul acţiunii de revizuire generală a dreptului

închirierii, ţările care au fost luate în considerare, pentru studierea legislaţiilor

lor, au fost ţările vecine, adică Germania, Franţa, Italia, dar şi Danemarca,

Suedia, Olanda, Marea Britanie şi Spania. A trebuit să se stabilească dacă

269

A se vedea H. Von Senger, Droit économique chinois, ideologie et normes du parti, vol.

8, Zürich, 1987, S. 59-77.

270

A se vedea “Guide pour l’élaboration de la législation nationale” , Office fédéral de la

Justice, Berna, 2007.

271 Ibidem, nr. 1321.14, p. 65.

272

A se vedea Eva Lein, Legal Transplants in European Private Law, în Eleanor Cashin

Ritaine, Laetitia Franck, Shaheeza Lalani, “Legal Engineering and Comparative Law”, Tome I,

Geneve-Zürich-Bâle, 2008, p. 69 şi urm.

273

A se vedea “Guide pour l’élaboration de la législation nationale” , cit. supra., nota 10, nr.

2651, p. 201.
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reglementările privind închirierea din ţările respective conţin sau nu norme

similare sau echivalente ale celor existente, pe care Confederaţia Elveţiană

voia să le introducă. Punctele forte ale proiectului erau, între altele, renunţarea

la închirierea bazată pe costuri şi introducerea chiriei indexate şi comparabile.

Proiectul prevedea că în ceea ce priveşte locuinţele, examinarea caracterului

abuziv al unei chirii nu se mai bazează pe criteriul randamentului sau al

preţului de cumpărare excesiv, ci să fie fondată comparaţia cu închirierile de

obiecte comparabile. În plus, chiriile trebuiau să poată fi adaptate o dată pe an

la evoluţia indicelui elveţian de preţuri de consum, până la un procent maxim

de 100% în raport cu creşterea survenită după încheierea contractului de

închiriere sau ultima adaptare. Chiriile eşalonate şi chiriile fondate pe cifra de

afaceri continuau a fi admise pentru localurile cu specific comercial. În sfârşit,

pe timp de un an după începerea locaţiei, proiectul prevedea că nu este posibil

să se procedeze la o creştere a chiriei ca urmare a ameliorărilor care antrenează

o plusvaloare, afară de cazul când părţile au prevăzut în scris aceste ameliorări,

în momentul încheierii contractului

274

.

În cadrul acestei reforme, OFL a mandatat Institutul Elveţian de Drept

Comparat să realizeze un studiu de drept comparat. Chestiunile puse

institutului priveau în esenţă determinarea pentru fiecare ţară studiată a faptului

dacă „chiriile de referinţă” sunt utilizate pentru fixarea chiriilor concrete, dacă

este posibilă contestarea cuantumului chiriei după încheierea contractului şi

dacă realizarea de lucrări care aduc plusvaloare are vreo repercusiune asupra

chiriei.

Legiuitorul elveţian încearcă întotdeauna să profite, prin intermediul

studiilor de drept comparat, de experienţa străină, pentru a evita să adopte

soluţii care au eşuat în alte părţi.

d) Sistemele legislative central şi est-europene nu folosesc termenul de

„inginerie juridică” şi, în consecinţă, nici nu-l definesc. De asemenea, nu se fac

referiri la aptitudinile (abilităţile) de construire a unei arhitecturi instituţionale

în cadrul căreia să se realizeze un sistem coerent de elaborare a legilor şi altor

categorii de acte normative, iar pentru diferitele categorii de jurişti: judecători,

consilieri juridici, avocaţi, termenul de „inginerie juridică” nu are nicio

semnificaţie. Abia în unele cazuri, ocazional, termenul general de „inginerie”

este folosit în acest important domeniu de activitate, dar în sens negativ (de

escrocherie, căi de ocolire a legilor).

Dar absenţa termenului de „inginerie juridică” şi nefolosirea lui în

sistemele legislative centrale şi est-europene nu înseamnă că astfel de activităţi

(cu specific de „inginerie juridică”) nici nu se desfăşoară în aceste spaţii

geografice. Dimpotrivă, fără a fi denumite ca atare, în ţările central şi est-

europene se recurge şi încă masiv la astfel de activităţi, în special în forma

importurilor de sisteme legislative, părţi din acestea sau numai dispoziţii

particulare din sistemele legislative occidentale. Şi este vorba nu numai de

274

Explicaţii referitoare la proiectul sus-menţionat au fost postate pe site-ul următor:

http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachements/11243.pdf.

(23.07.2008).
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recepţionări pure şi simple, ci de o abordare analitică ce este de natură să aducă

contribuţii la îmbunătăţirea calitativă a legislaţiei

275

.

Ingineria juridică a influenţat proiecte de legi, dar şi modul de aplicare a

legilor şi jurisprudenţa din aceste ţări

276

.

În literatura de specialitate

277

s-a folosit şi termenul de „inginerie

constituţională” pentru a se pune în evidenţă preocupările pentru construirea

unor proiecte cu constituţii solide întemeiate pe studii comparative de

profunzime. În acest sens se face referire la teoria generală a lui Giovani

Sartori privind ingineria constituţională aplicabilă în câmpurile legislative din

Europa de Est.

Conceptul de „inginerie constituţională” este neutru, raportat la eventuala

întrebare dacă dispoziţiile constituţionale sunt cele care contribuie la

dezvoltarea sistemelor juridice din alte ţări sau această dezvoltare are loc ca

urmare a unor echivalente funcţionale pe care ingineria constituţională le-a

dezvoltat în alte ţări, pentru a fi rezolvate probleme similare

278

.

Potrivit lui K. Von Beyme, majoritatea constituţiilor din statele Europei

Centrale şi de Est combină principii democratice tradiţionale cu tradiţiile

naţionale din ţările de baştină. De exemplu, Federaţia Rusă se autodenumeşte

ca fiind „un stat federativ constituţional cu o formă republicană de guvernare”

şi prezintă un catalog de declaraţii cu privire la obiectivele statului (art.7 din

Constituţia Federaţiei Ruse), fiind înlăturate toate rămăşiţele socialiste.

Conceptele de „inginerie constituţională” şi „inginerie instituţională” au

apărut ca urmare a regenerării conceptului de „instituţionalism” născut şi

dezvoltat în perioada tranziţiei spre democraţie. Ca atare, conceptul de

„inginerie instituţională” nu a fost creat pentru a ilustra trecerea de la

totalitarism la democraţie. În schimb, ingineria constituţională s-a dovedit a fi

foarte utilă în situaţiile în care diferite părţi nu pot cădea de acord, astfel de

inginerii constituţionale din ţările Europei Centrale şi de Est bazându-se pe legi

electorale care prezintă însă multe deficienţe.

Dar, în pofida limitelor şi implicaţiilor metodologice ale „ingineriei

juridice”, în legătură cu ţările din Europa Centrală şi de Est, acest concept

satisface în mare măsură dorinţa unor abordări noi în această materie, el

permiţând o îmbinare între individualismul academic şi imaginaţia creativă a

oamenilor de ştiinţă.

Apoi, în ţările Europei Centrale şi de Est, ingineria juridică s-a manifestat

şi sub formele „transplantului juridic” sau „transpunerii juridice”; noţiunea de

„transplant juridic” creând imaginea unui transplant de organ de la o persoană

275

A se vedea T.M. See Van Engers, Legal Engineering: A Knowledge Engineering
Approach To Improving Legal Quality, Londra, 2006.

276

A se vedea: W. Straub, Legal Engineering-eine neue Disciplin?, în “Jusletter” 24, mai

2004; R. Lefeber, Creative Legal Engineering, în “Leiden Journal of International Law”, vol. 13,

2000, p. 1-9.

277

A se vedea K. Von Beyme, Institutional Engineering in a Comparative Perspective
Democratic Consolidation in Eastern Europe, în J. Zielonka “Institutional Engineering”, European

University Institute, 2001.

278 Ibidem, nota 4, p. 3-4.
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la alta sau a unei plante dintr-un anumit teren în alt teren

279

; noţiunea de

„transpunere juridică” oferă imaginea unor schimbări de esenţă, în cadrul

căreia fiecare reglementare sau instituţie juridică este introdusă (folosită)

pentru a complini (acoperi) o anumită arie particulară (cultura juridică sau

nevoie socială) a actorului (ţării)

280

.

Pe un plan general, este de reţinut că sistemele legislative din ţările

Europei Centrale şi de Est au cunoscut, în ultimii 20 de ani, transformări

fundamentale atât în domeniul economic şi social, cât şi în domeniul juridic,

dar aceste sisteme sunt încă în tranziţie, ceea ce înseamnă, din punct de vedere

juridic: redefinirea legilor şi conceptelor juridice, constituirea sistemelor

legislative şi rezolvarea conflictelor dintre cultură şi legislaţie, abordarea

problemelor de diversitate şi afinitate juridică, explicarea procesului de creare

a sistemului legislativ în ansamblul său, reforma legislativă, noi definiţii pentru

modernizare şi contemporaneizare în materie, consolidarea sistemelor

legislative prin metode de pluralism juridic şi concepte de inginerie juridică

281

.

Aceste transformări au deschis un câmp larg şi luminos pentru cercetări în

ţările din Europa Centrală şi de Est în legătură cu modelele concurente

disponibile din întreaga lume, care pot fi folosite pentru recrearea şi

modernizarea sistemelor economice, sociale şi legislative.

Formarea sistemelor statale şi a cadrelor lor juridice sunt subiecte de mare

interes pentru juriştii din această arie geografică care sunt conectaţi şi la

dezbaterile pe plan mondial ale oamenilor de ştiinţă pe tema structurilor statale.

În prezent, cele mai importante influenţe de natură juridică pentru Statele

membre ale Uniunii Europene provin din această sursă, acest lucru fiind valabil

şi pentru viitoarele State membre, cum sunt Serbia, Turcia sau Ucraina.

În general, sistemele legislative din ţările din Europa Centrală şi de Est s-

au inspirat din sistemele legislative tradiţionale din alte ţări europene, dar

procesele de implementare se află în diferite stadii de tranziţie din diferite

motive de ordin geografic sau politic, unele ţări confruntându-se cu mai puţine

dificultăţi deoarece sistemele lor legislative aveau deja caracteristici

împrumutate din sistemele legislative occidentale înainte de a li se impune,

prin forţă, o legislaţie şi o cultură de tip socialist. Cu alte cuvinte, aşa cum se

remarcă în literatura de specialitate

282

, principiile juridice socialiste au

reprezentat o structură temporară aşezată însă pe o bază legală având

caracteristicile celor din ţările din vestul Europei. România s-a aflat şi ea în

această situaţie. Deci, se poate spune că aceste ţări din Europa Centrală şi de

Est nu fac decât să se întoarcă spre vechile lor izvoare legislative şi tradiţii

ancestrale, făcând acest lucru şi cu metodele ingineriei juridice.

279

A se vedea C. Dupré, Importing the Law on Post-Communist Transition. The Hungarian
Constitutional Court and the Right to Human Dignity, Portland, Oxford, 2003, p. 47.

280

A se vedea: E. Franck, S. Smis, The Reception of International Law in Central and
Eastern Europe, Maklu, Antwerp/Apeldoorn, 2002; R. Prochazka, Mission accomplished on
Founding Constitutional Adjudication in Central Europe, Budapesta, New York, 2002.

281

A se vedea E  Őrűcű, Critical Comparative Law: Considering Paradoxes for Legal Systems
in Transition, EJCL, Nederlandske Verening voor Rechtsvergelijking, vol. 4.1, iunie 2000, p. 77.

282

A se vedea J.H. Merryman, The French Deviation, 44 Am.J.Comp.L., 1996, p. 109.
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Dar în Europa Centrală şi de Est au fost şi ţări care nu au avut contacte

substanţiale cu sistemele legislative occidentale, cum sunt: fosta Uniune

Sovietică, Bulgaria şi Albania care, în consecinţă, s-au confruntat cu dificultăţi

mai mari, fiind nevoie să se opereze schimbări socio-culturale ale unor tradiţii

socialiste bine implantate

283

.

Dar, deşi sistemele legislative din ţările din Europa Centrală şi de Est au

cunoscut schimbări fundamentale, totuşi cultura lor juridică şi practicile legale

şi jurisdicţionale au rămas încă impregnate puternic de influenţe de tip

socialist, sub aparenţa unor schimbări rapide existând un proces mult mai lent

şi gradat de schimbări instituţionale şi culturale care pot fi caracterizate ca fiind

mai apropiate de continuitate şi persistenţă decât de schimbare. Prin urmare, s-

ar putea să existe diferenţe semnificative între prevederile legale noi şi

practicile din această zonă geografică. De altfel, chiar şi în timpul regimurilor

socialiste, în pofida afirmaţiilor în legătură cu originalitatea reglementărilor

juridice socialiste, modele de inspiraţie occidentală au fost analizate şi folosite

ca sursă de inspiraţie, chiar dacă juriştii ingenioşi le-au dat o altă aparenţă

înşelătoare, iar judecătorii nu le-au cunoscut originea. Aşa încât, în astfel de

cazuri, la începutul perioadei de tranziţie a unor ţări din Europa Centrală şi de

Est, această mascare a modelelor legislative din Vest s-a schimbat pur şi

simplu în acceptare deschisă a acestor modele legislative occidentale

284

.

Acceptarea modelelor de sisteme legislative occidentale, precum şi a

activităţilor de inginerie juridică de către ţările din Europa Centrală şi de Est a

fost necesară şi din nevoia de legiferare, în termene scurte, a noilor regimuri

juridice democratice la care aceste ţări au trecut, cât şi pentru a umple golurile

lăsate de experienţele anterioare, dar şi sub presiunea exercitată de

organizaţiile supranaţionale şi instituţiile financiare internaţionale, în special

Fondul Monetar Internaţional şi Banca Internaţională de Reconstrucţie şi

Dezvoltare

285

, fără să mai vorbim de plăcerea (pasiunea dezlănţuită) a

politicienilor şi juriştilor de a contribui la marea operă arhitectonică de

reconstruire a sistemelor legislative din ţările lor.

Se atrage însă atenţia asupra faptului că în perioadele de tranziţie atenţia

trebuie concentrată asupra luptei împotriva practicilor sociale vechi

înrădăcinate în obiceiuri, aşa încât cea mai importantă sarcină care revine

ingineriei juridice în ţările Europei Centrale şi de Est va fi operarea de

schimbări nu numai la nivelul textelor de lege, ci şi pentru reducerea

decalajelor în timp dintre reglementările noi şi vechile practici şi obiceiuri.

Deci, prin operaţiuni de inginerie juridică vor fi introduse şi încorporate treptat

în sistemele juridice existente, transformându-le în timp în sisteme juridice

diferite

286

.

283

A se vedea A. Saidov, Le droit comparé et le droit ouzbek, în „Revue internationale de

droit comparé” , 1996, p. 481.

284

A se vedea J. Skala, Legal Engineering in Eastern European Laws, în Eleanor Cashin

Ritaine, Laetitia Franck, Shaheeza Lalani, op. cit. supra, p. 253 şi urm.

285

A se vedea C. Dupré, cit. supra, p. 49.

286

A se vedea J. Přibán, J, Roberts, J.Young, System of Justice in Transition, Central
European Experience since 1989, Ashgate, Aldershot, 2003.
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Atunci când vor avea loc schimbări radicale (profunde) de ideologie în

ţările din Europa Centrală şi de Est vor fi realizate condiţiile pentru o

întoarcere reală, nu numai aparentă, la idealurile dreptului european şi la o

tradiţie în care graniţele geografice şi culturale, folosite în trecut pentru

delimitarea sistemelor legislative naţionale, nu vor mai conta

287

.

După o completă emancipare de ideologia sovietică, sistemele legislative

din ţările Europei Centrale şi de Est vor putea fi reclasificate şi vor face parte

dintr-o singură tradiţie legală comună

288

.

Se face însă sublinierea că astfel de reclasificări trebuie totuşi făcute cu

prudenţă deoarece încă există o serie de similarităţi care unesc sistemele

legislative ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est, care reflectă o continuitate

culturală şi un puternic simţ instituţional. Or, gândirea potrivit căreia folosirea

legilor reprezintă un instrument de „inginerie socială”, „ingineria juridică”

reprezentând o parte importantă şi integrată în „ingineria socială”, constituie o

cale pentru crearea unei societăţi libere, democratice şi prospere

289

.

Mulţi jurişti consideră că o tranziţie ordonată, constituirea unei democraţii

şi realizarea unei economii de piaţă trebuie în permanenţă sprijinite şi

consolidate prin restaurarea sistemului legislativ. Primul pas necesar pentru

dezvoltarea unui sistem legislativ puternic şi funcţional îl constituie pregătirea

unui set de legi bine alcătuite prin care să fie descrise drepturile, obligaţiile şi

responsabilităţile individuale care să reflecte politici economice prietenoase de

piaţă. Deşi atingerea acestui ţel este un proces politic de durată, el poate fi

totuşi facilitat şi chiar urgentat de o legislaţie bine pusă la punct, cât şi prin

iniţiative colective şi individuale, care să-i motiveze pe participanţii la acest

proces, făcându-i să beneficieze de informaţiile şi capacităţile pe care le oferă

instituţiile, câmp în care rolul ingineriei juridice are posibilităţi largi de

manifestare

290

.

Ingineria juridică în acest context constă în proiectarea şi aplicarea legilor

chiar cu concursul cetăţenilor care, în concepţia unor autori

291

, reprezintă cea

mai caracteristică trăsătură a modernităţii (guvernarea participativă). Or, s-ar

putea ca societatea să nu fie convinsă că ar trebui să se bazeze exclusiv pe

importul unor modele legislative străine sau studii de drept comparat, fiind mai

benefică o utilizare optimă a resurselor interne (sau o combinare a acestora).

Trecându-se la o analiză mai detaliată a problemelor legate de ingineria

juridică în ţările Europei Centrale şi de Est, s-a făcut sublinierea

292

că în aceste

ţări ingineria juridică funcţionează (este integrată) în „ingineria socială”,

287

A se vedea: H.J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal
Tradition, 1983; P. Glen, La civilization de la Common Law, în “Revue international de droit

comparé”, 1993, p. 559.

288

A se vedea G. Ajani, By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia Law Systems,

6.Hastings Int’l &Com.L.Rev .93,1982.

289 Ibidem, p. 103.

290

A se vedea R. Scruton, The Reform of Law in Eastern Europe, 1 Tilburg Foreign Law

Review, Journal of Foreign and Comparative Law 7, 1991, p. 13.

291

A se vedea K. Kulcsár, Modernisation and Law, Budapesta, 1992.

292

A se vedea G. Ajani, cit.supra, p. 96-117.
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întrucât se consideră că, pentru introducerea elementelor de democraţie politică

şi economiei de piaţă, un factor important îl constituie crearea unor piloni

juridici puternici şi stabili, or asemenea operaţiuni necesită evident recurgerea

la activităţi de inginerie juridică.

Transformarea întregului sistem economic necesită abrogarea şi a

vechiului sistem legislativ şi reorganizarea surselor de legiferare, necesare

pentru a se stabili noi reguli şi standarde care să înlocuiască pe cele ale unei

economii centralizate. În fosta Cehoslovacie, de exemplu, a predominat o

tendinţă pragmatică în ingineria juridică, în 1992 fiind adoptat un nou Cod

comercial în care au fost absorbite reguli din domenii care în mod tradiţional

aparţineau dreptului civil. De asemenea, s-a acordat o atenţie deosebită

modelelor uniforme de reglementare care au fost incluse în secţiuni ale

Codului civil cehoslovac (revizuit).

Prin Codul comercial cehoslovac s-a încercat a se realiza o reorganizare a

surselor legislative, dar după 18 ani, cu ocazia elaborării proiectului unui nod

Cod civil, s-a propus o întoarcere la modelele clasice şi readucerea în Codul

civil a unor reguli trecute în Codul comercial.

Un alt exemplu de inginerie juridică este cel folosit de Serbia în legătură

cu perfecţionarea legii societăţilor comerciale din această ţară, care s-a inspirat

din reglementări cuprinse în Codul civil al Federaţiei Ruse

293

. Această preluare

a pus însă în evidenţă faptul că un sistem legislativ străin nu poate fi preluat

separându-l de tradiţia legală din statul respectiv ori de influenţele din alte

sisteme legislative.

Într-o ultimă versiune a acestei legi, din anul 2004

294

, reglementarea

privind organizarea societăţilor comerciale şi modul lor de conducere şi toate

celelalte aspecte (schimbarea statutelor, fuziuni, lichidare etc), toate aceste

aspecte au fost reglementate în funcţie de principiile economiei de piaţă.

Schimbările operate în legea privind societăţile comerciale din Serbia au

fost justificate de nevoia de armonizare a legilor cu nevoile societăţii şi

promovarea condiţiilor economice şi de cooperare din afara sferei (mediului)

economice naţionale.

Pregătirea, construirea şi adaptările reglementărilor legale la condiţiile

economice constituie operaţii de „macroinginerie juridică”.

Macroingineria juridică se realizează, în unele ţări din Europa Centrală şi

de Est, de instituţii specializate. De exemplu, în Federaţia Rusă există agenţii

de consultanţă, care erau deja active încă din perioada socialistă, care oferă

servicii de asistenţă juridică celor însărcinaţi cu elaborarea legilor. O astfel de

agenţie este, în Federaţia Rusă, Institutul Legislativ şi de Legislaţie Comparată

aflat în subordinea Guvernului Federaţiei Ruse, înfiinţat în anul 1925. Acest

institut constituie suportul ştiinţific al procesului de elaborare a legilor,

contribuind la pregătirea planurilor Federaţiei Ruse în materie de legiferare,

proiectarea legilor federale şi dezvoltarea lor, precum şi cercetările pe care

293

A se vedea M. Vasiljevic, Poslavno pravo, Belgrad, 2004.

294

A se vedea Official Gazette of the Republic of Serbia nr. 125/04.
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ştiinţele juridice le întreprind în legătură cu legile federale şi celelalte categorii

de acte normative

295

.

Multe sisteme legislative din ţările Europei Centrale şi de Est, care au

dorit să adere la Uniunea Europeană, au fost supuse influenţelor şi exigenţelor

reglementărilor comunitare, ceea ce a avut drept consecinţă o restaurare majoră

a sistemelor legislative respective care să permită o dezvoltare a unei economii

libere de piaţă

296

.

În concluzie, în pofida dificultăţilor care stau în calea promovării

activităţilor de inginerie juridică în ţările din Europa Centrală şi de Est, există

posibilităţi clare şi precedente pentru ca juriştii comparatişti să-şi exercite

influenţa, prin studiile pe care le întreprind, asupra activităţilor de inginerie

juridică şi în aceste ţări care oferă un teren fertil pentru acest gen de activităţi.

Secţiunea 3:
CULTURA, EDUCAȚIA ȘI Î�VĂȚĂMÂ�TUL JURIDIC,
ELEME�TE AMBIE�TALE I�DISPE�SABILE PE�TRU
DESFĂȘURAREA EFICIE�TĂ A ACTIVITĂȚILOR DE
I�GI�ERIE JURIDICĂ

Activităţile de inginerie juridică nu se reduc la realizarea pur şi simplu a

unor „construcţii juridice” abstracte, rupte de realităţi, acest lucru fiind valabil

şi pentru operaţiunile de „transplanturi juridice”, de la un sistem juridic la altul,

de mai mici sau mai mari dimensiuni, cât şi pentru operaţiunile de „creare de

punţi juridice”, operaţiuni la care ne-am referit pe larg în secţiunea precedentă

a studiului nostru. Dimpotrivă, astfel de activităţi, creatoare de drept (chiar şi

în situaţii de împrumut – import de reglementări), trebuie să fie solid

implantate în realităţile social-politice, care au nevoie de un cadru juridic care

să le disciplineze potrivit unor criterii de organizare şi rigurozitate ştiinţifică,

fără a fi însă nici prea rigid, pentru a nu constitui o piedică în calea proceselor

evoluţioniste specifice oricărui corp viu cum este şi societatea.

Reglementarea juridică izvorăşte din aceste realităţi ambientale, evoluează

şi se dezvoltă odată cu ele, reacţionează la modificări intervenite în timp sau

pentru a face faţă unor circumstanţe particulare intervenite în timp şi va înceta

să existe, total sau parţial, atunci când, datorită modificărilor evolutive din

societate, devin depăşite de noi realităţi (devin caduce).

Aşadar, legiuitorul (categoriile diverse de jurişti, alţi specialişti şi chiar

cetăţeni care intervin sau sunt atraşi ori colaborează în cadrul proceselor de

elaborare a legilor şi celorlalte categorii de acte normative de diferite niveluri,

295

The institute drafted the “Russian Legislation Development Concepts”,  (17.06.2008.).

296

A se vedea M. Bobek, A new legal order, or a non existent one? Some (early)
experiences in the application of EU law in Central Europe, Croatian Yearbook of European Law

and Policy, vol. 2, 2006, p. 265-298.
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procese care sunt realizate în cadrul organizat al autorităţilor statale

legiuitoare) va trebui să se afle într-un permanent contact cu societatea, cu

realităţile fluctuante şi evolutive ale acesteia, să cunoască pulsul vieţii social-

economice, politice, culturale, pentru a percepe modul şi direcţia în care se

îndreaptă procesele creatoare specifice tuturor domeniilor de activitate care se

desfăşoară în societate şi a putea astfel să elaboreze un cadru juridic care să

reprezinte nu numai un cadru organizatoric, disciplinat, ci şi să asigure condiţii

de desfăşurare şi dezvoltare optime, cu rezultate pozitive pentru întreaga

societate. Iar o asemenea sarcină, de foarte mare amploare şi complexitate,

datorită multiplelor interese, de cele mai multe ori divergente, aflate în joc, nu

va fi niciodată uşoară şi nici de o perfecţiune absolută, necesitând continue

corectări, adaptări, ca orice activitate umană.

De asemenea, transplanturile legislative, adică împrumuturile

(importurile) de reglementări din diferite sisteme legislative, nu pot să se

reducă la simple preluări din legislaţia altor ţări pentru că acele reglementări au

izvorât din realităţi social-economice, politice şi culturale proprii ţării

respective, ilustrând aspiraţii şi tradiţii specifice care s-ar putea să nu se

potrivească cu realităţile social-economice, politice şi culturale, sau chiar cu

gradul de dezvoltare din ţările importatoare, motiv pentru care, nu de puţine

ori, astfel de operaţiuni de transplant legislativ sunt sortite eşecului. Or, această

cunoaştere atât a propriilor realităţi social-economice, politice şi culturale, cât

şi a realităţilor din alte ţări, care stau la baza sistemelor legislative respective,

înseamnă existenţa şi cunoaşterea culturilor juridice din diferitele ţări care

constituie mediul ambiental al tuturor sistemelor juridice şi, în plus, necesită

acţiuni ample şi continue de educare juridică a cetăţenilor şi organizarea unui

învăţământ juridic calchiat pe asemenea realităţi, necesităţi şi perspective.

Prezentarea acestor trei parametri ambientali: cultura juridică, educaţia juridică

şi învăţământul juridic vor face obiectul studiului pe care îl vom întreprinde în

continuare, în cadrul acestei secţiuni a lucrării noastre.

1. Cultura juridică. Termenul de „cultură”, în general, dar mai ales în

ceea ce priveşte cultura juridică, trebuie luat în sensul de „rezultat” (realizare),

prin intermediul unui corpus de reguli acceptate de majoritatea actorilor

juridici din Europa, în general, şi în cadrul fiecărui Stat membru al Uniunii

Europene, în special. Cu alte cuvinte, este vorba de un ansamblu de cunoştinţe

intelectuale proprii unei civilizaţii, iar pe plan juridic este vorba de ansamblul

de cunoştinţe juridice.

Indiferent de faptul că ne referim la cultura pământului cu mijloace

ştiinţifice sau cultura literară, ori cultura juridică, cultura se defineşte înainte de

toate ca o „muncă”, întrucât înainte de a se aprecia recolta, trebuie puse în

mişcare operaţiunile potrivite (corespunzătoare) pentru a o obţine. Deci cultura

în general şi cultura juridică în special sunt rezultatul unei acţiuni (exerciţiul,

ca atare, atât al valorii, cât şi al rezultatului spre care se tinde

297

).

297

A se vedea A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, 2002,

p. 199.
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Există moduri diferite (dispersate) de dezvoltare ale culturii juridice, cu

fenomene de accelerare sau blocaj, de explozie sau unificare, care suscită, atât

unele, cât şi celelalte, entuziasm sau exasperare. În toate cazurile aceste moduri

de dezvoltare fac obiectul unor studii, al unor întrebări şi al unor propuneri care

merită a fi analizate în profunzime.

Desigur că există şi tendinţa da a fi arse etapele şi dorinţa de realizare cât

mai rapidă a unor sisteme juridice (legislative) care să reprezinte un ansamblu

solid, coerent, în cadrul căruia toate componentele care-l alcătuiesc să se

asambleze armonios ca un „corpus de legi” perfect alcătuit şi funcţional,

frumos, cu suflu puternic, simplu şi eficace, convingător prin forţa sa

adezională. De altfel, cerinţe cum sunt: claritatea, sobrietatea şi eleganţa

expresiilor reflectă o tradiţie care s-a manifestat de-a lungul secolelor, care s-a

fundamentat pe forţa imaginilor, muzicalitatea şi ritmul unei poetici juridice

298

.

Aici se reflectă frumuseţea lingvistică ce îmbrăţişează nu numai arta

cuvântului, ci şi geniul ordonării

299

. Cu toate acestea, stilul frumos nu este

suficient

300

, jurişti eminenţi făcând observaţia corectă că dreptul atinge nivelul

său maxim de frumuseţe atunci când este conform cu propriile sale exigenţe şi

cu finalitatea sa, aceea de a face „Justiţie”

301

. Or, în ceea ce priveşte substanţa

dreptului, redactorii marilor coduri civile îşi recunosc neîmplinirile. Însuşi

Portalis ştia că nu a legiferat pentru eternitate

302

.

În realitate, dreptul (un sistem juridic care include, în principal, legislaţia,

dar în egală măsură şi tradiţiile, concepţiile juridice, interpretările şi adaptările

juridice etc) este frumos (corespunzător necesităţilor societăţii) atunci când

poartă în el un suflu, o speranţă, o voinţă de unitate care dau încredere corpului

social, adesea dezorientat, să meargă înainte. Frumuseţea dreptului rezidă în

realizarea propriei sale finalităţi. Or, finalitatea sa supremă este aceea de a

promova pacea socială

303

. Se face sublinierea că frumuseţea formală este,

desigur, un atu care nu poate fi neglijat: ea serveşte la înţelegere, adeziune,

memorare şi realizare

304

. Dar, realitatea esenţială rezidă în promisiunea de

realizare a unei păci sociale şi a unei „prosperităţi” împărţite în mod echitabil.

În acest sens, valoarea fundamentală a dreptului a putut fi conferită în

prospectiva pe care o hrăneşte

305

. Chiar şi sub o formă urâtă din punct de

vedere formal, această frumuseţe (cea esenţială) trebuie să transpară şi să

prevaleze

306

.

298

A se vedea: A. Laingui, La Poésie dans le droit. Droit et esthétique, în „Archives de la

philosophie du droit” (Sirey), tome  40, 1996, p. 139 ; G.Cornu, Linguistique juridique, Precis

Domat, 1990, p. 395.

299

A se vedea G. Cornu, Droit et esthétique, în „Arch. philo. du droit” , tome 40, 1996.

300 Ibidem.

301 Ibidem.

302

A se vedea J.-L. Gazzaniga, Introduction historique au droit des obligation, Paris, 1992,

p. 12 şi 180.

303

A se vedea Ph. Jestaz, Le beau droit. Droit et esthétique, în „Arch. philo. du droit” , tome

40, 1996, nr. 23

304

A se vedea G. Cornu, „Droit et esthétique”, cit.supra.
305

A se vedea Fr. Rigaux, Introduction à la science du droit, Bruxelles, 1974, p.370.

306

A se vedea Regards croisés sur les principes du droit européen du contrat et sur le droit
français, sub direcţia dnei Catherine Prieto, 2003, p.20.
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Se mai atrage atenţia că fiecare dintre estetici, oricât de fascinante ar fi,

sunt susceptibile să producă derive patologice, afară de cazul în care estetica şi

finalitatea supremă (asigurarea păcii sociale) s-ar întretăia. Deci, dreptul

frumos ar consta, în această optică, în poziţionarea dreptului la mijlocul

drumului între academism şi dezordine

307

.

În această viziune integratoare a dreptului în ansamblul pe care-l formează

sistemul social, al contactelor permanente ale dreptului cu realităţile social-

economice, politice şi culturale, norma juridică nu mai apare ca fiind rigidă: ea

integrează un proces evolutiv destinat să o îmbogăţească (calitativ). Norma nu

mai este unică: ea se impune prin juxtapunere, evitându-se astfel un

traumatism cultural atunci când anumite reglementări aparţinând unui sistem

legislativ sunt transplantate în alte sisteme juridice. O astfel de situaţie juridică

se regăseşte în legătură cu raporturile dintre sistemele legislative naţionale ale

Statelor membre ale Uniunii Europene şi sistemul legislativ comunitar

308

.

Norma juridică comunitară nu se mai impune printr-o renunţare la norma

juridică naţională, printr-o formă de amputare. Ea se naşte dintr-o comparare

dintre legislaţiile naţionale. Dar această îmbogăţire mutuală se prelungeşte

dincolo de prima sa formulare, prin intermediul experimentării, ceea ce

presupune o coexistenţă cu norme naţionale prin care s-ar putea efectua o

comparare continuă cu fiecare drept naţional, în termeni de valori (eficacitate,

securitate juridică, justiţie contractuală etc). În felul acesta, îmbogăţirea

mutuală a tradiţiilor juridice este continuată printr-o confruntare îndelungată

pentru a fi constructivă. Ideea de test şi de progresivitate este un argument

puternic pentru a fi înlăturată treptat opoziţia celor care sunt contra unor

clivaje, considerate de ei iremediabile, între culturile juridice naţionale. De

aceea, este subliniat

309

interesul care ar exista pentru elaborarea unor norme cu

„textură deschisă”, în contrast cu regulamentele şi directivele comunitare,

precum şi a unor acte cum ar fi „recomandările”

310

, sau „liniile directoare” care

permit Comisiei Europene ca, fără să exercite vreo putere constrângătoare, să

sugereze Statelor membre să aleagă un ansamblu coerent de norme juridice,

concepute într-o formă suplă şi flexibile, care ar putea servi adoptării unor

concepte şi reguli cu caracter evolutiv. O atare perspectivă schimbă (sau, mai

precis, ar schimba) în mod radical perceperea normelor europene care ar

corespunde unei adevărate „revoluţii culturale”, atât de mult aşteptată în

materie de „integrare juridică europeană”.

Acest gen de norme juridice „cu textură deschisă” ar rezulta dintr-o nouă

formă de cooperare între legiuitorul tradiţional (Parlamentul), Statul naţional,

instituţiile suprastatale, judecători, părţile contractante şi, desigur, comunitatea

ştiinţifică

311

.

307

A se vedea Ph. Jestaz, op. cit. supra, nr.23.

308

A se vedea Mireille Delmas-Marty, Le phénomene de l’harmonisation, l’experience
contemporaine, în „L’harmonisation du droit des contrats en Europa” , Economica, 2001, p. 35.

309

A se vedea A. Chamboredon, La “texture ouverte” d’un code européen du droit des
contrats, în „Journal du droit international” , 2001, p. 5.

310

A se vedea Rostane, Recomandation, în “Dictionnaire juridique des Communautés

européennes”, Paris, 1993, p. 903.

311

A se vedea A. Chamboredon, op. cit. supra.
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După cum se poate observa, această nouă viziune în ceea ce priveşte

cultura juridică se depărtează tot mai mult de viziunile pur etatiste ale

dreptului, comunitatea juriştilor, îmbogăţită datorită tocmai diversităţii sale, se

declară gata să-şi asume această nobilă sarcină a integrării europene în cadrul

unor noi forme de colaborare cu instituţiile europene

312

.

Avem, aşadar, de-a face cu culturi juridice naţionale, o cultură juridică a

comunităţii europene şi, dacă putem spune şi aşa, cu o cultură juridică

internaţională, culturi la scări diferite care însă, în condiţiile globalizării, pe

toate planurile şi la toate nivelurile, tind să se întrepătrundă şi să se influenţeze

reciproc, parcurgându-se, în etape succesive, noi trepte de perfecţionare,

previzibilitate şi pertinenţă.

Riscurile, inerente, ale unor atare procese integrative vor fi neutralizate

(evitate, eliminate) atât prin eforturi pe planul valorilor ştiinţifice, cât şi prin

multidimensionalitate culturală: juriştii americani deja îi invită pe juriştii

continentali (de pe toate continentele) să se inspire din propria lor experienţă,

în materie de eforturi de unificare

313

, iar juriştii europeni şi-au exprimat deja,

de multă vreme, interesul lor pentru experienţele americane

314

. De asemenea,

în scopul susţinerii unei ştiinţe juridice transnaţionale în Europa, s-a propus

crearea unui Institut European de Drept, foarte apropiat de modelul American

Law Institute, creat în 1923, având vocaţia expres menţionată de remediere a

marilor deficienţe ale dreptului american: incertitudinea şi complexitatea

315

.

Aşadar, referindu-ne, în general, la cultura juridică, avem în vedere

diverse niveluri la care trebuie să se acţioneze pentru constituirea culturilor

juridice naţionale şi, în continuare pentru integrarea acestora la nivelul

comunitar (european) şi internaţional.

La scara fiecărui Stat naţional, implicarea în acţiunea de difuzare a

lucrărilor de drept comparat nu trebuie să se bazeze doar pe iniţiative ale

vreunui for superior, naţional, european sau internaţional (deşi asemenea

iniţiative conferă o mai mare putere de penetrare). Fiecare jurist, oricât ar fi el

de modest ca poziţie pe diferite trepte ierarhice, nu va putea să perceapă

binefacerile şi importanţa ramurii de drept comparat, pentru activitatea de

legiferare din ţara lui decât dacă este pregătit şi familiarizat cu diversitatea

culturilor juridice din Europa şi de pe alte continente. Aşa încât juriştii din

toate ţările vor preceda, prin studiile lor, constituirea unor sisteme de drept care

depăşesc graniţele ţărilor lor, cum este, de exemplu, dreptul comunitar

european.

312

A se vedea G. Gandolfi, Pour un code européen des contrats, în „Revue trimestrielle du

droit civil” , 1992, p. 707.

313

A se vedea de exemplu M. Retmann, Towards a European Civil Code: Why Continental
Jurists Should Consult Their Transatlantic Colleagues ?, în “Tul.L.Rev.”, 1937, martie 1999.

314

A se vedea, de exemplu, A. Tune, L’importance de la doctrine dans le droit des Etats-
Units, în „Revue française de théorie juridique” nr. 20/1994, p. 84.

315

A se vedea A. Chamboredon, C.U. Schmid, Pour la creation d’un “Institut Européen du
Droit” , entre une unification législative ou  non législative, l’émergence d’une science juridique
transnationale en Europe, în „Revue internationale de droit comparé” , nr. 3/2001, p. 685.
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Deci integrarea europeană se va realiza mai mult prin cunoaşterea

(aprofundarea) legislaţiilor străine, decât pe calea învăţământului juridic. Iar, în

ceea ce priveşte învăţământul juridic, s-a afirmat că mai important este să se

înveţe dreptul în general, în loc să se înveţe doar dreptul local, această ambiţie

fiind afirmată de foarte multă vreme.

În Europa, eforturile pentru cunoaşterea reciprocă a sistemelor legislative

au progresat foarte mult, în special pe căile programelor „Erasmus” şi

„Socrates”.

La scară europeană am arătat deja mai sus eforturile desfăşurate pentru

cunoaşterea reciprocă a culturilor juridice ale diferitelor ţări, pe planul valorii

lor ştiinţifice.

La scara comunităţilor ştiinţifice, preocupările pentru crearea unei culturi

juridice comune sunt deja cunoscute şi, de asemenea, rezultatele obţinute în

această direcţie. Ne referim, doar cu titlu exemplificativ, la realizarea unor

lucrări de mare amploare cum sunt: Principiile UNIDROIT; Principiile

dreptului european al contractelor (elaborate de Comisia pentru dreptul

european al contractului, dirijată de prof. Ole Lando); seria de „Casebooks on

the Common Law of Europe” (condusă de profesorul Walter van Gerven);

Proiectul de Cod european al contractelor (sub conducerea profesorului

Giusepe Gandolfi) şi altele.

Se subînţelege din cele de mai sus că nu se pot concepe activităţi de

inginerie juridică care să se desfăşoare altfel decât în acest mediu ambiental pe

care-l constituie culturile juridice naţionale, cultura juridică comunitară

europeană şi cultura juridică internaţională. Ruperea de acest mediu ambiental

ar avea drept efect eşecul oricărui fel de activităţi de inginerie juridică şi, de

altfel, astfel de activităţi nici n-ar merita să fie intitulate activităţi inginereşti.

2. Educaţia juridică. Optimizarea acţiunii sociale constituie un obiect

deosebit de complex al cercetării, putând fi abordată din diverse unghiuri de

vedere. S-a impus însă concepţia conform căreia problemele conducerii vieţii

sociale, cele ale realizării unei performanţe înalte a activităţii sociale, trebuie în

mod necesar să fie tratate în directă legătură cu „teoria acţiunii sociale”, cu

specificitatea în care se manifestă individul ca personalitate activă într-un

cadru structurat social, cadrul juridic al societăţii fiind un element esenţial

(indispensabil, vital) de structurare socială. Aceasta implică investigarea

acţiunilor sociale şi a comportamentelor individuale nu numai în general, în

relaţie nemijlocită cu întreaga societate, cu toţi parametrii săi, ci şi în relaţie cu

acest cadru specific care este cadrul juridic al societăţii, în limitele căruia

indivizii îşi desfăşoară activităţile lor şi se comportă potrivit unor principii şi

reguli juridice.

Atunci când se integrează în societate, indivizii se încadrează de fapt în

diferite grupuri, ansambluri particulare (parţiale) care-i plasează în anumite

tipuri de relaţii, care le conferă un anumit statut potrivit căruia ei vor trebui să

joace un anumit rol social. În activitatea lor, indivizii acţionează nu în societate

(considerată în ansamblul ei), ci în ansambluri concrete (fabrici, instituţii),
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având anumite sarcini de îndeplinit, sarcini caracterizate de un anumit tip de

relaţii şi de organizare.

Dar acest tip de relaţii particulare (parţiale), în care sunt integraţi indivizii,

corespund, bineînţeles, caracterului general al relaţiilor, al structurii întregii

societăţi (de data aceasta considerată în ansamblul său). Şi, ca atare, indivizii

vor trebui să acţioneze şi să se comporte şi ca agenţi activi ai societăţii,

respectând principiile şi normele juridice de organizare şi funcţionare ale

societăţii.

Aceste două laturi concepţionale, organizatorice şi funcţionale ale

societăţii se reflectă şi pe planul conducerii societăţii, conducerea trebuind să

se adecveze atât diferitelor trepte particulare în care este structurată societatea,

cât şi ansamblului structurat al societăţii în totalitatea sa, activităţile indivizilor

fiind conduse la nivelurile ansamblurilor particulare (parţiale) şi, totodată,

trebuind să se supună şi principiilor şi regulilor juridice elaborate la nivelul

societăţii în ansamblul ei.

Eficacitatea unor astfel de ansambluri şi subansambluri pe scara

organizaţională a societăţii globale se află în relaţie directă şi cu capacitatea lor

de a-şi organiza în aşa fel procesele interne încât să fie capabile să răspundă în

mod adecvat condiţiilor externe (impulsurilor externe) complexe şi dinamice

care se manifestă într-un mod particular pentru fiecare din ansamblurile sociale

care organizează acţiunile indivizilor. De aceea, nu există o soluţie unică

schematică pentru toate situaţiile. Particularităţile, variabilitatea şi

complexitatea condiţiilor în care au loc acţiunile sociale, la nivelul fiecărui

subansamblu organizat, fac astfel ca aceste ansambluri particulare (parţiale) să

se constituie, în cadrul societăţii globale, ca „sisteme” înzestrate cu capacitatea

de a da răspunsuri la problemele pe care le pun aceste condiţii, motiv pentru

care aceste subsisteme trebuie să beneficieze de o anumită autonomie,

bineînţeles relativă.

Organizarea şi conducerea societăţii conform acestor principii sistemice

constituie o condiţie obiectivă pentru eficacitatea acţiunilor desfăşurate în

societate. O organizaţie este cu atât mai viabilă cu cât reuşeşte să-şi dezvolte

însuşirile sale sistemice – informaţie, feed-back, autoreglare – evitându-se

orice încercare de instalare a factorilor entropici. Însuşirile sistemice permit

creşterea mobilităţii organizaţiei, menţinerea sa în situaţia de a se comporta ca

un ansamblu ce se autoorganizează şi îşi menţine caracterul performanţial al

activităţii, în pofida unor intrări perturbatoare.

Organizarea sistemică a societăţii este un mod de organizare care permite

realizarea concomitentă, pe de o parte, a funcţiilor organizaţiilor la un înalt

nivel performanţial, iar, pe de altă parte, manifestarea deplină, nestânjenită, a

indivizilor, această corelaţie fiind în funcţie de crearea condiţiilor necesare

pentru ca aceşti factori şi potenţialităţi să fie eliberaţi pentru a se putea

manifesta în mod liber, nestânjeniţi de bariere rigide, artificiale.

Înlăuntrul sistemului social, indivizii acţionează şi au rolul unor

personalităţi sociale, nu ca elemente strict funcţionale, sistemul dându-le

posibilitatea de a-şi elibera şi dezvolta capacităţile de cunoaştere, alegere şi

manifestare relativ liberă.
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Manifestarea indivizilor ca personalităţi creatoare este condiţia esenţială

pentru ca eficienţa ansamblurilor sistemice în viaţa socială să fie mai ridicată.

Eliberându-se capacitatea creatoare a indivizilor se dezvoltă posibilitatea lor de

coparticipare la sistem, nu ca simpli factori care îndeplinesc dispoziţii

imperative ale unor foruri conducătoare, ci ca factori care se raportează în mod

creator şi conştient la acţiunea pe care o desfăşoară. În lipsa acestei condiţii

avem de-a face cu sisteme birocratice, incapabile de o eficienţă înaltă,

complexă şi cuprinzătoare.

Dar pentru realizarea unor asemenea deziderate trebuie desfăşurată o

amplă acţiune de educare juridică a populaţiei pentru ca indivizii să devină

efectiv factori participativi la procesele politico-juridice de conducere a

societăţii (modul de guvernare participativă) şi aceasta pentru că instrumentul

juridic (incluzând procesele de elaborare şi aplicare a legilor) este principalul

instrument de guvernare, cadrul juridic al societăţii fiind indispensabil pentru a

se evita haosul.

Fără oameni cu o educaţie juridică solidă, toate dezideratele şi exigenţele

la care ne-am referit mai înainte rămân simple teorii care nu vor putea fi

traduse în viaţă decât în modalităţi deformate şi deformatoare, lipsite de

eficienţă.

Populaţia trebuie să cunoască modul de organizare şi funcţionare al unei

societăţi, cadrul său juridic, care sunt drepturile şi obligaţiile ei şi care sunt

instrumentele juridice la care oamenii pot recurge pentru a le dobândi şi, în

principal, cum pot participa efectiv (nu formal) la actele de guvernare.

Înarmaţi cu aceste cunoştinţe juridice, cetăţenii se pot organiza şi impune

punctele lor de vedere guvernanţilor, pot controla actele de guvernare şi chiar

participa la elaborarea şi aplicarea acestora.

Educarea juridică a cetăţenilor trebuie să facă obiectul unor politici

prioritare care să fie integrate în programele de guvernare şi implementate prin

instituţii specializate cu bugete corespunzătoare, pentru că astfel de acţiuni

presupun şi un cost care este însă justificat.

Indiferent însă că o atare acţiune politico-juridică de amploare urmează să

fie coordonată de o instituţie autonomă sau de un departament al ministerului

învăţământului, care este cel mai apropiat ca profil de obiectul acestei acţiuni,

trebuie avută în vedere o colaborare cu ministerul justiţiei, cu organizaţii

neguvernamentale şi fundaţii cu asemenea profil şi cu diferitele organizaţii

profesionale cu specific juridic. Trebuie, de asemenea, ca la nivel instituţional

să existe o structură de primire a diverselor propuneri sau observaţii cu privire

la aspecte pozitive sau negative în ceea ce priveşte reglementările juridice,

modul în care acestea sunt aplicate şi efectele pozitive sau negative, adică

impactul reglementărilor juridice în viaţa social-economică (feed-back-ul sau

retroacţiunea), propuneri şi observaţii care, selectate şi analizate cu atenţie, vor

constitui o sursă importantă de informaţii pentru cei care participă la procesele

de legiferare şi de aplicare în practică a legilor, dar şi pentru evaluările

politicilor legislative.

O altă structură instituţională ar avea drept sarcină elaborarea de programe

de educaţie juridică a populaţiei adecvate necesităţilor ei de informare juridică:
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publicaţii, dezbateri publice, conferinţe, consultări cu organele

guvernamentale, rapoarte cu privire la monitorizarea activităţilor juridice

diverse etc.

Acţiunea de educare juridică a populaţiei trebuie să fie o acţiune de mare

amploare, adică să facă obiectul unor politici guvernamentale prioritare, pe

măsura obiectivului de realizare a unei guvernări participative, care implică o

serioasă şi responsabilă educaţie juridică pentru cetăţeni.

De o mare importanţă în această privinţă vor fi publicaţiile de

popularizare a cunoştinţelor juridice şi dezbaterile publice pe teme juridice

majore de legiferare şi modul cum sunt aplicate legile.

Cetăţenilor trebuie să li se pună la dispoziţie, în mod gratuit sau la costuri

minime, lucrări de popularizare pe teme prioritare cum sunt: organizarea şi

funcţionarea societăţii; drepturile, libertăţile şi obligaţiile cetăţeneşti şi

răspunderea juridică pentru cazurile de încălcare a prevederilor legilor; căile pe

care pot acţiona pentru respectarea acestor drepturi şi libertăţi; posibilităţile pe

care le au în legătură cu participarea lor la actele de guvernare şi ce cunoştinţe

juridice trebuie să aibă, măcar la nivel elementar, pentru ca participarea lor să

fie efectivă; modul în care trebuie să colaboreze cu autorităţile statale în cadrul

procesului de aplicare a legilor şi multe altele asemenea. Desigur că trebuie

evitate expuneri de genul celor cu caracter universitar, limbajul juridic

inaccesibil, expunerile stufoase sau prea lungi şi obositoare, fiind indicate,

dimpotrivă, expunerile direct la obiect, simple, pe înţelesul tuturor, şi pe cât

posibil şi indicarea legilor sau textelor aplicabile în cazurile respective.

Trebuie să se aibă în vedere şi publicaţii cotidiene sau periodice cu profil

de popularizare juridică în care cetăţenii să găsească informaţii cu privire la:

politicile guvernamentale, modul cum acestea sunt traduse prin reglementări

juridice, cum se aplică legile şi abaterile de la prevederile legale, cine sunt

vinovaţii şi ce măsuri sunt luate sau ar trebui luate pentru a se intra în

legalitate; aspecte pozitive şi negative din viaţa societăţii, încadrarea lor în

prevederile legale şi cauzele care generează sau favorizează astfel de

manifestări şi mai ales persistenţa lor; dezbateri pe teme juridice majore şi

modul cum s-ar putea influenţa cursul acestora etc.

De mare folos ar fi ca prin lege să se introducă obligaţia ministerelor,

celorlalte instituţii centrale şi locale şi chiar a guvernului de a prezenta rapoarte

periodice cu privire la modul în care sunt aduse la îndeplinire obiectivele din

programele guvernamentale, pe etape bine determinate, şi justificările pentru

nerealizare sau întârzieri, cauzele acestor întârzieri, identificarea celor vinovaţi

şi măsurile de remediere luate. Aceste rapoarte să facă obiectul unor ample

dezbateri publice găzduite atât de posturile publice de televiziune şi radio,

precum şi de cele particulare şi în presa scrisă.

Întreg ansamblul de acţiuni la care ne-am referit (doar exemplificativ) mai

sus va contribui fără îndoială la educarea juridică a cetăţenilor care treptat se

vor obişnui să ia parte la dezbateri şi apoi să participe la activităţile de

legiferare (într-un mod specific, desigur), de aplicare a legilor şi de furnizare

de informaţii pentru evaluarea politicilor legislative, realizându-se astfel

contactul cu specialiştii (experţii) în activităţile de inginerie juridică.
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3. Învăţământul juridic. În această parte a studiului nostru ne vom referi la

ansamblul de cunoştinţe teoretice şi practice privind exercitarea unei profesiuni

juridice şi modalităţile prin care sunt dobândite aceste cunoştinţe.

Formarea juriştilor (a profesioniştilor dreptului) este adesea abordată prin

clasificări duale. Astfel, se opune: formaţia teoretică formării practice,

formarea academică formării profesionale; formarea iniţială formării continue.

Clivajul cel mai frecvent reţinut este cel al formării teoretice/formării practice.

Aceste două tipuri de formare se disting prin: conţinutul lor, locul unde ele sunt

predate şi calitatea celor cărora li se predau asemenea cunoştinţe.

Formarea teoretică are loc în cadrul Universităţii, în cadrul căreia predau

profesori, în timp ce formarea profesională se realizează de către profesionişti

ai dreptului, în mod obişnuit într-un cadru profesional.

Această distincţie se face, în mod special, în ţări de drept civil datorită

caracterului sistemic al dreptului care se pretează la formalismul

învăţământului universitar cu tradiţie îndelungată în cadrul facultăţilor de

drept. În aceste ţări, trebuie să ai o diplomă în drept pentru a putea pretinde

integrarea într-o profesiune juridică şi a  putea primi o formaţiune profesională.

În ţările de Common Law unde, în mod tradiţional, dreptul prezintă un caracter

mai pragmatic şi unde facultăţile de drept au cunoscut o dezvoltare mult mai

recentă, profesioniştii sunt cei care de multă vreme s-au însărcinat cu formarea

juridică în ansamblul ei (ucenicia dreptului şi practica), trecerea printr-o

universitate neconstituind o etapă obligatorie. Nu este necesar în Anglia să

obţii o diplomă de drept eliberată de o universitate pentru a deveni „barrister”

(avocat pledant) sau „sollicitor” (notar) chiar dacă, din ce în ce mai mult,

principiul unei formaţii universitare juridice prealabile se impune „de fapt”, în

cadrul aceleiaşi mişcări care instituie, într-un mod mai mult sau mai puţin

formal, „cicluri de formare profesională”.

În general, frontierele care separă formarea teoretică de formarea practică

nu sunt imuabile. Anumite formaţii universitare se profesionalizează şi unele

filiere profesionale se formalizează (prin crearea, de exemplu, a unor şcoli de

magistratură sau profesii judiciare care integrează o anumită formare teoretică

în cadrul formării practice).

Dacă vreme îndelungată formarea cerută pentru exercitarea unei

profesiuni juridice era, în esenţă, de natură juridică, după cel de al Doilea

Război Mondial a început să apară şi necesitatea unei competenţe lărgite, care

să permită darea de răspunsuri de o mai mare tehnicitate problemelor juridice

ridicate în practică. Dar dezvoltarea dreptului şi justiţiei în domeniul afacerilor

a contribuit la o puternică repunere în discuţie a caracterului monodisciplinar al

formării anumitor categorii de jurişti. Pentru aceşti noi profesionişti ai

afacerilor, competenţa juridică se înscrie într-o sferă mai largă bazată pe studii

economice, financiare, valutare, fiscale, comerciale

316

.

Având drept obiect transmiterea unei ştiinţe şi a unei „savoir-faire”

(know-how), precum şi reproducerea unui corp profesional, formarea juridică

316

A se vedea A. Bancaud, Professionnels du droit (Formation), în “Dictionnaire

encyclopédique de théorie et de sociologie du droit”, Paris, 1993, p. 477 şi urm.
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interesează direct „sociologia dreptului”. Cu toate acestea, prea puţine lucrări

de cercetare au fost consacrate acestei teme. Trebuie însă subliniat, printre

aceste lucrări, cadrul teoretic dezvoltat de Max Weber

317

care alimentează încă

un curent de reflecţiune în această privinţă. Aceste cercetări insistă mai mult pe

aspectul reproducerii profesionale, fiind urmate două orientări: modalităţile de

formare, ca obiectiv profesional în cadrul căruia este vorba de definirea

competenţei, şi, o a doua orientare, privind mijlocul de a controla intrarea în

profesiune. Un ultim curent de cercetare abordează, în fine, formarea

profesională ca pe un „mecanism de socializare profesională”.

În mod mai detaliat, formarea profesională a fost, mai întâi, analizată sub

aspectul relaţiei sale cu tipurile de gândire juridică (la care ea a contribuit prin

intermediul practicii juriştilor). Astfel, Max Weber a pus în evidenţă relaţia

dintre formarea juridică prin ucenicia şi pragmatismul sistemului juridic a

„Common Law” pe baza analogiilor şi precedentelor, pe care le opune formării

universitare din Europa, care este asociată cu o elaborare sistemică şi raţională

a dreptului. Pe de o parte, practica şi învăţământul juridic empirice ajung la

concluzii pornind de la un caz particular, ajungând la alt caz particular, fără a

se face niciodată eforturi de a se degaja norme generale, pornindu-se de la

cazuri particulare, pentru ca ulterior, pornindu-se de la normele generale să se

ia decizii particulare. Pe de altă parte, un sistem de norme abstracte, legate

între ele „într-un mod formalist şi raţional, prin interpretări logice

semnificative”, astfel încât gândirea juridică este larg emancipată (distanţată)

de nevoile cotidiene ale celor interesaţi.

Academismul educaţiei juridice în Europa tinde să producă o anumită

rigiditate a legii, în timp ce învăţarea dreptului prin intermediul practicienilor

permite o anumită flexibilitate a sistemului juridic. Chiar dacă structura

„formării juridice” din cele două sisteme (de drept civil şi Common Law) tinde

să se apropie din punct de vedere formal, nu mai puţin ele rămân totuşi două

metodologii diferite care caracterizează exercitarea profesională, practica

dreptului în ţările de Common Law şi în ţările de drept civil. Unele insistă

asupra înlănţuirii raţionale a propoziţiilor, raţionamentului silogistic, celelalte

asupra discernământului, capacităţii de apreciere a diferitelor elemente ale unei

situaţii complexe, pornindu-se de la considerente circumstanţiale

318

.

Se face observaţia

319

că opoziţia dintre învăţământul juridic raţional şi

ucenicie nu caracterizează doar lumea „Common Law” în raport cu cea de

drept civil, ci, de asemenea, ea a fost reperată şi în cadrul aceluiaşi sistem

juridic. Modalităţile de formare profesională, gradul lor de formalizare, mai

mult sau mai puţin înalt, constituie un obiectiv în chiar cadrul aceleiaşi

profesiuni, dându-se ca exemplu în acest sens crearea unei şcoli a magistraturii

în Franţa

320

. De altfel, şi în România este înfiinţat un Institut de magistratură.

317

A se vedea M. Weber, Sociologie du droit (traducere în limba franceză), Paris, 1986.

318

A se vedea A. Bancaud, cit. supra, p. 478.

319 Ibidem, p. 478.

320

A se vedea A. Boigeol, La formation des magistrats: de l’apprentissage á l’école
profesionnelle, în „Actes de la recherche en sciences socialles” nr. 76/77, 1989, p. 19.
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Aceasta înseamnă că avem de-a face cu reproducerea unui corp profesional;

fiecare tinde să promoveze modul de transmitere a cunoaşterii care privilegiază

elementele constitutive ale propriului său capital.

Principiul formării sub forma unui învăţământ raţionalizat în cadrul unei

şcoli este justificat de necesitatea unei competenţe lărgite sprijinite pe ştiinţă.

Apărată de o fracţiune a magistraturii, revendicarea unei şcoli de magistraţi

apare ca un element esenţial în procesul de afirmare a magistraturii ca un corp

legitim şi competent. Principiul formării prin ucenicie, dimpotrivă, nu este

acceptabil pentru cei care, aflaţi în vârful ierarhiei şi în inima puterii judiciare,

valorifică procesul îndelung şi neexplicit al experienţei ca principiu de formare

a magistraţilor. La limită, ei consideră practica lor ca o artă care ţine de

domeniul unor dispoziţii implicite, nu de o cunoaştere obiectivabilă

321

.

Formarea profesională juridică a fost concepută şi ca un „mecanism care

permite controlul intrării într-o profesiune”, cu alte cuvinte „controlul

producţiei de producători”

322

. În această viziune organizarea şi sistematizarea

unei ştiinţe (cunoaşteri) specifice izvorăşte dintr-o voinţă de profesionalizare

prin care se urmăreşte instituirea unui monopol şi, deci, limitarea concurenţei

pentru maximizarea profiturilor de natură financiară. Acest control este

deosebit de eficace atunci când baroul are răspunderea totală a „formării

profesionale” prin intermediul uceniciei. Transferul acestei formări

profesionale la universitate este analizat, în această viziune, ca o pierdere

importantă din prerogativele baroului.

Această teză a fost discutată şi de alţi autori (A. Peterson, J. Osiel şi alţii).

Formarea profesională a magistraţilor şi avocaţilor a făcut obiectul unor

cercetări şi dintr-o perspectivă psiho-sociologică, prin care s-a urmărit

analizarea mecanismelor de socializare profesională, altfel spus, metodele

utilizate pentru dobândirea unei „savoir-faire”. Şi aceste cercetări suscită o

reflecţie cu privire la aportul ştiinţelor sociale la formarea profesională

323

.

În concluzie, se face remarca cu privire la faptul că, în timp ce formarea

profesională a juriştilor constituie un element central în sociologia

profesioniştilor dreptului, foarte puţine lucrări sunt consacrate acestei teme. Se

consideră, aşadar, că recompunerea câmpului profesioniştilor dreptului, care

este în curs, sub presiunea dreptului şi justiţiei afacerilor, a bulversat

repartizarea competenţelor, or, aceasta a constituit tocmai o ocazie de

dezvoltare a lucrărilor şi reflecţiilor cu privire la această chestiune.
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A se vedea A. Bancaud, cit .supra, p. 478.
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A se vedea R.L. Abel, P.S.C. Lewis, Lawyers in society, 3 volume, Universitatea din

California, 1988.
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A se vedea A. Mestiz, Selezione e formazione professionale dei magistrati e degli avocati
in Francia, Padova, 1990.
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Sinteză şi concluzii
Î� LEGĂTURĂ CU �ECESITATEA ȘI
IMPORTA�ȚA ACTIVITĂȚILOR DE I�GI�ERIE
JURIDICĂ Î� SOCIETATEA MODER�Ă
CO�TEMPORA�Ă

1. �ecesitatea activităţilor de inginerie juridică în societatea modernă
contemporană. În evoluţia sa, societatea a ajuns la un stadiu de dezvoltare care

prezintă caracteristici nemaiîntâlnite până în prezent, caracteristici determinate

de modificări economice, sociale, politice şi culturale de mare amploare, care

se succed în ritmuri tot mai accelerate, reflectate în fenomene de globalizare, a

căror percepere, studiere şi cunoaştere necesită a fi realizate în unităţi de timp

de scurtă durată pentru a putea fi stăpânite şi dirijate în direcţii şi spre obiective

folositoare oamenilor, adică să le satisfacă necesităţile materiale şi culturale în

condiţii de maximă eficienţă.

Ne dăm însă cu toţii seama de magnitudinea multidimensională a unei

atare sarcini, aceea de a cuprinde într-o viziune globală şi în dinamismul său

din ce în ce mai accelerat elementele vitale ale vieţii în societate (resurse şi

oameni), pentru a le putea organiza, controla şi direcţiona spre obiective

determinate.

Volumul imens (aproape de necuprins) al informaţiilor (cu grad înalt de

perisabilitate) necesare, stocarea şi prelucrarea acestora şi apoi folosirea lor în

actele de conducere socială, economică, culturală implică operaţii care nu mai

pot fi realizate cu mijloacele de percepere, studiere şi analizare tradiţionale,

liniare şi lente, fiind nevoie de un cu totul alt instrumentar ştiinţific de

cercetare şi analiză şi de noi tehnologii care să permită culegerea, stocarea şi

analizarea informaţiilor în perioade de timp foarte scurte, uneori chiar

instantaneu (în timp real), cu mare precizie, precum şi aplicaţii rapide,

experimentale sau virtuale, verificându-se, concomitent, şi adecvarea lor la

situaţiile reale date.



Ştiinţele matematice, tehnice şi sociale au pus la dispoziţia societăţii un

atare instrumentar modern, ştiinţific şi tehnologic extrem de performant: teoria

sistemelor, cibernetica, calculatoarele electronice.

Pe plan teoretic au fost concepute modele conceptuale flexibile care să

asigure funcţionalitatea mecanismelor economice şi culturale în condiţii

optimale, verificabile şi cu capacităţi de conectare şi adaptabilitate la orice tip

de modificări intervenite pe parcurs.

Aşa au apărut şi s-au dezvoltat: sistemele concepţionale (sisteme de idei);

sistemele de acţiune (proiectarea şi realizarea unui sistem de acţiune, organizat

într-un mod corespunzător); sistemele inginereşti (sisteme de producţie

industrială, sisteme informative); sistemele tehnice (sistemele de transmisiune,

ansambluri de aparate); sistemele economice (de exemplu, sistemul de

planificare şi conducere economică, sistemul financiar-bancar, etc).

Sistemele inginereşti, asupra cărora vom insista în cele ce urmează,

cunosc o mare dezvoltare în societăţile moderne contemporane, în special în

sistemele industriale, sistemele de producţie, distribuţie şi comercializare.

Astfel de sisteme integrate cuprind, într-un ansamblu închegat, nu numai

procesul de producţie propriu-zis, ci şi studiul pieţei, cercetarea şi dezvoltarea,

proiectarea, producţia, testarea, controlul calităţii, ambalarea, transportul,

instalarea, recepţia, întreţinerea şi chiar funcţionarea produselor, performanţele

obţinute în practică.

În ceea ce priveşte sistemele industriale şi tehnice, tratarea lor practică se

bazează pe „ingineria sistemelor”, o activitate în care se îmbină elemente

ştiinţifice riguroase cu ghidajul unor elemente de concepţie şi o anumită

intuiţie care depăşeşte cadrul pur tehnic, dar care este specifică ingineriei încă

de la apariţia ei (a ingineriei). În acest context al intuiţiei şi ingeniozităţii se

poate vorbi chiar de o „artă a sistemelor”, posibilă în cadrul unei concepţii

despre sisteme, a unui mod de gândire bazat pe conceptul de „sistem”, concept

de dată relativ recentă, ca şi cibernetica (teorie a sistemelor dinamice).

Bineînţeles că acest instrumentar ştiinţific nu se limitează doar la teoria

sistemelor şi la cibernetică, el fiind completat şi amplificat cu o largă paletă de

discipline care au apărut şi s-au dezvoltat considerabil, cum sunt: organizarea,

informatica, ergonomia, marketingul, futurologia, metodele de luare a

deciziilor eficiente (sistemul informaţional-decizional) şi, desigur, ştiinţa

conducerii (management science).

Toate aceste concepţii şi instrumentarul ştiinţific modern aplicabil în

sectoarele economice au fost transpuse şi pe planul conducerii societăţii,

societatea fiind considerată şi ea un sistem (sistemul social global), iar

activităţile desfăşurate în toate domeniile, în cadrul societăţii, fiind considerate

subsisteme sau sisteme parţiale, încadrate (subsumate) sistemului social global

cu care trebuie să se afle în concordanţă. În consecinţă, s-a ajuns la concluzia

că sunt aplicabile, atât în ceea ce priveşte societatea în ansamblul ei (societatea

globală), cât şi la nivelurile componentelor sale sistemice: subsistemele şi

sistemele parţiale, concepţiile referitoare la „sistemele inginereşti” şi de

„ingineria sistemelor” (în care, aşa cum am arătat şi mai sus, se împletesc

elemente ştiinţifice riguroase, cu intuiţia şi ingeniozitatea, adică atât elementele
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de concepţie, cât şi elemente intelectuale care derivă dintr-o anumită pregătire

şi experienţă care marchează intuiţia şi ingeniozitatea).

În acest fel, în timp, ca urmare a unui proces evolutiv, s-a ajuns la

conturarea unei concepţii în privinţa societăţii ca sistem, s-au cristalizat o serie

de noţiuni, mărimi şi teorii care au dus la perfecţionarea continuă a conceptelor

despre societate şi modul în care aceasta trebuie condusă cu concepţii şi

instrumente inginereşti, adică de mare rigoare ştiinţifică şi tehnică, apropiate

mult de matematică, dar fără a-şi pierde contactul cu realităţile sociale.

2. �ecesitatea implementării activităţilor inginereşti şi în domeniile
juridic şi jurisdicţional (ingineria juridică şi ingineria jurisdicţională).
Evoluţia societăţii şi a metodelor sale de conducere, la care ne-am referit mai

sus, nu putea să nu aibă răsunet şi în ceea ce priveşte cadrul juridic al societăţii

pentru că sistemul legislativ al unei societăţi (în care se include elaborarea

actelor normative, dar şi procesul de aplicare în practică a acestora) reprezintă

un subsistem al sistemului societăţii sociale globale, deci trebuind să se afle în

concordanţă cu acesta.

Aşadar, şi în activităţile de elaborare a legilor (principalul instrument de

guvernare politico-juridică a societăţii), de aplicare a lor, de monitorizare,

control şi evaluare, urmează a fi aplicabile modurile de acţionare inginereşti

(ingineria juridică).

Însă pentru a ajunge la acest nivel de desfăşurare a activităţilor juridice,

după modelul şi rigurozitatea activităţilor inginereşti, este necesară şi o

pregătire corespunzătoare a juriştilor care ar trebui să aibă şi cunoştinţe de

asemenea natură care să le permită conlucrarea cu specialişti în domeniul

ingineriei, adică să formeze împreună cu aceştia echipe mixte pentru a putea să

desfăşoare adevărate activităţi de management juridic şi jurisdicţional.

Pentru aceasta este necesară depăşirea limitelor de orizont create de
„dogmatica juridică” şi „exegeza juridică” care îl închid pe jurist într-un turn
de fildeş, izolându-l de contactul cu realităţile sociale, de acel şuvoi dinamic al

vieţii societăţii şi caracterul evolutiv al acesteia.

Atât „dogmatismul juridic”, cât şi „exegeza juridică” sunt curente în drept

care se caracterizează printr-un formalism şi o rigiditate excesive, care pun

accentul pe teze şi construcţii bazate pe principii abstracte (cu grade înalte de

abstractizare) acceptate necritic şi socotite imuabile, date o dată pentru

totdeauna sau, în cel mai bun caz, greu de clintit după piedestalul lor pur

teoretic. Or, practica a pus în evidenţă, în mod clar, că principii sau reguli care

păreau de nezdruncinat, având un caracter evident de imoralitate, în timp au

început să slăbească la proba de foc a realităţilor sociale, devenind acceptabile

şi chiar transpuse în norme juridice. Nu există gen de activitate umană care să

nu ducă, la intervale mai mult sau mai puţin îndelungate, la repunerea în

discuţie a principiilor şi normelor sale de desfăşurare. De exemplu, utilizarea

într-o ramură industrială a unor noi surse energetice sau a unor noi procedee de

prelucrare, de calcul sau conducere duce la schimbarea profundă a parametrilor

şi normelor activităţii productive în domeniul respectiv. Tot aşa, normele
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activităţii politice sau juridice au un caracter istoric aflându-se într-o corelaţie

dialectică cu nivelul şi eficienţa acestor tipuri de activităţi.

Concluzia nu poate fi alta decât că normele juridice create (elaborate) din

dorinţa de asigurare a activităţii umane, precum şi necesitatea coordonării

eforturilor indivizilor în vederea realizării unor acţiuni complexe comune nu

trebuie transformate în forme (modele, scheme) rigide (dogmatice) care ar

constitui adevărate obstacole în calea asimilării noului (inovării, adaptabilităţii)

în procesul firesc, evolutiv, al societăţii.

Opţiunea între două atitudini: tendinţa de absolutizare sau supraapreciere

a rolului normelor juridice în societate, care duce inevitabil la osificare,

birocratism şi rutină, pe de o parte, şi tendinţa de flexibilizare a sistemelor de

norme juridice astfel încât acestea să se conjuge cu etapele evolutive ale

societăţii, este firească şi clar determinată, balanţa fiind înclinată în favoarea

unor reglementări adecvate cerinţelor în evoluţie ale societăţii. Desigur însă că

nu trebuie să se cadă în cealaltă extremă a relativizării sau subaprecierii

sistemelor de norme juridice, care ar duce la subiectivism şi voluntarism, ceea

ce ar altera la fel de mult, dacă nu chiar şi mai mult decât dogmatismul şi

exegetica juridică starea de echilibru a societăţii.

Deci cerinţa esenţială (contemporană) în ceea ce priveşte pregătirea
juriştilor care acţionează în toate sectoarele de activitate ale societăţii şi la
toate nivelurile de organizare ale acesteia este legată de o necesitate
fundamentală, specifică societăţii moderne contemporane, şi anume
schimbarea radicală a concepţiei despre stat şi drept şi depăşirea unei etape
pur descriptive, dogmatice şi exegetice, în vederea realizării unor contacte

substanţiale şi permanente cu societatea în care dreptul este implementat ca

subsistem ce trebuie să evolueze, în mod concordant, cu ansamblul sistemic

global.

Această schimbare fundamentală de concepţie despre conţinutul şi rolul

dreptului şi al juriştilor în societatea modernă contemporană nu reprezintă o

opţionalitate pur teoretică, ci derivă dintr-o necesitate stringentă, am putea

spune chiar dramatică (fără nici o exagerare), de realizare a unei concordanţe

între nivelul înalt de dezvoltare la care a ajuns societatea (care se

caracterizează prin modificări de mare amplitudine şi complexitate, care au loc

în ritmuri din ce în ce mai accelerate, pentru stăpânirea, controlul şi

direcţionarea cărora este nevoie de un cu totul alt instrumentar ştiinţific,

metodologic şi tehnologic decât cel cunoscut până acum) şi cadrul juridic în

care are loc această evoluţie, cadru ce va avea o cu totul altă înfăţişare şi

structură şi pentru construirea căruia va trebui, de asemenea, să se recurgă la

alt instrumentar ştiinţific (ştiinţa legiferării), metodologic şi tehnologic. Iar

juriştilor, ca specialişti în acest domeniu, le vor reveni roluri de mare

răspundere socială, politică şi ştiinţifică, contribuind, în modul şi cu metodele

specifice, la activitatea de conducere a societăţii, perspectivă neglijată de

dogmatica şi exegetica juridică, spre marele lor dezavantaj şi al societăţii

înseşi.

O a doua mare cerinţă, derivând din prima, este aceea a deprinderii
juriştilor să colaboreze cu alte categorii de specialişti antrenaţi în activităţi de
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conducere a societăţii: economişti, ingineri, oameni de ştiinţă (matematicieni,

ciberneticieni, informaticieni, sociologi şi alţii), sau la alte niveluri:

administraţie, corporaţii, întreprinderi, servicii sociale, transporturi, reţele de

infrastructură etc.

Actele de management social-economic şi juridic nu mai pot fi îndeplinite

în condiţii eficiente decât de echipe mixte de specialişti care să conlucreze

pentru realizarea de modele conceptuale şi operaţionale punându-şi în comun

cunoştinţele lor de specialitate şi recurgând la metodologii şi tehnologii de

ultimă generaţie.

Desigur că astfel de contopiri şi de operaţionalizări ale cunoştinţelor

specialiştilor nu reprezintă o treabă uşor de realizat, ci necesită eforturi mari,

de lungă durată, energii şi resurse materiale şi umane care la prima vedere par

a avea un caracter utopic. De altfel, aşa cum am mai menţionat în studiul

nostru, s-au şi exprimat critici dure la adresa unor atare viziuni. Astfel,

împotriva aplicării metodologiei ciberneticii în cadrul sistemelor sociale şi a

conducerii acestora s-au ridicat obiecţii în sensul că, pe de o parte, această

aplicare este „principial imposibilă” întrucât datele referitoare la sistemele

sociale şi conducerea acestora nu au exactitatea cerută care să permită

construirea de dispozitive tehnice (de tip cibernetic), iar, pe de altă parte, chiar

dacă acest lucru ar fi cu putinţă, sistemul social şi conducerea sa (inclusiv

managementul juridic) nu se reduc la dimensiunile unui sistem tehnic, cum este

cel cibernetic; o asemenea reducţie ar duce la depersonalizarea şi

dezumanizarea vieţii sociale. De menţionat şi faptul că astfel de argumente, în

special primul dintre ele, au fost formulate chiar de N. Wiener, considerat

părintele ciberneticii, şi apoi au fost mereu reluate şi de alţi oameni de ştiinţă,

afirmându-se că ştiinţele sociale nu oferă despre sistemele sociale nici

cunoştinţe exhaustive (ansambluri complete de date), nici destul de exacte

(formulate matematic).

Etapa în care au fost emise astfel de obiecţii este însă astăzi depăşită,

ajungându-se la concluzia că în general ştiinţele operează cu cunoştinţe

relative, nu numai ştiinţele sociale care sunt desigur mai complexe decât cele

tehnice, iar investigaţiile în acest domeniu simţitor mai reduse, iar dacă

volumul şi calitatea cercetărilor în ştiinţele sociale mai lasă încă de dorit,

această situaţie este rezultatul unui anumit nivel de dezvoltare care poate fi

complinit în intervale de timp din ce în ce mai reduse, în prezent realizările

fiind atât de mari, multiple şi pertinente întrucât a avut loc o răsturnare

spectaculoasă de concepţii şi perspective.

Aşadar, reconstruirea şi conducerea societăţii şi a cadrului său juridic au

loc în cu totul alte condiţii decât în trecut, acest lucru datorându-se actualei

revoluţii – în ştiinţă şi tehnologie -, precum şi unei adevărate mutaţii petrecute

în cercetările sociale.

O evoluţie similară, desfăşurată în paralel cu cea a evoluţiei ştiinţifice şi

tehnice, inclusiv cercetările din domeniul ştiinţelor sociale, ar trebui să se

desfăşoare şi chiar a avut loc – este adevărat, în grade diferite – în multe ţări, în

ceea ce priveşte cooperarea între specialişti în domeniile tehnice şi din

domeniile ştiinţelor sociale. Şi acest lucru se constată şi în legătură cu juriştii şi
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activităţile pe care aceştia le desfăşoară: participarea la elaborarea legilor,

aplicarea acestora şi evaluările nivelurilor la care sunt realizate obiectivele

alese (determinate prin programele de guvernare).

Astfel de tendinţe şi chiar acţiuni pentru dezvoltarea cooperării dintre

specialiştii care participă la actele de conducere ale societăţii, inclusiv juriştii,

vor trebui continuate şi susţinute cu toate mijloacele disponibile, un instrument

foarte important în această privinţă constituindu-l „cercetarea sau analiza

operaţională”, o metodologie multidimensională de elaborare, de către o echipă

de cercetare, a informaţiei cerute pentru decizii optimale şi controlul efectuării

lor care şi-a găsit largi aplicări în diverse domenii, mai ales economic, dar şi

social, care prezintă probleme dificile sub raport teoretic sau/şi tehnic, cât şi

sub raport metodologic.

J.D. Bernal scria, încă cu foarte multe decenii în urmă, că analiza

operaţională, având ca obiect optimizarea performanţelor, trebuie să devină

aplicabilă oricărei activităţi umane, oricărei situaţii problematice sau

decizionale (J.D. Bernal, „The Freedom of Necessity”, Londra, 1949, p. 297).

Deci, nu trebuie excluse din acest câmp nici activităţile desfăşurate de jurişti,

în toate domeniile şi la toate nivelurile societăţii, mai ales în ceea ce priveşte

activităţile de legiferare şi de aplicare a legilor.

Punctul central şi totodată cel mai nevralgic al acestei implementări, în

cadrul ştiinţelor sociale (inclusiv juridice), dar şi în activităţile practice

(inclusiv juridice), a cercetării operaţionale sau, în general, al procesului de

matematizare şi cibernetizare a cercetării şi conducerii sistemelor sociale

(inclusiv sistemul juridic şi jurisdicţional) îl constituie tocmai cooperarea

dintre diverse categorii de specialişti (inclusiv dintre jurişti şi alte categorii de

specialişti: economişti, matematicieni, informaticieni, ingineri etc), mai exact

dintre specialiştii din domeniul ştiinţelor sociale şi cei din cadrul cercetării

operaţionale.

Aplicarea cercetării şi analizei operaţionale, ştiencizarea ştiinţelor sociale

şi a conducerii societăţii (inclusiv a laturii sale juridice) sunt din ce în ce mai

mult realizate în practica multor ţări, dar sunt încă foarte multe lucruri de făcut

în această privinţă.

Pentru o mai clară expunere a conţinutului acestui proces de implementare

a metodelor şi tehnicilor ştiinţifice caracteristice cercetării operaţionale,

inclusiv în domeniul juridic, este necesar a fi subliniate (puse în evidenţă)

câteva caracteristici esenţiale, de nelipsit, ale cercetării operaţionale, şi anume: 

– probleme de decizie apărute în cursul încercărilor de rezolvare a

acestora, în condiţii de optimizare şi eficienţă a diverselor activităţi (inclusiv

cele juridice) şi a realizării performanţelor sistemelor (inclusiv sistemele

juridic şi jurisdicţional);

– necesitatea normării acţiunilor în sensul maximizării obiectivelor şi

rezultatelor, precum şi minimalizării simultane a cheltuielilor de resurse

materiale şi umane;

– acţiunile din cadrul sistemelor, în special al celor complexe (sau

hipercomplexe), angajate în schimbări rapide, într-o ambianţă ea însăşi în

716
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



continuă schimbare şi în ritmuri din ce în ce mai accelerate, deci saturată

(ambianţa) cu elemente aleatorii neprevizibile;

– are în vedere factorul uman în toate ipostazele sale: cercetare (pregătirea

deciziilor), decizie, executare, controlul executării şi folosirea informaţiilor

obţinute pe această cale, perfecţionarea continuă a tuturor componentelor

acţiunii sociale;

– folosirea, în toate demersurile sus-menţionate, fie a cuantificării

parametrilor, indicatorilor, dimensiunilor acţiunii şi sistemelor, fie tratarea lor

cu ajutorul metodologiilor ştiinţifice;

– operarea pe baza elaborării şi rectificării continue a unor metode

matematice, logico-matematice, respectiv a unor modele cibernetice (cu cea

mai mare eficienţă), pe care le experimentează şi, pe acest temei, le şi

reformulează (P. Apostol, Domeniul ştiinţei conducerii societăţii, în „Ştiinţa

conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971, p. 450-451).

Este suficientă această simplă enumerare a caracteristicilor esenţiale ale

metodei „cercetării operaţionale”, metodă cu care trebuie să se familiarizeze şi

chiar să şi opereze în mod curent şi juriştii ca specialişti într-un domeniu

esenţial al conducerii societăţii, şi anume legiferarea şi activităţile de punere în

aplicare a legilor, pentru a ne putea da seama că aceştia trebuie să capete şi

altfel de cunoştinţe (matematice, informaţionale, cibernetice) pentru a putea să

participe efectiv şi eficient la activităţile şi procesele de decizie politico-

juridice şi traducerea acestor decizii pe plan legislativ şi apoi în procesele

fastidioase de aplicare a legilor, evaluarea rezultatelor şi corecţiile ce se impun.

Astfel de cunoştinţe sunt, în prezent, nu numai necesare, ci şi

indispensabile pentru că, aşa cum am arătat deja, societatea a evoluat până la

un atare grad de dezvoltare, complexitate şi dinamicitate încât ea nu mai poate

fi condusă cu mijloace tradiţionale, ci numai cu metode de mare tehnicitate cu

capacităţi aproape nelimitate de cuprindere şi prelucrare electronică a datelor,

analiză, sinteză şi experimentări virtuale. Deci juriştii trebuie să aibă asemenea

cunoştinţe (tehnice) spre a putea să se folosească de asemenea instrumente pe

care ştiinţa ni le pune la îndemână, chiar dacă pentru aceasta are nevoie de

colaborarea cu alţi specialişti, experţii în aceste domenii.

Este un demers pe care juriştii trebuie să-l facă în mod obligatoriu.

Dar, acelaşi demers, însă în sens invers, trebuie să-l întreprindă şi ceilalţi

specialişti care vor conlucra cu juriştii, adică să se familiarizeze, să cunoască,

chiar şi în linii generale, mecanismele organizatorice şi funcţionale, cadrul

juridic al acestora şi acţiunile juridice care trebuie întreprinse pentru asigurarea

unei funcţionalităţi normale, optime a societăţii, dar şi la niveluri subordonate

cum ar fi, de exemplu, cele din lumea afacerilor, problemele juridice de

management fiind la ordinea zilei.

Analiza operaţională generalizată care trebuie realizată atât la nivelul

sistemului social global, cât şi la nivelurile tuturor componentelor societăţii,

inclusiv cel juridic, nu reprezintă o simplă colaborare din afară a specialiştilor

din domeniile cercetării operaţionale şi ştiinţele sociale, ci o acţiune comună,

în cadrul căreia echipa de cercetare operaţională generalizată, reprezentând o

autentică echipă mixtă (mixed-team), depistează, cercetează, elaborează şi
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experimentează, de multe ori conform unui model, soluţiile în colectiv. Echipa

de analiză operaţională generalizată a unui centru de conducere îndeplineşte

rolul de organ de informare, documentare şi cercetare.

Fireşte că o atare orientare în activitatea de conducere politică, socială,

economică, juridică etc. spre implementarea generalizată a analizei

operaţionale presupune, la rândul ei, o acţiune de mare amploare (anvergură),

având următorii factori:

– formarea specialiştilor din domeniul ştiinţelor sociale, dar şi a

practicienilor din acest domeniu (inclusiv juridic) să fie concepută în aşa fel

încât din cultura lor de specialitate să facă parte şi pregătirea matematică

modernă, informatica, cibernetica;

– specialiştii din cercetarea operaţională trebuie, la rândul lor, să capete şi

cunoştinţe din domeniul ştiinţelor sociale şi acţiunii sociale, inclusiv al

acţiunilor juridice şi jurisdicţionale, adică elemente temeinice de cultură

sociologică, politologică şi juridică;

– reformularea limbajului ştiinţelor sociale şi al studiilor pe care se

întemeiază actele de conducere în sensul unei mai mari exactităţi, spre a se

asigura astfel un flux de informaţie optimal între ştiinţele sociale, activităţile de

conducere şi cercetarea operaţională (formularea datelor şi problemelor sociale

în termeni cât mai exacţi posibil şi ştiinţific controlabili);

– finanţarea corespunzătoare a cercetărilor în materie şi a formării de

cadre cu asemenea cunoştinţe mixte, în vederea elaborării unor proiecte

concepute în termenii analizei operaţionale, cu precizarea gradului de eficienţă

al actelor de conducere şi metodele ştiinţifice de verificare a acestora (a actelor

de conducere).

3. �ivelurile de organizare a societăţii la care trebuie implementate
activităţile de inginerie juridică. Activităţile de inginerie juridică presupun

cunoştinţe aprofundate despre modul de organizare şi funcţionare al societăţii,

despre cadrul juridic al unei societăţi date, despre sistemele juridice naţionale

şi sistemul juridic internaţional, precum şi despre corelaţiile şi

interdependenţele dintre acestea.

Ceea ce dorim să subliniem, din acest punct de vedere, este faptul – la

care ne-am mai referit – că societatea reprezintă un mecanism (social-

economic) extrem de complex, bine articulat, care poate fi comparat cu un

mecanism tehnic, bineînţeles păstrându-se proporţiile, a cărui testare practică

se bazează pe „ingineria sistemelor”, în care elemente ştiinţifice riguroase se

îmbină cu ghidajul unor elemente de concepţie şi cu o anumită intuiţie care

depăşeşte cadrul pur tehnic, dar care este specific ingineriei încă de la

începuturile ei.

Desigur că nu putem afirma că ar exista vreo suprapunere (generalizare)

între aplicabilitatea metodelor ingineriei bazate pe acumulări de cunoştinţe în

legătură cu dinamica sistemelor mecanice, electrice şi a automatelor şi

metodele inginereşti aplicabile societăţii concepute ca sistem. Dar, pe măsură

ce sistemele tehnice moderne devin tot mai complexe, respectiv se extind la

„sisteme pe scară largă” (sau „marile sisteme”), prin căutarea unor noi metode
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concepţionale şi matematice de rezolvare, lucrurile se schimbă întrucât s-a

ajuns să se ţină seamă nu numai de tehnică, ci şi de economie, informatică,

conducere, astfel încât concepţia despre sisteme s-a lărgit foarte mult, în cadrul

lor interacţionând oameni, maşini, calculatoare electronice. Iar faptul că pentru

această nouă orientare nu există încă o teorie care să presupună o încadrare

matematică completă, aşa cum s-a reuşit în parte pentru teoria sistemelor

tehnice, nu a constituit o piedică pentru conceperea societăţii ca sistem,

abordabilă cu metode inginereşti adecvate specificităţii sale, inclusiv metode

de inginerie juridică.

Aşadar, pentru a putea să recurgă la metode inginereşti, în cadrul

activităţilor lor specifice, juriştii trebuie să cunoască foarte bine modul de

organizare şi funcţionare al societăţii, inclusiv cadrul juridic al acesteia, să

cunoască şi să compare diversele sisteme juridice naţionale şi sistemul juridic

internaţional, pentru că între toate aceste sisteme există contacte (interrelaţii)

care nu trebuie ignorate, ci, dimpotrivă, trebuie luate în considerare pentru a se

evita situaţiile conflictuale sau neconcordanţele care pot fi foarte costisitoare.

Or, această concordanţă nu este posibil a fi realizată în condiţii optime decât

prin studierea aprofundată a diferitelor sisteme juridice naţionale sau zonale,

precum şi a sistemului juridic internaţional, şi găsirea unor metode adecvate de

armonizare între diferitele sisteme juridice şi integrarea acestora în sistemul

juridic internaţional, ceea ce implică, în mod necesar, şi ample acţiuni de

inginerie juridică în sensurile la care ne-am referit mai sus.

Toate acestea necesită o muncă titanică în care trebuie antrenaţi – în mod

permanent – nu numai toţi juriştii care activează în diverse domenii şi la toate

nivelurile organizatorice, ci şi cât mai mulţi cetăţeni pe măsură ce nivelul lor

de cultură juridică va evolua, ceea ce presupune organizarea de mecanisme de

contact şi dezbateri funcţionale şi, de asemenea, mecanisme de integrare a

juriştilor şi cetăţenilor în organismele de decizie politică ale societăţii,

răspunderile fiind distribuite pe întreaga suprafaţă a acestui evantai, dar foarte

bine precizate până la nivel individual (nu va fi vorba numai de răspundere

juridică, ci şi de răspundere cetăţenească, mergându-se până la eliminarea din

sistem sau marginalizarea incompetenţilor, celor rău intenţionaţi sau abuzivi şi

publicitatea făcută acestora).

Activităţile care trebuie organizate şi desfăşurate prin intermediul acestor

mecanisme vor trebui să corespundă anumitor exigenţe de mai mari sau mai

mici dimensiuni la care vom încerca să ne referim, în continuare, fără a avea

vreo pretenţie de exhaustivitate, cu care s-au confruntat fără îndoială toţi

juriştii în activităţile lor practice.

Pentru a ne face o idee mai clară şi mai completă despre acest gen de

activităţi cu specific de inginerie juridică vom face o grupare a lor la nivelul a

trei structuri: structura politică (direcţională); structura instituţională

(organizaţională) şi structura funcţională (acţională).

A. Structura politică (direcţională). Societatea, şi cu atât mai mult

societatea politică, nu poate fi concepută fără o ordine şi o disciplină: o ordine

care încadrează activităţile individuale în vederea atingerii unui obiectiv ales şi
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o disciplină care le stimulează şi, după caz, sancţionează încălcarea regulilor

comunităţii.

Orice societate se ordonează în jurul unui anumit ideal de viaţă în comun,

se dezvoltă în cadrul unei stări de conştiinţă născută din solidaritatea prin care

membrii săi se simt uniţi. Dar ea nu poate trăi şi deveni o realitate istorică

decât dacă este stimulată de o „forţă de impulsiune” care declanşează şi

controlează mişcările în vederea cărora a fost organizat organismul social.

Această forţă este „Puterea politică”, puterea şi societatea născându-se

împreună, neputând fi opuse una alteia; „Puterea” este o condiţie a ordinii şi

libertăţii, ceea ce n-ar fi posibil decât în cadrul unei „ordini”. Acesta este

motivul pentru care „Puterea” este un fenomen social prin excelenţă, întrucât,

pe de o parte, ea nu poate fi concepută în afara societăţii, iar, pe de altă parte,

fără o „Putere” care să acţioneze, o societate ar fi un corp inert aproape de

declin

1

. Dar această „Putere” nu a îmbrăcat întotdeauna aceleaşi forme şi

pentru a se evita inconvenientele unei „Puteri individualizate” s-a imaginat o

altă formă a „Puterii politice”, inventându-se un suport independent de

personalităţile guvernante, adică „Statul”

2

, titular abstract şi permanent al

„Puterii”, guvernanţii nefiind decât agenţii trecători care o exercită, în felul

acesta devenind posibilă o diferenţiere între „Putere” şi indivizii care o

exercită, titularul „Puterii” fiind Statul conceput ca fiind „sediul autorităţii

politice”

3

.

Statul este însă un „concept”, el nu există decât pentru că este gândit atât

de guvernanţi care pun în practică puterea sa, cât şi de guvernanţi care văd în el

sediul „Puterii” şi fundamentul regulilor juridice în jurul cărora se organizează

activitatea de căutare (urmărire) a „Binelui comun”. Deci Statul este o

explicaţie, o justificare şi o utilizare a fenomenului social care este „Puterea”

4

.

Desigur că în jurul acestei idei se grupează un aparat de servicii publice,

mecanisme constituţionale şi administrative, un personal al guvernanţilor şi al

agenţiilor, care însă nu trebuie confundate cu Statul însuşi: instituţiile,

serviciile şi personalul nu sunt decât mijloace destinate să facă posibilă

îndeplinirea anumitor funcţiuni ale „Puterii”; ele nu sunt Statul. Oamenii

gândesc (concep) Statul în acest fel pentru a avea o explicaţie satisfăcătoare în

legătură cu fenomenele care caracterizează existenţa şi acţiunea „Puterii”. În

acest sens, ideea de „Stat” este o idee care dovedeşte în modul cel mai perfect

„progresul mentalităţii politice a guvernanţilor”. Disociindu-se „persoana celui

care comandă” de „dreptul de a comanda”, această concepţie (idee) permite

„subordonarea comenzii respectării condiţiilor prestabilite”. Guvernanţii nu

pun în practică o putere care le este personală, ci o putere care aparţine

„Statului”, iar colectivitatea poate impune activităţii lor limitele pe care le

consideră de dorit

5

.

1

A se vedea G. Burdeau, Droit constitutionel et institutions politiques, Paris, 1976, p. 11.

2

A se vedea G. Burdeau, L’Etat, Paris, 1970.

3

A se vedea J. Dabin, L’Etat ou le Politique, 1957.

4

A se vedea G. Burdeau, Droit constitutional et institutions politiques, cit.supra., p. 13.

5 Ibidem, p. 14.

720
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



Aşadar, întreaga problematică legată de guvernarea societăţii se reduce la

chestiunea de a se şti de cine şi cum va fi pusă în practică această „Putere” care

aparţine „Statului”, dar care nu se poate concretiza decât prin acţiunea

guvernanţilor. Şi, cu aceasta, intrăm din plin în câmpul structurilor politice,

instituţionale şi funcţionale ale societăţii.

În această primă secvenţă (a structurilor politice) ne vom referi, desigur,

la „puterea politică în Stat”, mai exact la „instituţionalizarea Puterii”, adică

actul prin care fundamentul „Puterii” este transferat de la guvernanţi la

entitatea „Statului”, ceea ce nu se realizează dintr-odată, instantaneu, ci a fost

rezultatul unor multiple tatonări, adaptări progresive ale cadrelor juridice şi ale

aspiraţiilor colectivităţii. Indiferent de ritmul acestei evoluţii, de faptul că acest

proces a fost mai mult sau mai puţin înţeles de oamenii care au fost în acelaşi

timp actori şi martori, rezultatul rămâne acelaşi, pe de o parte disocierea între

„Putere” şi cei care-i exercită atributele, iar, pe de altă parte, apariţia „Statului”

ca instituţie deţinătoare a „puterii politice”. Dar nu poate fi vorba de o Putere

oarecare care să fie încorporată în instituţia statală, ci numai de o „Putere”

care-şi găseşte în mediul social atmosfera favorabilă instituţionalizării sale.

Deci nu se poate spune că Statul este doar rezultatul unei voinţe conştiente care

se aplică realizării sale; formarea sa (a Statului) este subordonată existenţei

unor condiţii spirituale şi materiale favorabile pentru ca instituţionalizarea să

devină o necesitate inevitabilă

6

. Or, aceasta implică faptul că grupul social

(populaţia) constituie o „naţiune” care-şi găseşte originea într-un sentiment

legat de fibrele cele mai intime ale fiinţei umane: sentimentul unei solidarităţi

care uneşte indivizii în voinţa lor de a trăi împreună, care dă prioritate

salvgardării comunităţii, în faţa satisfacerii egoismelor particulare.

Factorul cel mai eficace al acestei solidarităţi a indivizilor, din care derivă

comunitatea naţională este o reprezentare pe care indivizii şi-o fac despre

„scopul social”

7

.

Această reprezentare este pentru „Putere”, în acelaşi timp, un ghid şi un

sprijin: un ghid pentru că „Puterea” se analizează întotdeauna în ideea unui

anumit tip de organizare socială, într-o anumită idee de ordine juridică care

urmează a fi instituită, şi un sprijin, căci Puterea naţională găseşte în grupul pe

care-l încarnează aspiraţiile şi forţa de a-i realiza destinele.

Într-un viitor care a început deja să devină prezent, spaţiul politic se va

extinde datorită dezvoltării comunicaţiilor şi planetarizării problemelor de

guvernare, ceea ce a condus deja la instituţii care depăşesc graniţele naţionale,

ajungându-se la alte forme de comuniune europeană şi mondială.

Pentru a fi recunoscută ca atare, „Puterea” trebuie să fie consimţită. Dacă

nu există în raporturile de comandament şi de supunere o atmosferă de

încredere, orice eclipsă în putere a guvernanţilor va antrena o dezagregare a

organismului social. Soarta marilor imperii care nu au supravieţuit abuzurilor

cuceritorilor constituie o dovadă în sensul că nu există ordine politică durabilă,

6 Ibidem, p. 16.

7

A se vedea M. Albertini ş.a., L’idée de nation, în “Annales de philosophie politique”

nr. 8/1969.
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decât cea care uneşte voinţa „Puterii” şi „încrederea guvernaţilor” într-o

comunitate de energie.

Chiar filozofii din Evul Mediu subliniau necesitatea consimţământului, ei

mergând până la a imagina o formă juridică prin care să fie precizate condiţiile

realizării acestuia. Este vorba de „pactum subjectionis”, un fel de convenţie în

termenii căreia subiecţii recunoşteau autoritatea prinţului cu condiţia ca acesta

să nu se folosească de ea decât în serviciul binelui comun. Întreaga filozofie a

secolului XVI se bazează pe acest pact.

Desigur că această idee că „Puterea” trebuie să fie consimţită a fost

înţeleasă în diverse moduri, adesea ea nefiind decât o afirmaţie platonică. Dar,

această deferenţă, oricât de exterioară ar fi ea, constituie o mărturie cu privire

la imposibilitatea de a o respinge deschis. Într-adevăr, fără consimţământ, nu

există decât „domnia forţei”; or, forţa dacă, după caz, este de partea

guvernanţilor, ea este neputincioasă pentru a le fonda autoritatea. Aici avem

de-a face cu „legitimitatea” a cărui fundament constă în „convergenţa aspiraţiei

grupurilor şi obiectivele urmărite de Putere”

8

.

În orice societate politică suficient unificată pentru a se preta la organizare

statală, există o reprezentare dominantă despre ordinea socială dezirabilă,

denumită în literatura de specialitate

9

„ideea de drept” pentru că tipul de

societate la care se referă apare ca trebuind să fie îndeplinit sau garantat prin

reglementare juridică.

Autoritatea politică derivă din conformitatea dintre deciziile „Puterii” şi

ideea de drept valabilă în cadrul grupului social naţional.

Misiunea (funcţia) „Puterii” este prea importantă (de un nivel prea înalt)

pentru a putea fi influenţată de ezitările sau stările de spirit diferite ale

indivizilor. Legitimitatea „Puterii” are un fundament mai profund şi mai

constant decât atitudinea versatilă a unor opinii exprimate în legătură cu ea.

Dacă ar fi altfel, ordinea şi pacea ar fi ameninţate (puse în paranteze), s-ar baza

pe un acord fragil al voinţelor individuale.

Lucrurile acestea sunt de înţeles întrucât, înainte de supunere faţă de o

autoritate (guvernamentală), în cadrul grupului social există o adeziune la „o

idee”. Numai în măsura în care guvernanţii apar ca fiind cei mai apţi pentru a

servi această idee, cel mai bine calificaţi pentru a satisface exigenţele „binelui

comun”, aceştia pot să solicite şi să obţină supunerea.

Instituirea „Puterii” este legitimată şi totodată limitată prin „ideea de

drept” din care ea purcede. De aici îşi extrage „Puterea” autoritatea, afirmându-

se ca doritoare şi capabilă să o realizeze.

În felul acesta se poate măsura cu exactitate întinderea consimţământului

popular. Prin el grupul participă la determinarea „scopului social”; el creează

totodată şi „ideea de drept” şi „atmosfera propice” îndeplinirii acesteia şi, în

final, prin adeziunea sa la scopul social, el face legitimă „exercitarea

autorităţii”

10

.

8

A se vedea: P. Bastid, L’idée de légitimité, în „Annales de philosophie politique” nr. 7/1967 ;

M. Weber, Wertschaft und Gesellschaft, în „Grundriss der Soziatökonomie” , tome III, 1922.

9

A se vedea G. Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, cit. supra., p. 23.

10 Ibidem, p. 24.
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Dar trebuie subliniat faptul că în societăţile contemporane atitudinea

guvernanţilor cu privire la „Putere” capătă, datorită unor factori constrângători

de origini diferite, inclusiv guvernamentale, un caracter oarecum instituţional.

Constituite mai mult prin „juxtapunerea maselor” decât prin „coexistenţa

indivizilor”, societăţile contemporane oferă un climat favorabil unor

„discipline colective”, adică discipline care rezultă din presiunea mediului,

condiţiilor de viaţă sau difuzării ideologiilor, în felul acesta individul găsindu-

se încadrat, fără chiar să-şi dea seama, iar datorită perfecţiunii atinse în

tehnicile de încadrare el este introdus în viaţa politică, prin instituţii a căror

eficacitate egalează, dacă nu chiar o şi depăşeşte, pe cea  a procedurilor

instituite de dreptul constituţional prin intermediul cărora indivizii îşi pot face

cunoscut sentimentul lor faţă de „Putere”. Cele mai active din aceste discipline

sunt sindicatele, partidele politice şi disciplinele intelectuale, toate utilizând

procedee de convingere destinate să-l conducă pe individ să se situeze într-un

anume fel faţă de „Putere”: sindicatele punând în practică mediul de viaţă şi

interesele profesionale şi – prin avantajele pe care le promit sau le obţin – îi

invită pe membrii lor să adopte o atitudine în raport cu politica guverna -

mentală; partidele politice acţionează asupra cetăţenilor prin intermediul

programelor pe care le propun; mişcările intelectuale mizează pe reacţiile

emoţionale pe care le provoacă orchestrările ideologice.

În toate cazurile, aceste constrângeri mai mult sau mai puţin resimţite de

indivizi au drept rezultat o fracţionare a colectivităţii într-un anumit număr de

categorii sociale, forţe organizate sau familii spirituale. Aşa încât în prezent

problema „consimţământului” nu se mai pune atât între „Putere” şi individ, cât

între „Putere” şi grupuri deja încadrate şi mobilizate pentru realizarea de

obiective politice sau sociale precise. Acesta este un fenomen capital a cărui

importanţă se măsoară prin analizarea condiţiilor funcţionării regimului

„Puterii consimţite”, adică „regimul democratic”

11

.

Pe de altă parte, acţiunii pe care o exercită aceste grupuri parţiale asupra

mentalităţilor membrilor săi se suprapune, în prezent, determinismul pe care

aceştia îl suportă datorită apartenenţei lor la „societatea globală” (denumită în

diferite feluri: societate tehnicistă, societate a consumatorilor etc.),

determinism care acţionează pentru o integrare cât mai deplină, întrucât această

integrare este condiţia necesară solidităţii ordinii economico-sociale existente

şi dezvoltării potenţialităţilor sale

12

.

Acest aspect al problemei, referitor la condiţiile complexe în care se

exercită, în prezent, consimţământul indivizilor la programele politice ce le

sunt propuse, pune în evidenţă dificultăţile pe care indivizii le au în această

privinţă, dar şi „Puterea” de la care se cere totul: de a garanta binefacerile pe

care le procură creşterea economică şi, în acelaşi timp, de a bulversa structurile

care fac posibilă calitatea vieţii

13

.

11

A se vedea: G. Burdeau, Traité de science politique, tome VI, 1959, nr. 60-72 ; J.

Driencourt, La propagande, nouvelle force politique, 1950.

12

A se vedea G. Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, cit .supra, p. 26. 

13 Ibidem, p. 26.
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De reţinut, în acest segment al studiului nostru (consacrat structurilor

politice ale societăţii), că forţa de impulsiune care declanşează şi controlează

mişcările (acţiunile) în vederea cărora a fost organizat organismul social este

„Puterea politică”, fenomen social prin excelenţă care este structurat pe

fundamentul conceptual al Statului, considerat ca fiind „sediul autorităţii

politice”, cu toate consecinţele care derivă de aici şi la care ne-am referit –

rezumativ – în cele expuse mai înainte.

Conceptul abstract de „Stat”, ca titular al „Puterii”, a permis disocierea

dintre „Putere” (titularul acesteia) şi cei care exercită atribuţiile sale. Cu alte

cuvinte, în loc să se considere că „Puterea” reprezintă o prerogativă a

guvernanţilor, s-a inventat un suport al „Puterii” care să fie independent de

persoanele care guvernează. Acest suport este „Statul” (entitate abstractă, care

este totuşi titularul „Puterii politice”), iar guvernanţii nu sunt decât agenţi care

exercită, în mod temporar, atributele „Puterii”, cu sublinierea că guvernarea

constituie singurul mod în care se pot exercita aceste atribute (Puterea, care

aparţine Statului, nu se poate concretiza decât prin acţiunea guvernanţilor), în

acest sens fiind instituită o „structură politică” care să permită o atare

exercitare a atributelor „Puterii”, în condiţii stabilite prin reguli de drept

imperative, exercitarea Puterii realizându-se potrivit reglementării pozitive pe

care ea o edictează.

Mai trebuie, de asemenea, să se reţină că „Puterea” nu reprezintă o forţă

care se naşte din senin în cadrul grupului social (al societăţii). Trebuie ca

societatea să fie conştientă de legătura ce există între ea şi „Putere”; trebuie s-o

recunoască şi s-o accepte, conferindu-i legitimitate, şi, mai mult, s-o controleze

şi să participe la determinarea scopurilor (obiectivelor) societăţii şi realizarea

efectivă a acestora. Deci vor trebui imaginate şi implementate „structuri

politice participative”, care vor deschide largi câmpuri de exercitare a activi -

tăţilor de „inginerie juridică”, asemenea structuri urmând a fi instituţionalizate

şi plasate într-un cadru juridic corespunzător, ne referim, în special la legislaţia

referitoare la asociaţii şi fundaţii şi la sfera largă a organizaţiilor

neguvernamentale care-şi aduc contribuţia lor specifică la activitatea de

guvernare.

Pentru a intra şi mai în profunzimea activităţilor concrete care se

desfăşoară în societate, în toate domeniile şi pe toate planurile, este necesar să

abordăm cercetarea pe care o întreprindem şi la alt nivel, cel instituţional

(organizatoric), pentru că în jurul ideii de „Stat de drept” se grupează un întreg

ansamblu de servicii publice, mecanisme constituţionale şi administrative,

personalul entităţilor guvernamentale şi masa de agenţi care acţionează în mod

coordonat în societate, acest aparat (format din instituţii, servicii şi personal)

nefiind Statul, dar făcând posibilă îndeplinirea funcţiilor „Puterii”.

B. Structurile instituţionale (organizaţionale). Societatea este un complex

de activităţi social-umane, fiecare tip de activitate caracterizându-se, în primul

rând, prin faptul că este un „sistem organizat”, termen care trebuie luat într-un

sens foarte larg, adică prin activitate organizată înţelegându-se că elementele
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sale componente (acţiuni, instrumente etc.) sunt constituite în aşa fel încât să

poată fi îndeplinită o anumită funcţie.

Desigur că între multiplele activităţi există diferenţe în ceea ce priveşte

gradul de organizare şi instituţionalizare, dar toate au aceeaşi caracteristică

comună, sunt orientate în mod explicit în sensul realizării unui scop (obiectiv),

existenţa unui obiectiv care să le orienteze fiind de natură să ducă la crearea de

mecanisme de reglare a sistemelor tipurilor de activităţi în raport cu gradul de

realizare, la un moment dat, a acestui obiectiv.

Se poate, aşadar, spune că „organizarea” este ea însăşi o activitate

orientată explicit spre realizarea unui obiectiv de către un număr suficient de

mare de indivizi, fiecare dintre aceştia având statutul şi rolul său formal definit.

Deci organizarea este un tip particular de sistem de activitate

14

.

Secolul XIX, dar mai ales secolul XX a adus ceea ce, în prezent, este

denumită o „explozie organizaţională” (sau „revoluţie organizaţională”), tot

aşa după cum a adus şi o „explozie informaţională”. Acest lucru se traduce

printr-o dezvoltare şi perfecţionare a organizaţiilor, care au căpătat structuri

foarte complexe. În literatura de specialitate

15

este avansată ideea că omul

modern este eminamente un „om organizaţional”.

Conducerea ştiinţifică a organizaţiilor nu poate fi realizată decât prin

metode ştiinţifice, acest lucru fiind valabil şi pentru societate în ansamblul său,

iar conducerea ştiinţifică a organizaţiilor depinde de gradul de organizare a

acestora.

În al doilea rând, sporirea eficienţei activităţilor organizate a ajuns să

depindă tot mai mult şi de tehnologia utilizată.

Aceste cerinţe au stimulat apariţia şi dezvoltarea unei ştiinţe speciale a

organizaţiei care s-a propagat într-un ritm foarte rapid, fiind aplicabilă tuturor

tipurilor de organizaţii.

Teoria organizaţiei (a organizării) este formulată în funcţie de trei

perspective din care omul poate fi considerat „ca participant la activitatea

organizată desfăşurată în societate”, perspective care fundamentează şi

principalele tipuri de intervenţii în perfecţionarea organizaţiilor, şi anume:

omul ca simplu agent de execuţie; omul ca fiinţă cu motivaţii şi atitudini

specific umane; omul ca fiinţă raţională, capabilă să ia decizii şi să rezolve

probleme.

De fapt, aceste trei perspective reprezintă etapele parcurse în timp de

teoria organizării. Prima etapă corespunde teoriei clasice a organizării,

reprezentată, pe de o parte, de Taylor, – „teoria fiziologică a organizării”,

bazată pe analiza timpului şi a mişcării –, iar, pe de altă parte, de „teoria

gestiunii administrative” (reprezentată de Fayol, Gulick, Urwick şi alţii), teorie

care pornea de la ideea că, dat fiind obiectivul general al organizaţiei, se pot

identifica sarcinile necesare realizării sale şi se pot asambla aceste sarcini în

14

A se vedea C. Zamfir, Raţionalitatea în perspectiva teoriei organizaţiei, în “Ştiinţa

conducerii societăţii”, Bucureşti, 1971.

15

A se vedea W. F. Whyte, Parsonian Theory Applied to Organizations, în M. Black, “The

Social Theories of Talcott Parsons”, New York, 1961.
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posturi de muncă individuale, iar acestea, în unităţi administrative. În a doua

etapă de evoluţie a teoriei organizaţiei s-a pus accentul pe motivaţiile

participanţilor la activitatea organizată, motiv pentru care a fost necesară

intervenţia specialiştilor în psihologie şi relaţii umane (în acest sens putând fi

citate lucrările conduse de E. Mayo – şcoala de la Harvard).

Ambele etape, deşi utile, au avut limite: în prima perspectivă omul era

considerat ca o maşină, iar cea de-a doua perspectivă, mai complexă, se limita

la a considera necesară luarea în considerare şi a inimii omului (sufletul său),

problemele sale psihopersonale influenţând activităţile sale în organizaţie.

A treia etapă în evoluţia teoriei organizării se caracterizează printr-un

nivel calitativ superior primelor două perspective, considerând că trebuie luată

în considerare şi capacitatea omului de a fi raţional. Mai mult, de la analiza

unor probleme particulare ale organizaţiei s-a ajuns la analiza organizaţiei ca

un întreg (ansamblu) de factori interrelaţi, de la gândirea unui aspect al

organizaţiei la regândirea întregii organizaţii. De asemenea – şi acesta este un

aspect deosebit de important – s-a trecut la analiza „modului în care oamenii

constituie organizaţia, iau decizii şi o modifică”.

Deci oamenii sunt cei care fac organizaţia şi realizează acest lucru în

funcţie de exigenţele şi condiţiile obiective existente, recurgând la

instrumentarul gândirii (raţiunii), raţiunea omului fiind veriga intermediară

dintre situaţia obiectivă şi organizaţia constituită de oameni, această verigă

(raţionalitatea) punându-şi amprenta sa asupra organizaţiei. Cu alte cuvinte,

organizarea nu depinde numai de cerinţele social-umane obiective şi de

specificul instrumental folosit (oameni şi unelte), ci şi de specificul proceselor

cognitive (raţionalităţii) care constituie organizaţia. Raţionalitatea stă la baza

organizării: cum gândesc indivizii organizaţia şi cum gândesc ei în cadrul

organizaţiei.

La acest nivel (etapă) de evoluţie a teoriei organizării se pune o problemă

mai generală: societatea este un produs al activităţii indivizilor (agenţilor). În

ea este investită o raţionalitate – raţionalitatea socială. Deci problema

fundamentală constă în a se şti dacă organizarea organizaţiei depinde de

organizarea raţionalităţii (a proceselor cognitive) oamenilor care o produc prin

acţiunile lor; în ce fel depinde şi cum se poate ajunge la perfecţionarea acestor

activităţi?

Din cercetările întreprinse pe această temă rezultă că „raţionalitatea

socială” (gândirea despre fenomenul social) se realizează la două niveluri

paralele, cu funcţii specifice şi modalităţi diferite, dar între ele există

comunicaţii: pe de o parte, există o raţionalitate practică, predominant

spontană, care fundamentează activitatea socială practică (raţionalitate în care

oamenii sunt angrenaţi în activitatea socială), iar, pe de altă parte, o

raţionalitate teoretică, ce se constituie în mod sistematic, la un nivel abstract

(nivelul teoriei), prin care se încearcă să se cunoască în profunzime şi să se

explice societatea cu intenţia de a se contribui la evoluţia şi adecvarea ei

permanentă la realităţile în continuă schimbare ale societăţii. Mai explicit,

societatea funcţionează şi se transformă continuu utilizând „raţionalitatea

practică” a oamenilor activi (participanţi efectiv la activitatea organizaţiilor
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sociale). Dar raţionalitatea practică nu se sprijină decât pe „experienţa

dobândită în practică”, fiind necesar, în plus, şi un demers teoretic riguros, o

reflecţie sistematică cu privire la societate şi modul în care ea poate evolua şi

se poate perfecţiona continuu (reflecţia epistemologică). Dar această

„raţionalitate epistemologică” nu trebuie să constituie un domeniu care să

rămână cantonat în abstracţiune, ci va fi necesar să aibă şi o latură practică,

adică să devină o raţionalitate care să stea efectiv la baza activităţilor sociale.

În zilele noastre s-au operat câteva modificări structurale în această

privinţă (adică în ceea ce priveşte posibilităţile de introducere a raţionalităţii

teoretice în activitatea practică). Omul de ştiinţă singuratic închis în laboratorul

său a dispărut în mare măsură, locul său fiind luat tot mai mult de „echipe

complexe” de cercetare, iar procesul de gândire are loc nu numai în mintea

fiecărui individ, în mod independent, ci şi în conştiinţa grupului, în cadrul unor

relaţii psihosociale. În felul acesta a apărut ideea de „gândire în comun”, de

cooperare, de coordonare, adică, într-un cuvânt, „de organizare a procesului

comun de raţionare”; deci, prezintă interes nu numai modul cum raţionează

individul în organizaţie, dar, mai ales, cum raţionează organizaţia ca întreg.

În literatura de specialitate

16

s-a atras atenţia asupra necesităţii

reconsiderării teoriei clasice a organizării care se fundamentează pe o imagine

simplificată (deci neadecvată) a actului deciziei raţionale, care nu avea

capacitatea de a evidenţia caracterul subiectiv şi relativ al raţionalităţii. Omul

raţional era considerat ca realizând „alegeri optime”, în cadrul unui mediu

„înalt specificat şi net definit”

17

.

Această definiţie a raţionalităţii implica unele presupuneri, şi anume:

– fiind în situaţia de a lua o decizie, omul are deja etalat în faţa lui

ansamblul complet al posibilităţilor din care urmează să aleagă, acest ansamblu

de posibilităţi fiind considerat numai ca un „dat”, teoria clasică a organizaţiei

nespunând nimic şi despre modul cum acesta este obţinut;

– fiecărei posibilităţi de alegere îi sunt asociate o serie de „consecinţe”,

definite ca fiind  o totalitate de evenimente care vor decurge dintr-o alegere

particulară;

– cel care ia decizia se află în posesia unor criterii de evaluare, a unei

ordini de preferinţă, cu ajutorul cărora clasează toate consecinţele, de la cele

mai de dorit la cele mai puţin de dorit. În plus se mai presupune că există şi un

sistem de calcul al valorii fiecărei alegeri posibile prin luarea în considerare a

tuturor consecinţelor cu valorile lor particulare determinate;

– cel care ia decizia selecţionează din ansamblul de posibilităţi date şi

evaluate pe aceea care îi este cea mai convenabilă.

Autorii citaţi mai sus consideră că acest model al „omului raţional” este

nereal, deoarece el impune o serie de presupuneri care nu pot fi împlinite prin

actul practic al alegerii, şi anume:

16

A se vedea J.G. March, H.A. Simon, Les organizations. Problèmes psychosociologiques,

Dunod, Paris, 1964.

17 Ibidem, p. 133.
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– se presupune că alegerea are loc într-o situaţie perfect cunoscută sau

diferenţa dintre situaţia obiectivă şi înregistrarea sa subiectivă (definirea

situaţiei) este neglijabilă;

– toate posibilităţile de alegere existente în situaţia dată sunt considerate

ca fiind formulate explicit (ca fiind „date”);

– toate consecinţele reale ale fiecărei alegeri sunt şi ele cunoscute;

– omul raţional posedă o modalitate de stabilire a valorilor pentru toate

ansamblurile de consecinţe (certitudine, risc şi incertitudine).

În realitate, cadrul de referinţă la care trebuie raportată raţionalitatea

umană este unul subiectiv, fiind determinat de totalitatea cunoştinţelor omului

raţional. De aceea, aşa cum se subliniază în literatura de specialitate

18

, ar fi mai

simplu să se vorbească de „raţionalitate”, luându-se în considerare numai

„unele cadre de referinţă bine specificate”.

Eroarea fundamentală a teoriei organizării clasice a constat în aceea că a

fost fundamentată pe o „imagine simplificată referitoare la actul deciziei

raţionale, nefiind evidenţiat în mod explicit caracterul subiectiv şi relativ al

raţionalităţii”. De aceea, au fost excluse o serie de probleme foarte importante

pentru analiza organizaţiei, probleme care se referă la „constituirea cadrului în

care are loc alegerea”, aceasta fiind considerat ca fiind obiectiv şi că, în

consecinţă, nu ar ridica nicio problemă. Or, în realitate, considerarea,

dimpotrivă, a cadrului de alegere ca fiind subiectiv ridică problema extrem de

importantă a procesului cognitiv care implică multe determinări psihosociale şi

organizaţionale (câmp vast şi pentru activităţile de inginerie juridică).

În literatura de specialitate

19

se face sublinierea că teoria alegerii raţionale

implică două caracteristici fundamentale:

– alegerea este mereu exercitată în raport cu o schemă simplificată,

limitată şi aproximativă a situaţiei reale (definiţia situaţiei);

– elementele acestei scheme (definiţia situaţiei) nu sunt „date”, fiind ele

însele produse ale proceselor psihologice şi sociologice, adică fiind proprii

celui care face alegerea şi celorlalţi, care alcătuiesc mediul (cercul) său

ambiental.

În felul acesta, sunt introduşi în teorie o mulţime de alţi determinanţi ai

organizaţiei, de natură cognitivă, psihosocială şi organizaţională, care – prin

intermediul proceselor cognitive – au un rol important în determinarea

organizării organizaţiilor.

Aşadar, problema raţionalităţii apare, în această nouă viziune, în cu totul

alţi termeni, ea fiind considerată ca un produs uman şi social, purtând amprenta

mecanismelor psihologice şi social-organizaţionale prin care raţionalitatea se

desfăşoară

20

.

Problemele care se pun şi care trebuie cercetate, în această viziune sunt

următoarele: cum se realizează definiţia situaţiei; cum se formulează

posibilităţile de alegere; cum se înfăptuieşte cunoaşterea consecinţelor posibile

18 Ibidem, p. 134.

19 Ibidem, p. 135.

20

A se vedea C. Zamfir, op. cit. supra., p. 339 şi urm.
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ale fiecărei alternative de alegere; cum se constituie setul de criterii

valorizatoare; cum funcţionează în realitate evaluarea alternativelor.

Vom face, în cele ce urmează, o prezentare rezumativă şi sistematizată a

acestor probleme, care constituie tot atâtea repere pentru activităţile de

inginerie juridică care-şi găsesc aici un vast teren de aplicare.

Modul de realizare a „situaţiei de alegere” şi, o dată cu aceasta, a tuturor

elementelor sale componente (alternative, consecinţe, evaluare) depinde de

două serii de factori, şi anume: informaţiile existente (cunoaşterea acumulată

până la momentul respectiv) şi contextul organizaţional şi social (deci, factori

pur cognitivi şi factori psihosocioorganizaţionali).

Între aceste două serii de factori există o relaţie organică (de

interdependenţă).

Mai detaliat şi mai explicit, orice organizaţie se fundamentează pe un

anumit tip şi nivel al cunoaşterii, cunoaştere care este „fixată” (implementată)

în însăşi structura organizaţiei, iar prin intermediul ei se determină

raţionalitatea (gândirea) care are loc în cadrul organizaţiei.

Organizarea constă, în primul rând, din proceduri operaţionale

standardizate, formalizate şi instituţionalizate prin care se ajunge la definirea

situaţiilor, determinarea repertoriilor de alternative de soluţionare, stabilirea

criteriilor de evaluare.

În literatura de specialitate

21

se consideră, de către unii autori, că ar fi

necesară operarea unei distincţii, în sensul că în faţa organizaţiilor stau două

tipuri de dificultăţi care trebuie soluţionate: pe de o parte, dificultăţile ale căror

soluţii se află în chiar modul de formulare a lor ca probleme, pe baza

precedentelor sau prin simpla aplicare a politicii organizaţionale existente, iar,

pe de altă parte, dificultăţile care nu pot fi soluţionate în cadrul presupunerilor

explicite sau implicite conţinute în prezentarea lor. Primele sunt denumite

„probleme” propriu-zise, celelalte fiind denumite „dileme” care cer

reformulări, redefiniri ale situaţiei, o cunoaştere suplimentară diferită de cea

curentă.

Alţi autori

22

consideră că în realitate o atare distincţie ar fi valabilă numai

la limită, ea fiind mai fructuoasă dacă ar fi formulată nu în termenii unei

raţionalităţi obiective, ci în termenii unei raţionalităţi subiective. O dificultate

oarecare poate fi definită în termenii oferiţi de organizaţie şi soluţionată cu

procedeele formalizate existente, dar poate fi definită şi într-un alt mod nou,

altul decât cel implicat de însuşi modul de organizare existent (vedem aici şi

modalitatea de activitate de inginerie juridică constând în transplanturile de

modele din cadrul altor sisteme juridice decât cel naţional). Primul tip de

formulări de probleme este definit ca fiind „probleme instituţionalizate”, iar al

doilea tip este definit ca fiind „probleme noi”.

Formularea „problemelor instituţionalizate” depinde de modul de

cunoaştere, dar şi de instrumentele de rezolvare existente.

21

A se vedea D. Katz, R.L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 1966.

22

A se vedea C. Zamfir, op. cit. supra., p. 340.
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Există aici un circuit care nu este vizibil la prima vedere. La început se

pare că soluţiile unei probleme depind de formularea ei. În realitate, formularea

problemei depinde în mod determinant „de posibilităţile de soluţionare

existente la un moment dat”. Pentru ca o problemă să fie soluţionabilă trebuie

să vizeze o clasă de procedee de soluţionare a ei. Deci definirea unei probleme

se va face, în primul rând, în funcţie de procedeele de soluţionare existente,

prin formalizarea şi instituţionalizarea unei definiri a problemelor fiind indicate

şi tipurile de soluţii de folosit.

Pentru activitatea practică nu sunt utile (sunt considerate că nu sunt utile)

formulările de probleme insolubile. De aceea, formulările instituţionalizate –

care stau la baza activităţii practice de soluţionare a dificultăţilor – vor fi, de

regulă, probleme soluţionabile prin instrumentele de care organizaţia dispune

la un moment dat. Aşa cum se subliniază în literatura de specialitate

23

,

„conduita raţională” implică substituirea realităţii complexe, printr-o schemă a

realităţii „suficient de simplă pentru a putea fi luată în considerare de

activitatea rezolutivă”. Deci modul de organizare al unei organizaţii include în

el o „schemă de cunoaştere” care determină perceperea „situaţiilor obiective”

de către membrii organizaţiei. Acest mod de organizare prezintă o selectivitate

în raport cu informaţia care intră în sistem. Informaţia recepţionată este

transformată într-un mod adecvat structurii organizaţiei, fiind codată. De altfel,

aşa cum susţin unii autori

24

, „contextul organizaţional este prin definiţie un set

de restricţii conceput pentru concentrarea atenţiei asupra anumitor sfere de

conţinuturi şi pentru limitarea spiritului cognitiv la anumite tipuri de

proceduri”. Aceasta este o constrângere inerentă, o structură socială organizată

însemnând a admite că gradele de libertate în respectiva situaţie au fost

limitate

25

.

Alţi autori

26

definesc „raţionalitate în organizaţie”, într-un mod

asemănător, dar, mai simplu, arătând că „mediul social şi organizaţional în care

se găseşte cel care ia decizii determină care consecinţe vor fi sau nu anticipate;

care anume alternative vor fi luate în consideraţie şi care dintre ele vor fi

ignorate. Într-o teorie a organizaţiei, aceste variabile nu pot fi tratate ca factori

independenţi inexplicabili, ci trebuie ele însele (variabilele) să fie determinate

şi prezise de teorie”.

În lumina celor de mai sus, se poate, aşadar, spune că „procesele cognitive

rezolutive care au loc în cadrul organizaţiilor vor fi determinate, în primul

rând, de modul de organizare al organizaţiei, de tipul şi nivelul de cunoaştere

care stă la baza acesteia, cât şi de posibilităţile instrumentale de acţiune şi de

soluţionare a dificultăţilor, disponibile la momentul respectiv la nivelul

organizaţiei”

27

.

23

A se vedea J.G. March, H.A. Simon, op. cit. supra, p. 146.

24

A se vedea D. Katz, R.L. Kahn, op. cit. supra, p. 22.

25 Ibidem, p. 277.

26

A se vedea J.G. March, H.A. Simon, op. cit. supra, p. 134-135.

27

A se vedea C. Zamfir, op. cit. supra, p. 342.
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Deci obiectivele de realizat organizaţional şi dificultăţile de înfruntat

primesc o definiţie formală la nivelul organizaţiei, prin aceasta ele (obiectivele)

fiind transformate în „probleme de rezolvat” prin recurgerea la instrumentele

organizaţionale existente. Această codificare organizaţională a „situaţiilor”

prezintă şi avantaje, dar şi dezavantaje, întrucât modificările din situaţia

obiectivă cer în mod necesar o redefinire a situaţiilor, adică o

„reproblematizare”. Or, formalizarea definiţiei situaţiei este de natură să

îngreuneze redefinirea (reproblematizările), facilitând în acelaşi timp

persistenţa de moduri de definire şi soluţionare devenite ineficiente sau slab

eficiente, nefiind luate în consideraţie diferitele consecinţe negative ale

acestora

28

. De altfel, cercetările moderne în materie au scos în evidenţă o serie

de consecinţe negative ale codificării şi instituţionalizării acestei codificări, în

afară de frânarea proceselor rezolutive creatoare, adaptate pentru fiecare

situaţie particulară, şi înlocuirea acestora (a proceselor rezolutive creatoare) cu

procese rezolutive-tip (în situaţii-tip, propunându-se soluţii-tip).

Un autor

29

remarcă, de exemplu, că modelul mecanicist al organizaţiei

(constând în formularea tipurilor de situaţii şi a repertoriilor de soluţii

adecvate) duce inevitabil la o accentuare în cadrul organizaţiei a formulărilor

de reguli şi controlul realizării comportamentale a acestor reguli, ceea ce

produce o „rigiditate crescută a activităţii”: participanţii îşi concentrează

atenţia pe respectarea regulilor, dând mai puţină atenţie îndeplinirii funcţiilor

propriu-zise ale organizaţiei. Flexibilitatea scade şi, împreună cu ea, şi

eficienţa.

Codificarea şi standardizarea la maximum a activităţilor în cadrul

organizaţiei reprezintă „doar un mod de organizare”, un „mod de a se rezolva

problemele care apar în organizaţie”. Dar acest mod de organizare prezintă trei

deficienţe importante:

– se porneşte de la o falsă definire a situaţiei; este imposibil să se

formuleze în tipuri generale toate situaţiile cu care o organizaţie se confruntă,

din cauza marii lor varietăţi, cât şi modificării neîncetate a condiţiilor. Peste o

anumită limită, tipizarea devine simplificare excesivă, determinând soluţii prea

puţin adecvate;

– porneşte de la folosirea numai a unui set de instrumente de care

organizaţia dispune pentru a obţine o participare satisfăcătoare a indivizilor:

metodele normative (formularea de norme juridice, controlul realizării lor şi

sancţiunea). Or, în realitate, organizaţia dispune şi de alte modalităţi de

soluţionare a problemelor: stimularea însuşirii de către participanţi a

obiectivelor organizaţiei, cointeresarea lor la realizarea acestora sau controlul

eficienţei

30

. Mergându-se pe această linie, se stimulează creativitatea şi

flexibilitatea activităţilor în raport cu situaţii particulare. A-i considera pe

oameni ca fiind incapabili să acţioneze din proprie iniţiativă, din propria lor

conştiinţă sau interes pentru realizarea obiectivelor generale şi folosirea, în

28 Ibidem, p. 242.

29

A se vedea R.K. Merton, Eléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, 1965.

30

A se vedea D. Katz, R.L. Kahn, op. cit. supra, p. 76.
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consecinţă, numai a metodelor normative, aceasta ar atrage după sine (şi

exemplele în acest sens sunt foarte numeroase) o scădere efectivă a interesului

indivizilor pentru finalităţile organizaţiei, ceea ce confirmă definiţia inadecvată

a situaţiei de la care s-a pornit, excluzându-se, totodată, posibilitatea folosirii

altor metode mai eficace;

– are o serie de importante consecinţe negative (pe lângă rigiditate), şi

anume două efecte disfuncţionale: pe de o parte, un asemenea tip de organizare

implică formularea unor standarde minime acceptabile de performanţă, care

devin modelul comun de performanţă pentru majoritatea participanţilor la

proces, apărând chiar presiuni (informale) din partea grupurilor împotriva

depăşirii lor, în felul acesta crescând diferenţa dintre obiectivele

organizaţionale şi realizarea lor reală în organizaţie, iar, pe de altă parte,

această din urmă consecinţă determină un alt şir de consecinţe negative, ceea

ce impune creşterea exigenţelor controlului şi implicit a nivelului tensiunilor

interpersonale care, la rândul lor, întăreşte cererea de control

31

.

O dificultate definită într-un anumit fel, care implică anumite mijloace de

soluţionare, în condiţiile în care nu se ajunge la soluţionarea sa (a dificultăţii

respective) într-un mod satisfăcător, tinde să devină cronică, ducând la

acumulare şi creşterea tensiunilor în sistem. Or, în astfel de cazuri, deşi

organizaţia are impresia că a luat măsuri de înlăturare a acestei dificultăţi, se

poate găsi la un moment dat în faţa unei situaţii mult mai grave, rezultată din

această acumulare a dificultăţii care nu a fost rezolvată sau a fost soluţionată

doar parţial. Acesta este „momentul conflictual” sau „criza”. Iar aceste

momente de criză sunt deosebit de importante pentru înţelegerea modului de

schimbare a organizaţiei şi, implicit, a gândirii investite în ea.

Crizele pot apărea în două tipuri mari de situaţii: o serie de dificultăţi nu

sunt sesizate de organizaţie datorită însuşi modului ei de organizare sau

modului de definire a situaţiilor, caz în care dificultăţile se acumulează şi

generează (declanşează), prin amploarea lor, o criză; sau dificultăţile sunt

percepute (înregistrate) de organizaţie, sunt definite într-un anume fel şi se

elaborează soluţii de rezolvare a lor, însă atât definirea, cât şi soluţiile

implicate de rezolvare nu sunt suficient de corespunzătoare şi eficiente, aşa

încât dificultăţile nu vor fi eliminate, ci doar, eventual, diminuate, aşa încât, şi

în astfel de cazuri, se menţine posibilitatea unei acumulări, este adevărat mai

lente, care va duce tot la criză, însă în termene mai îndelungate.

Crizele odată declanşate pun în evidenţă necesitatea unei redefiniri a

situaţiei şi căutării altor instrumente mai adecvate pentru a se face faţă

dificultăţilor. Aceste acte de revizuire a gândirii despre modul de organizare şi

de căutare a unor perspective noi din care să fie privite şi apreciate lucrurile,

adică declanşarea unui proces cognitiv, sunt determinate, dacă nu exclusiv, în

orice caz, în mod preponderent, de apariţia crizelor.

Dar există mulţi factori care acţionează în sensul îngreunării reformulării

problemelor de rezolvat de către organizaţie, care trebuie să fie cunoscuţi şi

înţeleşi pentru a se putea proceda la eliminarea lor sau cel puţin atenua efectele

31 Ibidem, p. 76-77.
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lor negative. În consecinţă, ne vom referi, în cele ce urmează, la unii dintre

aceşti factori, doar pentru exemplificare şi orientare, nu pentru o analiză

exhaustivă şi aprofundată a lor, acest din urmă mod de abordare presupunând

spaţii, conceptuale şi grafice, mult mai vaste.

În primul rând avem de-a face cu „mecanismele de menţinere a

organizaţiei”.

Orice reformulare a problemelor de rezolvat implică şi o acţiune de

reorganizare a organizaţiei, apărând dificultăţi suplimentare, aşa încât

presiunea găsirii unor soluţii imediate este de natură să determine organizaţia

să recurgă, în criză de timp, la soluţiile existente în sistem, fără a se mai

încerca reformularea problemelor şi găsirea de soluţii noi care cer timp,

experimentare etc. De altfel, chiar dacă s-ar încerca reformularea problemelor,

această operaţiune – antrenând modificări organizaţionale şi soluţii noi – va fi

în mod inevitabil limitată de posibilităţile de transformare ale organizaţiei. Or,

dacă o organizaţie nu are posibilitatea de a se transforma ori aceste posibilităţi

ar fi reduse, în sensul soluţionării mai bune a problemelor, atunci, mai mult sau

mai puţin spontan, ea (organizaţia) va persista în vechea definire a situaţiei,

neajungându-se la reformularea ei.

În al doilea rând, modelul omului raţional poate fi excesiv de simplificat

şi din alte motive decât cele pur cognitive. Chiar şi raţionarea, într-un cadru

subiectiv, parţial adecvat, cu instrumente imperfecte, poate fi deviată de la

cursul său propriu de o serie de factori psihosociali, care pot să acţioneze într-

un sens diferit de cursul normal al raţionării. Astfel, trebuie remarcat faptul că

la procesul de gândire şi acţionare în organizaţie participă nu „raţiunea

abstractă” a omului, ci omul însuşi, aşa cum este el în realitate, cu toate

problemele sale psihologice, care-şi vor pune amprenta asupra acestei

participări. Deci raţionalitatea luării deciziilor va fi deplasată (afectată) de o

serie de procese psihosociale.

Individul are în organizaţie o anumită poziţie, de care sunt legate

interesele sale personale: promovare, recompensare, prestigiu, evitarea

conflictelor etc. Raţiunile pentru care el ia o decizie sau alta se găsesc în

această sferă. Aşa încât luarea deciziilor este adesea afectată de presimţirile

emoţionale în legătură cu eventualele conflicte postdecizionale

32

.

Inclus într-un sistem de putere, individul va fi adesea tentat să reacţioneze

într-un mod specific: să judece nu pe baza faptelor, a informaţiilor relevante, ci

pe baza informaţiilor venite de la „nivelurile superioare”. Aşa cum se remarcă

în literatura de specialitate

33

, „multe dintre deciziile organizaţionale slabe sunt

luate pe baza supraestimării informaţiei venite din surse puternice şi cu

prestigiu, dar irelevante în raport cu problema concretă în cauză”. Aceasta, în

timp ce informaţii relevante venite de la nivelurile inferioare sunt subestimate.

Aceste deplasări (devieri) de la cursul normal al raţionării, determinate de

izvoare psiho-organizaţionale, sunt posibile tocmai datorită faptului că

32 Ibidem, p. 282.

33 Ibidem, p. 286.
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procesul raţionării nu are loc într-un cadru strict determinat, ci, în anumite

limite, nedeterminat. Aproximările subiective ale „situaţiei obiective” nu sunt

totdeauna suficient de exacte şi de sigure, încât să pună în evidenţă

deformaţiile provenite din izvoare extracognitive. Aşadar, cu cât nivelul de

cunoaştere care stă la baza definirii situaţiilor în care acţionează organizaţia este

mai scăzut, cu cât gradul de incertitudine al raţionării este mai mare, cu atât va

fi mai dificil să se evite proiecţiile extracognitive asupra procesului de raţionare.

Deci, cunoaşterea exactă (în amănunt) a acestor surse este de natură să indice

(să pună în evidenţă) necesitatea unor modificări ale organizaţiei prin care să se

evite asemenea distorsiuni sau, în orice caz, să se limiteze amploarea lor.

Cercetători ai acestui fenomen

34

au ajuns la această concluzie atunci când

au analizat procesul de decizie în cazul „obiectivelor operaţionalizate” şi al

„obiectivelor neoperaţionalizate”. În cazul obiectivelor operaţionalizate există

procedee suficient de exacte de a decide asupra alternativelor de acţiune pentru

a le atinge, în timp ce pentru obiectivele neoperaţionalizate nu există asemenea

procedee, gradul de incertitudine în ceea ce priveşte adecvarea alegerii fiind

destul de mare. Dacă în cazul obiectivelor operaţionalizate este mai probabil ca

diferenţele de puncte de vedere în ceea ce priveşte modul de rezolvare a lor să

fie soluţionate prin procese raţionale analitice, în cazul obiectivelor

neoperaţionalizate este mai probabil ca aceste diferenţe să fie rezolvate printr-

un proces calitativ diferit, acela al „negocierii”. Cu alte cuvinte – aşa cum se

exprimă unii autori

35

– „dacă obiectivele împărtăşite sunt operaţionale,

problema percepţiilor diferenţiale ale cursului optim de acţiune are o soluţie

logică. Dacă obiectivele nu sunt operaţionale, nu există un răspuns logic şi

testabil la aceste diferenţe de judecare. Rezultatul probabil este, de aceea, un

compromis bazat pe concesii şi negocieri orientat mai mult către realizarea

armoniei interne decât spre obiectivele organizaţionale”.

Aşadar, un nivel suficient de înalt de cunoaştere oferă o soluţie cu o mai

mare întemeiere cognitivă, excluzându-se sau limitându-se alte proiecţii, în

timp ce un nivel scăzut de cunoaştere duce la declanşarea unor proiecţii

psihoorganizaţionale extracognitive cu obiective neoperaţionalizate, cu grade

mai mici sau mai mari de incertitudine, generatoare de tensiuni negative, când

apar crizele a căror rezolvare vor duce la resorbirea tensiunilor nerezolvate.

Pe această bază va putea fi evaluată mai bine calitatea soluţiilor adoptate

în mod curent în practica organizaţională.

Pentru a rezolva o „situaţie obiectivă” sunt posibile diferite soluţii: soluţia

optimă, o mulţime de soluţii satisfăcătoare sau, dimpotrivă, o mulţime de

soluţii nesatisfăcătoare.

Soluţia optimă se defineşte prin două trăsături: există un ansamblu de

criterii care permit să se compare toate opţiunile şi, pe baza acestor criterii, se

preferă o soluţie din mai multe posibile

36

.

34

A se vedea J.G. March, H.A. Simon, op. cit. supra.

35

A se vedea D. Katz, R.L. Kahn, op. cit. supra, p. 270.

36

A se vedea J.G. March, H.A. Simon, op .cit. supra, p. 136.
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Mulţimea de soluţii satisfăcătoare se caracterizează prin aceea că: există

un ansamblu de criterii care descriu minimul de condiţii necesare unei alegeri

satisfăcătoare, iar alegerea realizează sau depăşeşte acest ansamblu de criterii.

Mulţimea de soluţii nesatisfăcătoare se caracterizează prin faptul că nu

reuşesc să satisfacă ansamblul de criterii care definesc minimul acceptabil.

Din cele expuse mai sus, cercetătorii au tras următoarea concluzie

generală în legătură cu activitatea de organizarea a organizaţiilor „Cea mai

mare parte a luărilor de decizii umane, individuale sau organizaţionale, se

caracterizează prin descoperirea şi selecţionarea opţiunilor satisfăcătoare;

numai în cazuri excepţionale se ajunge la descoperirea şi selecţionarea

alegerilor optime… Căutarea optimului implică procese de ordine de mărime

mult mai ridicată decât căutarea satisfăcătorului”

37

.

Teza sus-menţionată se sprijină pe un mod mai nuanţat de considerare a

„raţionalităţii reale”. Procesul rezolutiv care are loc nu într-o situaţie complet şi

adecvat definitivă, ci doar parţial definită, neputând, de regulă, să formuleze

toate posibilităţile de alegere existente, ci numai unele, aşa cum apar ele la

nivelul situaţiei definite la un moment dat (şi, de fapt, nici chiar pe toate

acestea). De aceea, la acest nivel al definirilor incomplete, parţial adecvate,

soluţia cea mai bună poate fi formulată doar în cazuri excepţionale deoarece, în

această situaţie, alegerea are loc dintr-un repertoriu din care, de obicei, lipsesc

astfel de soluţii (cele mai bune), inclusiv soluţia optimă.

Descoperirea soluţiilor optime nu are loc prin cercetarea continuă a unei

soluţii, astfel cum a fost ea definită iniţial, ci, de regulă, prin redefiniri

succesive ale situaţiei, până când definirea acesteia va fi suficient de completă

şi de adecvată.

De asemenea, şi criteriile după care are loc evaluarea soluţiilor formulate

sunt „construite”, nu „date”, ele făcând parte din situaţia definită la un moment

dat şi fiind susceptibile de o perfecţionare continuă.

Tot aşa, în cazul tehnicilor operaţionale de decizie în legătură cu alegerea

soluţiilor optime care au loc, de regulă, la nivelul unei situaţii clar definite, dar

parţiale, se poate obţine soluţia optimă însă nu obiectiv, ci optimă la nivelul

„unei anumite definiri a situaţiei, care prezintă un anumit grad de simplificare.

Organizaţiile constituite spontan se mulţumesc, desigur, cu „soluţii

satisfăcătoare” care, de obicei, nu trec de la un nou stadiu de cercetare şi

evaluare dacă pot să realizeze o activitate satisfăcătoare pentru stadiul existent.

Raţionalitatea obiectivă ar cere o evaluare completă a tuturor posibilităţilor, în

timp ce raţionalitatea psihologică va tinde să accepte soluţia imediată şi mai

lipsită de dificultăţi

38

.

Atâta timp cât soluţiile existente sunt suficient de satisfăcătoare, este puţin

probabil că organizaţiile vor tinde în mod spontan să găsească soluţii mai bune;

ele vor tinde să caute astfel de soluţii mai bune în măsura în care soluţiile

existente ar deveni, în timp, nesatisfăcătoare, când vor apărea „crizele

organizaţionale”. Criza, tensiunile, stările conflictuale, dificultăţile ajunse la un

37 Ibidem, p. 136.

38

A se vedea D. Katz, R.L. Kahn, op .cit. supra, p. 284.
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nivel greu de suportat sunt factori care forţează căutarea de soluţii noi. Dar

aceasta cere un efort uman, economic şi organizaţional deosebit

39

.

Trebuie însă făcută sublinierea că, în condiţii precare de cunoaştere,

transformarea organizaţională este nu numai dificilă, ci şi riscantă, o soluţie

nouă putându-se dovedi chiar mai proastă decât vechea soluţie.

Apoi, reorganizarea care însoţeşte introducerea unei noi soluţii are adesea

un cost ridicat şi implică şi primejdii pentru organizaţie. Luarea deciziei de a

găsi noi soluţii, diferite calitativ de cele vechi, va înfrunta, în mod inerent, la

acest nivel, şi unele rezerve justificate sau nu, motiv în plus pentru ca deciziile

de acest fel să fie „puternic motivate”.

În condiţiile unei „organizări satisfăcătoare” nu există o „motivare

suficient de puternică” pentru a se împinge organizaţia spre căutări riscante şi,

de aceea, pare mai raţional să se decidă recurgerea la soluţii noi doar atunci

când cele vechi au devenit nesatisfăcătoare, adică în momentele de criză.

Dar, aşa cum se remarcă în literatura de specialitate

40

, transformarea prin

criză este foarte costisitoare, aşa încât este de dorit ca dificultăţile care vor

apărea în timp să fie prevăzute, decelate mai înainte de a se manifesta în forme

conflictuale agravate, adică înainte de producerea crizei, pentru a putea fi luate

cu anticipaţie măsuri preventive constând în modificări calitative ale proceselor

decizionale pentru adoptarea unor noi soluţii.

Astfel de modificări trebuie să fie realizate pe baza acumulării cunoaşterii,

nu a crizelor.

În stadiile inferioare de dezvoltare a organizaţiilor, o problemă care

trebuie să preocupe în mod permanent este aceea de a se supraveghea continuu

nivelul dificultăţilor în rezolvarea problemelor (situaţiilor) negative care apar

în sistemul social. Atunci când acest nivel devine suficient de ridicat încât să

devină îngrijorător prin consecinţele sale negative, va deveni necesară luarea

unor măsuri pentru eliminarea lor. Deci, evoluţia organizaţiilor va avea loc în

sensul previziunii acumulării unor dificultăţi şi găsirii de soluţii înainte ca ele,

prin acumulare, să declanşeze crize şi pierderi subsecvente

41

. Aceasta

înseamnă, implicit, că trebuie să se facă faţă dificultăţilor reale, prevăzându-le

şi prevenindu-se producerea lor. O dificultate devine o problemă, nu în

momentul în care a devenit periculoasă pentru însăşi existenţa organizaţiei,

când deja s-au şi produs pierderi însemnate, ci în momentul în care se prevede

apariţia ei în viitor. Rezolvarea la timp a problemelor, evitarea acumulării lor,

creşterea „sensibilităţii” organizaţiilor la problemele potenţiale şi organizarea

şi folosirea de instrumente tot mai fine de previziune sunt tot atâtea elemente

care trebuie să stea la baza proceselor de perfecţionare a organizaţiilor, proces

fondat pe o raţionalitate calitativ superioară.

Rezumând cele expuse mai înainte sunt de reţinut următoarele concluzii:

organizarea depinde de caracteristicile raţionalităţii implicate în ea. Nivelul

raţionalităţii determină tipul de strategii de abordare a „situaţiilor obiective”,

39

A se vedea C. Zamfir, op .cit. supra, p. 349 şi urm.

40 Ibidem, p. 350.

41 Ibidem, p. 351.
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tipul de soluţii şi mecanismele organizaţionale prin care acestea (soluţiile) se

realizează.

Situaţia obiectivă în care urmează a se acţiona poate fi mult mai complexă

pentru a putea fi sesizată la un moment dat în toate detaliile sale pentru a se

putea ţine seama (în cadrul activităţii) de toate acestea, prin intermediul

procesului cognitiv-raţionalizator. Aşa încât, pentru a se putea totuşi acţiona

chiar şi în aceste condiţii de relativă incertitudine, oamenii vot fi nevoiţi să

opereze o serie de schimbări, să elaboreze o serie de tehnici suficient de

eficiente.

Astfel de operaţiuni – care se realizează prin intermediul mecanismelor

organizaţiei şi cu instrumentele organizaţiei – au în vedere următoarele

elemente:

– situaţia obiectivă complexă este înlocuită cu o schemă suficient de

simplă încât să poată constitui cadrul adecvat al activităţilor rezolutive;

– optimitatea este înlocuită cu criteriul mai simplu al satisfacţiei;

– definirea situaţiei, formularea soluţiilor şi evaluarea lor sunt considerate

nu ca date definitive, ci provizorii ale unui proces continuu de cercetare;

– sunt dezvoltate repertorii de programe de acţiune pentru indivizi şi

organizaţii valabile pentru tipuri largi de situaţii, care înlocuiesc activitatea

rezolutivă specială, mai complexă, adecvată fiecărui caz în parte;

– problema generală este segmentată, rezolvarea ei revenind unor indivizi

şi organisme diferite. Fiecare program este realizat în semiindependenţă în

raport cu celelalte, fiind legate între ele într-o manieră mai laxă

42

.

Segmentarea proceselor cognitiv – rezolutive şi a celor executive face

posibilă realizarea de activităţi complexe în situaţii complexe, care depăşesc

atât capacităţile de înţelegere şi raţionare ale unui individ, cât şi capacităţile

sale de acţiune; de aici putându-se trage şi alte concluzii, şi anume:

organizaţiile nu sunt numai instrumente de acţiune mai eficiente decât

posibilităţile de acţiune ale individului singur, ci şi instrumente de cunoaştere

şi raţionare. De aceea, organizarea va depinde nu numai de necesităţile şi

posibilităţile (instrumentele) de acţiune, ci şi de necesităţile şi de posibilităţile

(instrumentele) de cunoaştere şi de raţionare.

Formele de organizare existente la un moment dat vor corespunde şi

instrumentelor cognitive existente, iar perfecţionarea acestora duce şi la

perfecţionarea formelor de organizare. Apoi, în al doilea rând, organizaţia nu

realizează procesele sale cognitive numai prin intermediul unor indivizi izolaţi,

ci şi prin al unor mecanisme speciale, organizaţionale, la care participă o

mulţime de indivizi.

Procesele cognitiv-raţionale desfăşurate la nivelul unei organizaţii sunt

relativ deosebite, cel puţin din punctul de vedere al mecanismelor lor, faţă de

cele desfăşurate la nivelul individului.

Mecanismele raţionalităţii nu sunt numai de natură individuală, ci şi

organizaţională, interindividuală.

42

A se vedea J.G. March, H.A. Simon, op. cit .supra, p. 163.
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Regulile unei raţionări corecte şi eficiente la nivelul organizaţiei sunt

parţial altele decât la nivelul individului, în literatura de specialitate

43

susţinându-se, nu fără umor, că „o organizaţie poate gândi mult mai bine decât

un individ, dar şi mult mai prost atunci când modalităţile sale de organizare

sunt defectuoase”. Iar atunci când oameni inteligenţi şi pregătiţi sunt introduşi

într-o organizaţie construită defectuos ei vor produce împreună soluţii mult

inferioare celor pe care fiecare le-ar fi elaborat în mod independent.

O subliniere foarte importantă se cuvine a fi făcută în această privinţă, şi

anume că din moment ce organizarea şi eficienţa depind într-o măsură

semnificativă şi de nivelul atins de cunoaştere, de organizarea şi funcţionarea

raţionalităţii individuale şi organizaţionale, perfecţionarea organizaţiilor şi

organizării acestora, sporirea eficienţei lor depind, într-o oarecare măsură, şi de

perfecţionarea mecanismelor de raţionare, o raţionalitate superioară calitativă

neputând fi obţinută doar prin dezvoltarea (acumularea) cunoştinţelor, ci şi prin

perfecţionarea mecanismelor sale individuale şi organizaţionale

44

.

Toate cele expuse mai sus în segmentul de studiu consacrat „structurilor

instituţionale” (organizaţionale) constituie un adevărat program pentru

activităţile de inginerie juridică.

C. Structurile funcţionale (acţionale). Confruntarea de idei în ştiinţa

contemporană în jurul conceptului de „acţiune umană” (structura acţiunii

umane) pune în evidenţă faptul că praxiologia se autonomizează tot mai mult şi

că ea a evoluat spre semnificaţia unei „teorii generale a adecvării obiectului la

subiect”

45

.

În acest context, multe din problemele speciale referitoare la diferitele

momente sau elemente ale circuitului praxiologic formează obiectul unor

discipline praxiologice independente, fiind de subliniat, în această privinţă,

preocupările în domeniile teoriei deciziei şi teoriei conducerii, discipline de

mare importanţă operaţională în condiţiile anvergurii pe care o are acţiunea

socială în zilele noastre la nivel macrostructural.

Eficienţa acţiunii sociale depinde, desigur, de capacitatea prospectivă şi

decizională a factorilor de conducere din sistemul instituţional al organizării

sociale, de economicitatea şi gradul de optimizare operaţională a activităţii de

conducere a proceselor decizionale.

Problema conducerii societăţii contemporane care se caracterizează printr-

un înalt grad de complexitate şi mobilitate este o problemă ştiinţifică în sensul

cel mai strict al cuvântului, aşa încât este nevoie de modele operaţionale de

conducere eficientă a vieţii sociale şi de un număr de tehnologii moderne de

investigare şi prospectare a structurii şi dinamicii de ansamblu şi pe sectoare

ale sistemului social. Este nevoie de ample strategii de acţiune, modele

operaţionale şi instrumente logico-matematice de analiză a fenomenelor sociale

43

A se vedea D. Katz, R.L. Kahn, op .cit .supra, p. 297-298.

44

A se vedea C. Zamfir, op .cit. supra, p. 353.

45

A se vedea I. Tudosescu, Structura acţiunii sociale. Momentul previzional al acţiunii,
în „Ştiinţa conducerii societăţii” , Bucureşti, 1971, p. 33 şi urm.
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în plan sincronic şi diacronic, de scheme algoritmice care să uşureze activitatea

decizională în concordanţă cu necesităţile actuale şi de perspectivă ale

societăţii.

Pentru definirea acţiunii umane eficiente ca activitate de adecvare a

obiectului la subiect, iar a praxiologiei ca ştiinţă generală a acestui tip de

acţiune (acţiunea eficientă) este necesar să se reţină că în structura acţiunii

umane se împletesc unitar două tipuri de activităţi: teoretică şi practică. În

consecinţă, trebuie să se ţină seama de următoarele situaţii: a) determinismul şi

structura acţiunii sociale şi motivarea praxiologică a previziunii sociale; b)

motivarea praxiologică a previziunii sociale.

a) Determinismul şi structura acţiunii sociale. Pentru înţelegerea relaţiilor

demersurilor cognitive şi practice dintre subiect şi obiect, dintre oameni şi

realitate în procesul social, trebuie să se ţină seama de unele coordonate: relaţia

gnoseologică dintre subiect şi obiect; relaţia praxiologică dintre subiect şi

obiect şi structura acţiunii sociale

46

.

Relaţia gnoseologică dintre subiect şi obiect. În această privinţă trebuie

făcute două precizări: această relaţie se constituie în procesul practicii, adică al

acţiunii materiale transformatoare a obiectului, întreprinsă de către subiect, iar,

pe de altă parte, subiectul participă în cadrul actului cunoaşterii prin

dimensiunea sa spiritual-ideatică, existenţa subiectivă fiind doar suportul

natural în care îşi au sediul procesele fiziologice care mijlocesc activitatea

gândirii prin care subiectul se raportează cognitiv la obiect

47

.

Referitor la structura actului cognitiv s-au făcut următoarele observaţii:

– între sistemul obiect şi sistemul subiect se stabileşte o relaţie de tipul

„conexiunii inverse” (feed-back-ul), această retroacţiune compunându-se dintr-

o „relaţie informaţională”: obiect→(concret empiric→abstract)→concret logic

şi o „relaţie praxiologică”: concretul logic→concretul obiectiv (în cadrul

acestei relaţii integrându-se mijloacele acţiunii practice – instrumente).

Relaţia informaţională este o premisă a relaţiei praxiologice dar, totodată,

ea (relaţia informaţională) este şi determinată de relaţia praxiologică, ambele

formând segmente ale aceluiaşi proces cognitiv, unitar. Activitatea practică

reprezintă cadrul obiectiv în care se instituie un circuit informaţional între

subiect şi obiect. Din prelucrarea logică a informaţiilor obţinute la nivel

empiric se ajunge la „concretul – logic” care trebuie adecvat la „concretul

obiectiv”. Concretul obiectiv (realitatea concretă) are o dublă funcţionalitate,

reflexiv-constructivă, fiind adecvat obiectului şi o premisă a transformării

acestuia.

Aşadar, relaţia dintre subiect şi obiect nu este doar o relaţie cognitiv-

contemplatoare, ci şi o relaţie cognitiv-praxiologică. Cunoaşterea şi practica

sunt modalităţi complementare ale aceluiaşi act (uman), eficienţa uneia fiind

motivată de prezenţa celeilalte

48

.

46 Ibidem, p. 34-46.

47 Ibidem, p. 35 şi urm.

48 Ibidem, p. 36.
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Relaţia praxiologică dintre subiect şi obiect. De subliniat că acest tip de

relaţie nu este izolată de relaţia gnoseologică a subiectului cu obiectul la care

ne-am referit mai înainte (aceasta, întrucât ele formează dimensiuni

complementare ale actului uman, care, ontologic (al trăsăturilor generale) se

înscriu în sfera interacţiunilor materiale ca „relaţie transformatoare de ordin

teleologic” (în conformitate cu un anumit scop).

În plan social, scopul urmărit prin acţiunea socială este posibil a fi

prefigurat numai printr-o întemeiere teoretică, întemeiere care, la rândul ei,

este efect al cognitivităţii.

Prin intermediul acestei modalităţi superioare de reflectare, actul uman se

distinge de sfera interacţiunilor naturale, el căpătând „conştiinţa de sine”. Cu

alte cuvinte, activitatea umană este un „act deliberat”.

Fiind dimensionat şi teleologic (adică întreprins în vederea atingerii unui

scop), actul uman nu implică doar cognitivitate (nu se limitează doar la

întemeiere teoretică), din câmpul motivaţiilor praxiologice făcând parte şi

parametrii psihosociologici şi axiologici (studiul psihologic al fenomenelor

sociale şi teoriei generale a valorilor). Aceşti parametri se instituie cauzal în

funcţie de structura materială a societăţii; corespund unei game de interese

materiale şi spirituale, individuale şi colective, pe care oamenii le au în mod

obiectiv în raport cu poziţia lor determinată de natura structurii materiale a

societăţii.

Prin praxis, relaţia dintre oameni şi realitate este o relaţie în plan

existenţial, aceasta nu numai din punct de vedere motivaţional, ci şi din punct

de vedere al finalităţii.

Aşadar, obiectivarea subiectivităţii în procesul practicii semnifică nu

numai o relaţie a subiectului cu obiectul (cunoaşterii), ci şi o relaţie a

subiectului cu existenţa

49

.

Din punct de vedere al creativităţii, practica permite subiectului să

depăşească obiectul (cunoaşterii), el (subiectul) înscriindu-se ca agent în raport

cu existentul (realul, concretul), cu acel substrat din care se structurează,

dimensionat subiectiv, obiectul cunoaşterii.

Structura raportului praxiologic al omului cu realitatea implică şi reflectă

principalele tipuri de relaţii care se stabilesc între om şi existenţă: relaţia

ontologică dintre existenţă şi natura umană şi relaţia ontologică dintre existenţă

şi conştiinţă.

În procesul de umanizare a realului, cunoaşterea oferă premisele teoretice,

iar practica conferă capacitate transformatoare actului uman. Practica

reprezintă mijlocul prin care oamenii au posibilitatea să contribuie, ca factori

subiectivi, la trecerea de la „posibil” la „real” în diacronia obiectivă (evoluţia

în timp).

Motivării acţiunii umane i se adaugă un complex de determinări rezultate

din condiţionarea eficienţei actului uman de factori situaţionali (condiţii,

mijloace, reguli) şi de operaţiile de realizare a actului uman (decizie,

conducere).

49 Ibidem, p. 38.
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Structura acţiunii umane. Practica, datorită complexităţii sale

motivaţionale, se dovedeşte a fi o relaţie de determinare plurifuncţională, ceea

ce înseamnă că în ceea ce priveşte structura acţiunii umane nu avem de-a face

cu o singură relaţie între subiect şi obiect, ci cu un „sistem de relaţii”. Numai în

structura motivaţiilor psihorelaţionale ale praxisului, motivaţii din care

izvorăşte „potenţialitatea eficienţei acţiunii”, pot fi desprinse: relaţia cognitivă,

relaţia psihologică, relaţia teleologică. La acestea se mai adaugă încă un grup

important de relaţii izvorând din dimensiunea raţional-cognitivă a agentului,

dar care se înscriu în sfera raporturilor prospectiv-futurologice ale acestuia cu

lumea obiectivă. Este vorba de: relaţia previzională, relaţia programatică,

relaţia planică.

În legătură cu acest grup de relaţii, în structura lor se împletesc

determinări teoretice şi ideologice, a căror pondere în dimensionarea

prospectiv-futurologică a acţiunii depinde de cercul de interese şi de trebuinţe

individuale şi colective.

Previziunea reprezintă o funcţie explicativă şi se înscrie ca o „proiecţie

predictică” a subiectului indusă sau dedusă din prezent asupra unora din stările

lui viitoare, proiecţie care joacă rolul de călăuză teoretică în acţiune.

Programul se întemeiază pe o sinteză între previziune şi scop, scopul fiind

în funcţie de interese şi motivaţii psihosociologice, din care izvorăsc preferinţe

pentru o anumită configurare şi eficienţă a acţiunii. Programul este deopotrivă

călăuză teoretică (prin previziune) şi călăuză ideologică (prin scop) a acţiunii.

Planul este în funcţie de „program” şi are un rol operaţional în

desfăşurarea acţiunii sociale, prin el fiind eşalonate într-o formă sistematică şi

cuprinzătoare sarcinile concrete ale acţiunii pe o perioadă delimitată de timp.

Adăugându-se relaţiile psiho-cognitiv-teleologice şi prospectiv-

futurologice, termenii situaţionali şi factorii de realizare care preced şi

potenţează execuţia (momentul final al circuitului praxiologic), circuit care

pune în „contact eficient” agentul cu obiectul acţiunii, se obţine o configuraţie

desfăşurată a structurii „sistemului relaţiei praxiologice”.

În această relaţie praxiologică se disting „termenii primitivi ai

determinismului praxiologic: agent, mijloace, obiect al acţiunii, termeni puşi în

evidenţă de foarte multă vreme (încă de Aristotel), ca elemente definitorii ale

„activităţii practice”. Dar, în timp, aceste elemente au căpătat noi semnificaţii

şi dimensiuni, îndeosebi de la Parsons încoace. Este vorba de ideile prezentate

în cadrul analizei „determinismului relaţiei praxiologice”, la care ne vom

referi, rezumativ, în cele ce urmează.

Conceptul de „mijloc al acţiunii” a suferit cele mai multe modificări. În

cercetările praxiologice contemporane a fost pusă în evidenţă o structură

complexă a acestui concept, de menţionat îndeosebi divizarea sa în două

subgrupe: „situaţie” şi „realizare”, fiecare în parte fiind concepută ca sistem de

elemente. Numai funcţionarea corectă a întregului mecanism de factori care

structurează ceea ce se cheamă „mijloace” poate pune în funcţiune momentul

„execuţiei” (momentul final al praxisului).

În această perspectivă (optică) „mijloacele” se referă la un ansamblu de

condiţii, reguli, instrumente cu valoare operaţională, metodologică şi
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motivaţională în desfăşurarea ciclului praxiologic „de la potenţă la act”,

precum şi „de la un complex de factori de coordonare şi organizare teoretică la

înfăptuirea actelor eficiente”, dintre care mai importante sunt „actele deciziei”,

„conducerea” şi „comanda”. În legătură cu aceşti din urmă factori, în

cercetările praxiologice contemporane sunt elaborate „sisteme de codificare

operaţională”, apte să conducă la elaborarea unor ample „strategii de acţiune la

nivel macrostructural”, de astfel de probleme ocupându-se discipline cum sunt:

teoria deciziei şi teoria comenzii.

Termenul de „agent” a suferit, şi el, mutaţii sensibile în ceea ce priveşte

sensul şi dimensiunile motivaţionale. Conceptul de „agent al acţiunii”

comportă în prezent o „multidimensională motivaţională”, accentul fiind pus

pe motivaţiile nemologice, psihologice, teleologice şi axiologice. Toate aceste

motivaţii izvorăsc atât din capacitatea cognitivă a agentului în calitatea sa de

„subiect cunoscător”, cât şi din „natura intereselor sale materiale şi spirituale”,

care-l animă obiectiv către o anumită direcţie de acţiune practică şi teoretică.

Datorită elementului de „cointeresare a agentului în alegerea scopului şi

mijloacelor acţiunii”, activitatea practică capătă eficienţă în funcţie de o

motivaţie de ordin ideologic, nu numai teoretic.

Cercetările operaţionale pun accentul pe „dimensiunea prospectiv-

futurologică a strategiei acţiunii umane”, în acest cadru, agentului

condiţionându-i-se eficienţa creatoare, în funcţie de o activitate atentă de

„previzionare” şi de „programare” a acţiunilor, cercetările praxiologice

referindu-se la „sisteme sociale de acţiune”, concepute la nivel statal, agentul

fiind inclus (incorporat, integrat) în mari colectivităţi, reprezentate de organe

eligibile din sânul acestora, pe baza unor principii juridice, politice şi etice,

consfinţite constituţional şi consacrate internaţional.

Termenul de obiect al acţiunii a căpătat, de asemenea, noi semnificaţii.

Obiectul este apreciat ca „realitate umanizată”, atât în ceea ce priveşte

structura obiectului, cât şi finalitatea acţiunii care se exercită asupra sa de către

agent.

Prin acţiunea sa (care întotdeauna transformă obiectul), agentul îşi creează

condiţiile materiale de existenţă, precum şi pe cele spirituale (cultura, ştiinţa,

arta, anumite mentalităţi, tradiţii, obiceiuri).

Rezultă de aici că, raportându-se la existenţă, oamenii se raportează de

fapt la produsele activităţii lor, produse care s-au desprins de ei devenind

„obiectivitate”

50

.

Dar obiectivitatea (ca finalitate) nu se referă numai la existenţa socială

obiectivă, ci şi la cea subiectivă deoarece, creându-şi temelia obiectivă a vieţii

lor, oamenii se creează pe ei înşişi ca natură şi spirit.

Dimensiunile obiectivate pot constitui, de asemenea, obiect de cunoaştere

şi de acţiune.

Din capacitatea creatoare a agentului (din care izvorăsc structuri obiect -

ive, independente, dar care nu sunt totuşi străine de el) rezultă semnificaţia cea

mai profundă a „specificităţii determinismului uman: libertatea de cunoaştere

50 Ibidem, p. 46.
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şi acţiune a subiectului (agentului) devine o premisă a necesităţii obiective”. În

evoluţia socială, pe măsura creşterii gradului de libertate a agentului, creşte

proporţional gradul de stăpânire de către acesta a realităţii

51

.

b) Motivarea praxiologică a previziunii sociale. Pentru eficientizarea

maximă a acţiunii la scara întregului sistem social – de care sunt interesaţi

factorii de decizie şi de conducere – trebuie analizată cu atenţie „relaţia

previzională dintre agent şi obiectul acţiunii”, esenţială într-un demers

futurologic.

Structura cauzal-probabilistică a previziunii. Previziunea este o operaţie

intelectuală prin care se instituie anticipativ o „imagine a viitorului prin

prezent”. Ea este precedată de un efort explicativ (postdictic) şi de predicţie

care pun în evidenţă rolul „cauzalităţii” şi „legităţii” ca premise metodologice

în alcătuirea prognozelor

52

.

Fie că se procedează deductiv sau inductiv, previziunea reflectă trecerea

de la „real” la „posibil” în plan ontic (existenţei, concretului), trecerea de la

cunoscut la necunoscut. Previziunea exprimă, de asemenea, trecerea de la

„teză” la „ipoteză”, anticipativitatea previzională fiind o forţă motrice a

cunoaşterii şi, totodată, o „premisă a acţiunii eficiente”. Trecerea de la posibil

la real în plan practic validează previziunea, ipoteza fiind un instrument de

realizare a acestui ţel (trecerea de la posibil la real).

Demersul previzional nu se întemeiază numai pe o „explicaţie cauzală”.

Dată fiind complexitatea obiectului cunoaşterii, care se manifestă ca un sistem

integrativ, în orice demers previzional intervine „probabilitatea”, al cărei

procent de variabilitate influenţează şi procentul de certitudine al predicţiei.

Dar caracterul aproximativ al prognozelor şi certitudinea relativă pe care o

oferă predicţia probabilistică nu anulează nicidecum importanţa pe care a

căpătat-o „previziunea ştiinţifică”. Relativitatea modelelor previzionale

statistice nu decurge numai din structura cunoaşterii, ci, în primul rând, din

structura obiectului cunoaşterii, în care, obiectiv, trecerea de la posibil la real

este mediată de probabilitatea ca funcţie de frecvenţă a mediei necesare a

fluctuaţiilor întâmplătoare. Aşa încât, demersul predictic probabilist nu este

opus „producţiei deterministe”, ci se manifestă ca o specie a acesteia

53

.

Intervenţia probabilităţii în „structura actului predictiv” este importantă

mai ales în previziunile sociologice în care se împletesc „explicaţiile deductiv

nomologice” şi cele „inductiv probabilistice”, primele oferind previziunii o

„întemeiere cauzal-logică” (deci criterii de certitudine), iar celelalte criterii

predictice oscilatorii (deci un coeficient variabil de incertitudine).

Dintre consecinţele corelaţiei cauzalităţii şi probabilităţii în operaţiunea de

inferare predictică (concluzionare predictică) trebuie reţinute ca fiind mai

importante pentru previziunea socială: a) previziunea se referă numai la

„mersul general al evenimentelor sociale, la linia lor generală de evoluţie

51 Ibidem, p. 46.

52 Ibidem, p. 47 şi urm.

53 Ibidem, p. 48.
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viitoare; b) previziunea nu poate arunca o proiecţie nelimitată asupra

fragmentului de univers social la care se referă.

a) Previziunea se referă numai la linia generală de evoluţie viitoare.

Variaţia funcţiei de distribuţie statistică depinde de natura fenomenului

cercetat, nu de gradul de precizie a cunoaşterii (trebuie pornit de la premisa

„statutului ontic (evolutiv) al probabilităţii în întemeierea unei previziuni

ştiinţifice). Din această limitare a certitudinii previzionale într-un demers

predictic probabilist rezultă necesitatea unui spirit de luciditate şi perseverenţă

în cercetare, precum şi necesitatea unei renormări a calculului previzional, o

permanentă verificare şi recodificare a sistemului de propoziţii pe care se

întemeiază prognoza şi, corespunzător, o repetată reconstrucţie teoretică în

anticiparea ideală a viitorului.

b) Previziunea nu poate arunca o proiecţie nelimitată asupra
fragmentului de univers social la care se referă. Dacă posibilitatea de

înfăptuire a realului fiind nelimitată spaţio-temporal, gradul de surprindere a

realului este limitat (istoric). Deci puterea de cuprindere şi de pătrundere

futurologică a aserţiunilor predictice (într-un demers probabilist) are nu numai

o motivare ontică (evolutivă), ci şi o raţiune gnoseologică (de cunoaştere).

Deci demersul futurologic este, treptat, realizabil printr-o succesiune de

operaţii previzionale.

Din corelarea „cauzalităţii” cu „probabilitatea” se desprinde concluzia că

„viitorul este simultan previzibil şi imprevizibil: în timp ce „cauzalitatea”

întemeiază (fundamentează) gnoseologic „predicţia”, „probabilitatea” îi

limitează puterea de înţelegere şi încredere. În aceste condiţii se conturează şi

concluzia că în timp ce explicaţia cauzală oferă o predicţie abstractă,

probabilitatea oferă o predicţie concretă; în timp ce predicţia dinamică oferă fie

o certitudine absolută (dacă nu intervin factori aleatori), fie o certitudine nulă

(dacă intervin astfel de factori), într-o predicţie probabilistă, indiferent de

gradul de intervenire a factorilor aleatori, certitudinea este relativă, fapt ce

conferă valoare gnoseologică (operaţională) predicţiei probabilistice concrete

şi invalidează predicţia dinamică (cauzal-mecanică), ce fiind abstractă, este, de

aceea, importantă în ştiinţă şi în practică.

Întrucât sistemele cărora le sunt aplicabile modelele probabiliste de

inferare predictivă (concluzie generală predictivă) sunt integrative, sunt

constituite relaţional din sinteza necesarului şi întâmplătorului (asemenea tip

de sisteme fiind prin excelenţă specifice domeniului social al existenţei),

coeficientul de certitudine previzională care corespunde acestora (necesarul şi

întâmplătorul) fiind în funcţie de raportul dintre necesitate şi întâmplare în plan

ontic (evolutiv) şi gradul de cuprindere şi înţelegere a acestui raport în plan

gnoseologic (al cunoaşterii).

Determinismul şi metodologia previziunilor sociale. Analiza valorii şi

limitelor de ordin epistemologic (care ţine de cunoaştere) ale predicţiei

probabilistice (motivată şi ontic – evolutiv) prezintă o deosebită importanţă

metodologică în analiza fenomenelor sociale.

În vederea fundamentării ştiinţifice a acţiunilor practice, se recurge la

două tipuri de prognoză: a) prognoza pe termen scurt (pentru operativitate) şi
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b) prognoza pe termen lung (pentru fundamentarea teoretică a unei activităţi

sociale de largă perspectivă).

a) Prognoza pe termen scurt intervine ca modelator al acţiunii sociale

îndeosebi la scara microstructurilor şi are valoare nemijlocit pragmatică.

b) Prognoza pe termen lung este operator praxiologic exclusiv la nivelul

macrostructural, având valoare îndeosebi strategică.

Dacă în trecut coordonarea şi optimizarea acţiunilor sociale se puteau

realiza în bună măsură pe baza unor prognoze limitate, izvorâte din spiritul

nativ pragmatic şi inventivitatea unor doctrinari şi oameni politici călăuziţi de

un spirit al responsabilităţii civice, în societăţile moderne contemporane

organizarea şi coordonarea vieţii sociale solicită „strategii” ample şi de

anvergură.

Ponderea prognozei şi a strategiei generale a acţiunii, în baza unui plan de

perspectivă, este deopotrivă „rezultat” şi „condiţie” a creşterii rolului factorului

subiectiv în dezvoltarea multidimensională a societăţii. Problema optimizării

acţiunilor sociale are o dublă dimensiune: una teoretico-ştiinţifică şi alta

politică (este vorba de politici: sociale, economice, juridice).

Sesizarea pe temeiuri ştiinţifice a direcţiilor principale de dezvoltare este

o condiţie fundamentală pentru elaborarea strategiilor, planurilor şi

programelor politice de desfăşurare a acţiunilor sociale. De aceea, în acţiunile

practice trebuie avută în vedere nu numai funcţia de distribuire a parametrilor

iniţiali, ci şi ecuaţia de frecvenţă oscilatorie a factorilor aleatorii care însoţesc

trecerea de la „posibil” la „real”. Pentru aceasta, se impune şi necesitatea unei

„metodologii de prognoză” care să permită o „continuă recodificare a

sistemului de parametrii” care influenţează dezvoltarea socială (o activitate

prognostică permanentă şi elastică).

Datorită acestui fapt, în prognoza pe termen lung se operează îndeosebi cu

„metode formale” (statistice), care pun în evidenţă numai tendinţele generale

ale dezvoltării sociale.

Concretitudinea manifestării acestor tendinţe este pusă în evidenţă de

prognozele pe termen scurt, avându-se în vedere o detaliere a trecerii de la

posibil la real şi procedându-se la elaborarea de planuri amănunţite de măsuri

şi sarcini la toate nivelurile şi pe toate planurile de activitate social-economică.

Avându-se în vedere complexitatea actului prognostic în cadrul societăţii

moderne contemporane, rezultă necesitatea instituirii (elaborării) unei

metodologii la fel de complexe a prognozei sociale, care să beneficieze de

toate progresele ştiinţifice actuale, de metodele statistice moderne de

interferenţă, calculul probabilităţilor, teoria jocurilor, procedeele logice şi ale

matematicii abstracte, fundamentate pe achiziţiile cele mai noi ale formalizării,

modelării şi axiomatizării, metode cu o mare capacitate de algoritmizare şi

simbolizare. De o deosebită importanţă este şi tehnica de calcul (latura

tehnologică) pusă la dispoziţie de cibernetică, de calculatoarele electronice

54

.

54 Ibidem, p. 57-58.

MANAGEMENTUL JURIDIC
745



Cele expuse mai sus reprezintă o dovadă elocventă despre evoluţia

parcursă în timp de activităţile juridice (legiferare, aplicare a actelor normative,

soluţionare a situaţiilor litigioase şi evaluare) şi apropierea tot mai accentuată

de activităţile inginereşti, bineînţeles păstrându-şi specificul propriu

activităţilor juridice (inginerie juridică).

Societatea umană este un ansamblu sistemic, care trebuia, inevitabil, să fie

conceput ca atare pentru că, în condiţiile unei dinamici din ce în ce mai

accelerate şi a unei complexităţi nemaiîntâlnite, controlul şi stăpânirea

proceselor social-economice nu ar mai fi fost posibile, schimbările intervenind

în ritmuri atât de rapide, iar consecinţele (efectele) lor fiind atât de ample şi

complexe, uneori chiar ireversibile, încât metodele clasice (tradiţionale) de

conducere au devenit inadecvate (caduce).

Cadrul juridic al societăţii nu mai putea, nici el, să rămână, în urma

acestei tendinţe evolutive, apărând necesitatea acută de adaptare a sa la noile

condiţii de dezvoltare socială. Acest cadru juridic trebuie să corespundă la

două cerinţe, foarte dificil conciliabile: rigurozitatea şi flexibilitatea.

Noul cadru juridic al societăţii trebuie să fie riguros pentru a se asigura

securitatea raporturilor juridice, dar şi flexibil pentru a se asigura, în acelaşi

timp, şi adaptabilitatea şi plasticitatea inerent necesară unor situaţii cu o

dinamică extrem de accelerată.

Pentru a se putea ajunge la un asemenea rezultat (echilibru dinamic)

trebuia să fie concepute noi modalităţi de legiferare şi de aplicare a actelor

normative, bazate pe aceeaşi concepţie sistemică adoptată în privinţa societăţii,

adică ansamblul activităţilor de normare juridică şi aplicare a legilor şi altor

categorii de acte normative trebuia conceput ca sistem, având un mod de

organizare şi funcţionare sistemic (un sistem juridic, în corelaţie cu sistemul

social global).

Având de-a face cu un sistem juridic, organizat şi funcţionând în mod

asemănător cu sistemele tehnice şi inginereşti (păstrându-se totuşi

specificitatea unui sistem juridic), devine necesar ca şi activităţile juridice de

orice fel să capete caracterele unor activităţi inginereşti, bineînţeles de

inginerie juridică.

Activitatea de legiferare a devenit în cel mai înalt grad o activitate de

inginerie juridică pentru că, aşa cum am văzut, este vorba de construirea unui

cadru juridic al societăţii care va trebui să îndeplinească toate condiţiile de

soliditate şi flexibilitate ca şi marile construcţii edilitare, având structuri de

rezistenţă asemănătoare cu cele realizate din betoane armate destinate să

înfrunte secolele.

Flexibilitatea şi plasticitatea acestor structuri sunt indispensabile atât

pentru realizarea unui echilibru dinamic, ca şi în cazul agregatelor tehnico-

electronice, dar mai ales pentru asigurarea condiţiilor de integrare în mişcarea

de globalizare a tuturor genurilor de activitate. Ratarea acestei integrări ar

însemna eşecul sau marginalizarea, care este tot un eşec.

Dar crearea (construirea) unui cadru juridic solid, flexibil şi cu mare grad

de plasticitate nu este şi nu va fi niciodată rodul unor activităţi pur teoretice

(abstracte) ci, dimpotrivă, va trebui să se întreprindă o activitate trudnică de
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informare, sistematizare, selecţie din alte sisteme juridice ale altor ţări sau

existente la niveluri regionale şi internaţionale.

Analizele, selecţiile, împrumuturile vor furniza materialul necesar din care

se va construi sistemul juridic naţional, sistem care va trebui apoi atent

monitorizat şi evaluat, adoptându-se în permanenţă corectările tuturor

devianţelor.

Asemenea activităţi de construcţie şi de urmărire a funcţionalităţii

sistemului juridic sunt adevărate activităţi inginereşti (de inginerie juridică).

Este cunoscut însă că sistemele legislative nu pot acoperi imensa plajă de

situaţii din realitatea socială. Sistemul legislativ creează doar cadrul juridic

orientativ, trasând parametrii de funcţionalitate normală, echilibrată, a

societăţii, fiind însă necesară şi realizarea unui ţesut, a unei reţele dense

societale care să reprezinte suportul (fondul) cadrului juridic formalizat şi,

totodată, izvorul (sursa) din care să fie extrase, decelate, tendinţele

evoluţioniste, mişcările, schimbările care au loc în societate şi gradul lor de

maturitate.

Acest ţesut (reţea) nu se creează de la sine, ci trebuie întreprinse activităţi

constructive la fel de laborioase ca şi cele pentru constituirea „cadrului juridic

formal”. Asemenea reţele reprezintă contactul direct cu realitatea socială,

evoluţia acesteia, tendinţele, mişcările, orientările faptice. Ele trebuie

percepute, analizate, sistematizate, selecţionate, compactate şi transmise spre

centrele de decizie şi comandă socială pentru a li se da forme juridice formale

şi integrate în cadrul juridic formal al societăţii. Asemenea activităţi sunt, de

asemenea, activităţi de inginerie juridică, fiind componente prin care situaţii

informale sunt percepute şi prelucrate formându-se elemente constructive ce

vor fi integrate în activităţi de inginerie juridică de ansamblu.

În ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea societăţii ca sistem şi a

cadrului său juridic, considerat tot ca sistem, mecanismele care asigură

funcţionalitatea acestora, precum şi organizarea, monitorizarea şi evaluarea

acţiunilor de legiferare şi aplicare a legilor, care implică şi activităţi de

inginerie juridică, vor face obiectul unei alte lucrări mult mai vaste, având ca

obiect managementul juridic şi jurisdicţional, care va avea dimensiunea şi

anvergura unui tratat. Totuşi, pentru o viziune de ansamblu clară, cu privire la

activităţile de inginerie juridică, considerăm că este necesară o prezentare

schematică a mecanismului (sistemic) al activităţilor de inginerie juridică care

se desfăşoară la diferite niveluri ale sistemului juridic.

Procesul de legiferare şi de aplicare a legilor comportă (aşa cum rezultă

chiar din titulatura sa) două niveluri: procesul de elaborare a legilor şi

celorlalte acte normative şi nivelul aplicării în practică a legilor şi celorlalte

acte normative.

La ambele niveluri ale sistemului juridic sunt necesare activităţi de

inginerie juridică, însă aceste activităţi inginereşti (de inginerie juridică) sunt

diferite după cum este vorba de elaborarea actelor normative (care au trăsătura

unor acte juridice de creaţie) sau activităţi de aplicare a actelor normative (care

au caracterul unor acte de mentenanţă, adică întreţinere şi reparaţie).
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În ceea ce priveşte nivelul activităţii de legiferare, trebuie făcută o

distincţie după cum avem de-a face cu:

a) elaborarea unui întreg sistem legislativ;

b) înlocuirea doar a unei părţi dintr-un sistem legislativ;

c) reglementarea unei singure instituţii juridice particulare;

d) crearea sau înlocuirea doar a unor dispoziţii ale unei instituţii sau texte

particulare.

În toate ipotezele sus-menţionate se poate recurge la împrumuturi

(recepţie, importuri) din sisteme juridice străine, de regulă din ţări învecinate

care constituie (reprezintă) cadre juridice ambientale regionale, nefiind excluse

nici împrumuturile din sisteme juridice ale unor ţări mai îndepărtate şi chiar

împrumuturile sau aplicările directe din reglementările comunitare regionale

cum este Uniunea Europeană sau chiar din reglementările internaţionale.

Singura grijă care trebuie manifestată este aceea a verificării atente a

compatibilităţii reglementărilor importate cu cultura juridică, tradiţiile şi

obiceiurile din ţările importatoare, pentru a se evita reacţiile de respingere.

Aceste importuri se realizează pe baza unor studii aprofundate de drept

comparat care vor avea în vedere şi aspectul compatibilităţii la care ne-am

referit şi mai înainte.

În temeiul acestor informaţii, rezultate din procesarea datelor culese din

reglementările străine şi eventual din mixarea acestora cu datele referitoare la

cultura juridică, tradiţiile şi obiceiurile din ţările importatoare se pot construi,

pe principii asemănătoare celor inginereşti, sisteme juridice fiabile care vor fi

supuse unor teste de verificare prin diferite metode neinvazive, inclusiv

simulările pe calculatoare electronice.

Ceea ce se va avea în vedere, în special, atât în etapa (faza) de construire a

sistemului juridic, cât şi în faza experimentării, este asigurarea coerenţei şi

funcţionalităţii sistemului pentru a nu se ajunge în faza de aplicare a actelor

normative, la lacune, neconcordanţe sau suprapuneri care pot genera situaţii

litigioase, distorsiuni sau, mai grav, stânjenirea sau chiar eşecul în realizarea

obiectivelor propuse, pentru că nu trebuie uitat că activitatea de legiferare

reprezintă unul din instrumentele cele mai importante în activitatea politică de

guvernare a societăţii, că activitatea de legiferare reprezintă de fapt „o politică

de legiferare” prin care se urmăreşte un anumit ţel (identic cu cel al politicii de

guvernare) care trebuie atins.

Dar efortul comparatiştilor nu trebuie să se oprească în acest punct, ci

trebuie instituţionalizat şi permanentizat pentru că societatea se află în continuă

evoluţie (schimbare) şi, în consecinţă, şi cadrul juridic al societăţii trebuie să

fie readaptat continuu, deci trebuie păstrat, în continuare, contactul nu numai

cu realităţile economice şi sociale interne, ci şi cu sistemele legislative ale

ţărilor vecine şi sistemul juridic internaţional, urmărindu-se şi evoluţia acestora

şi formulele şi soluţiile adoptate, exprimate şi evaluate.

În ceea ce priveşte nivelul de aplicare al actelor normative, acesta

reprezintă cel mai important experiment, pe viu, al suficienţei, adecvării şi

funcţionalităţii sistemului legislativ şi presupune un volum uriaş de muncă ce

va include: monitorizarea acţiunilor întreprinse în realizarea obiectivelor din
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programele politice de guvernare: controlul modului de aplicare a legilor, altor

acte normative sau simple măsuri operative (care împreună cu actele normative

reprezintă un ţesut viu ce alcătuieşte un mediu ambiental normativ); asigurarea

circulaţiei rapide a informaţiilor rezultate cu ocazia monitorizării şi controlului

spre centrele de colectare şi procesare (compactare, sistematizare, selectare) şi

transmiterea acestor pachete spre centrele de decizie; evaluări periodice sau

operative şi luarea măsurilor de corectare, după caz, atât la nivelul sistemic, cât

şi în caz de simple lacune sau devianţe uşor de realizat prin activităţi de

inginerie juridică (punţi juridice, modificări rapide de reglementări etc).

De fapt, prin astfel de activităţi se exercită o supraveghere continuă

riguroasă a funcţionalităţii sistemului legislativ, inclusiv adecvarea sa

permanentă, dinamică, la toate schimbările care au loc la nivelul sistemului

social global sau doar la nivelurile componentelor sale sistemice.

Constatările care se fac, indiferent de dimensiunile, calitatea sau

importanţa acestora, trebuie transformate în informaţii cu potenţial juridic prin

raportare la cadrul juridic existent, fiind supuse unor analize operative sau

sistemice, după caz, băncile de date trebuind în permanenţă să fie actualizate.

Sursele de informare reprezintă o plajă largă şi foarte diversificată: în

primul rând actele organelor de control, rapoartele periodice ale diferitelor

organe administrative; analizele periodice ale soluţiilor din hotărârile

judecătoreşti; mass-media; dezbaterile publice şi multe altele.

3. Instituţionalizarea acestui gen de activităţi. Activităţi de asemenea

amploare nu pot fi realizate de la sine, spontan, neorganizat, netrebuind uitat

faptul că, fiind vorba de acţiunea de legiferare, ne aflăm în domeniul

„politicilor publice”, inclusiv al „politicilor legislative”, adică acţiuni

fundamentale (esenţiale) ale statului.

Aşadar, trebuie create: mecanisme bine gândite şi realizate, circuite, reţele

de contact pentru culegerea primară de date (informaţii) cu potenţial juridic;

sisteme de circulaţie a informaţiilor şi de prelucrare a lor (referitoare la

funcţionalitatea sistemului juridic de ansamblu sau numai a unora dintre

componentele sale) şi transmiterea acestora spre bazele de date ale centrelor de

decizie situate la diferite niveluri ale sistemului social global; modele de

analiză operative şi de sistem pentru realizarea evaluării operative sau de

sistem, după caz; sisteme de luare a deciziilor ca urmare a evaluărilor operative

sau sistemice.

Referitor la sistemele de decizie, în societatea modernă contemporană s-

au dezvoltat foarte mult numeroase discipline cum sunt: cibernetica, cercetarea

operaţională, teoria sistemelor, informatica şi altele. Un rol de prim rang îl

joacă conceptele de „informaţie” şi „decizie”. De altfel, toate disciplinele

ştiinţifice moderne ale conducerii societăţii (inclusiv conducerea sistemului

juridic) se bazează şi propun metode de luare a deciziilor eficiente pentru

rezolvarea nenumăratelor probleme economice, sociale, culturale, juridice care

se pun în faţa societăţii globale.

În ceea ce priveşte informaţiile, rolul lor este primordial atât pentru

pregătirea deciziilor, cât şi din punct de vedere al fenomenului cibernetic de

reglare socială.

MANAGEMENTUL JURIDIC
749



Decizia, procesul de luare a deciziilor, organizarea şi funcţionarea optimă

(eficientă) a acestui proces, analiza şi proiectarea lor vor fi cu atât mai eficiente

cu cât se va reuşi ca o tot mai mare parte din acestea să fie redusă la operaţii

algoritmice, după anumite scheme logice, mergându-se de la comparări şi

selecţionări până la metode de decizie complexe, bazate pe cercetări

operaţionale sau alte tehnici de tip matematic.

Sesizându-se relaţia organică existentă între articularea deciziilor în jurul

conceptelor de „informaţie” şi „decizie” s-a ajuns la tratarea unitară a acestora

în cadrul unei scheme comune, sistemice. Este vorba de un „sistem

informaţional decizional”(SID), la care se referă prestigioşi autori

55

.

Orice organism social, deci inclusiv şi sistemul juridic, reprezintă din

acest punct de vedere un sistem informaţional-decizional.

Primul nivel de analiză a unui sistem informaţional-decizional este cel

„cibernetic”, în care se ţine seama de intrările în sistem (informaţiile cu privire

la starea sistemului, inclusiv a sistemului juridic) şi răspunsurile, retroacţiunile

(feed-back-urile).

Când există posibilitatea (sau necesitatea) unei analize detaliate (de

profunzime), se trece la un nivel superior, în cadrul căruia pornindu-se de la

ieşirile din sistem se examinează funcţionarea informaţional-decizională din

interiorul „cutiei negre” şi, din aproape în aproape, se poate reproiecta întregul

sistem. Acest ultim mod de analiză şi reproiectare are meritul deosebit că

obligă la explicitarea obiectivelor urmărite şi subordonarea întregului studiu

realizării acestuia.

În alegerea soluţiilor informaţional-decizionale se poate utiliza întreaga

gamă de metode şi procedee pe care le oferă diferitele discipline ştiinţifice, în

felul acesta activităţile de conducere a societăţii şi pentru elaborarea cadrului

său juridic se transformă în procese realmente ştiinţifice, bazate pe metodologii

riguroase, eliminându-se sau reducându-se considerabil elementele aleatorii,

rutina şi alte însuşiri asemănătoare.

Analiza şi proiectarea informaţional-decizională a sistemului juridic

(activitate cu specific preponderent ingineresc – inginerie juridică) este o

activitate complexă în care trebuie antrenaţi, alături de jurişti specializaţi în

astfel de activităţi (de legiferare şi control al funcţionalităţii sistemului

legislativ), specialişti din mai multe domenii ale managementului:

matematicieni, ingineri, economişti, informaticieni etc.

Sunt cunoscute mai multe metodologii de analiză a sistemelor, care se

potrivesc sau pot fi adaptate şi la analiza sistemului juridic (legislativ), care

servesc pentru cunoaşterea în detaliu şi a modului de funcţionare a sistemului

dat (inclusiv sistemul juridic).

Activitatea echipelor complexe de analiză şi proiectare se poate divide în

trei etape: a) descrierea situaţiei prezente a sistemului; b) proiectarea noului

sistem şi c) implementarea proiectului.

55

A se vedea: Gh. Boldur, Procese informaţionale şi de decizie din economie, Editura

Ştiinţifică, Bucureşti, 1969; Gh. Boldur, I. Băncilă, Metode şi mijloace moderne de luare a
deciziilor în întreprinderi, sinteză documentară a fostului Institut de Documentare Tehnică, 1970.
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Nu vom intra în amănunte în această privinţă, cele expuse mai înainte

fiind suficiente pentru punerea în evidenţă a caracterului tehnic (ingineresc) al

activităţilor de acest gen.

4. Publicitatea rezultatelor activităţilor de inginerie juridică. Publicitatea

în domeniul activităţii de legiferare, aplicarea legilor şi celorlalte categorii de

acte normative, precum şi a rezultatelor evaluărilor acestor activităţi reprezintă

o componentă foarte importantă a unor activităţi cu caracter juridic şi

jurisdicţional (care includ şi activităţile de inginerie juridică) căreia însă nu i se

acordă atenţia care i se cuvine.

Publicitatea priveşte în egală măsură toate cele trei etape ale procesului

legislativ: elaborarea actelor normative şi a lucrărilor pregătitoare aferente;

aplicarea legilor şi a celorlalte acte normative şi, mai ales, evaluarea

efectivităţii şi eficienţei actelor normative.

Scopurile urmărite prin publicitate privesc: 

a) informarea specialiştilor (mai ales a juriştilor care acţionează în toate

domeniile şi la toate nivelurile de organizare a societăţii), dar şi a cetăţenilor în

general, cu privire la obiectivele reglementărilor şi modul în care instrumentul

legislativ va fi întrebuinţat pentru ordonarea acţiunilor ce vor fi întreprinse în

vederea realizării acestora, pentru a se da tuturor posibilitatea de a participa

(contribui) la desfăşurarea acestui proces de legiferare; declan şându-se largi

dezbateri pe aceste teme de care toţi cei angrenaţi în acest proces de legiferare

trebuie să ţină seama pentru că acesta este ţesutul viu social în care viitoarele

reglementări vor fi implementate şi care va reacţiona prin feed-back-uri în

condiţiile în care propunerile sau observaţiile lor nu au fost luate în

considerare;

b) informarea generală despre constatările ce se fac de organele

competente de monitorizare, control şi coordonare în legătură cu modul cum

sunt aplicate legile şi celelalte categorii de acte normative, defecţiunile (lacune,

suprapuneri, neconcordanţe, interpretări greşite, incompetenţă, superficialitate

etc.) existente, motivele acestor defecţiuni, identificarea celor aflaţi în culpă şi

dacă s-au luat măsuri de corectare şi sancţionare a celor vinovaţi. Astfel de

materiale publicitare vor genera şi ele largi dezbateri, animate, în special de

mass-media, dar şi de organizaţiile civice şi neguvernamentale şi prin lege

trebuie instituită obligaţia ca ele să facă şi obiectul unei analize la nivel

guvernamental;

c) informarea (cea mai amplă) cu privire la rezultatele evaluării
legislaţiei, a modului în care a fost ea aplicată, şi efectivitatea şi eficienţa
acesteia. Dezbaterile care vor avea loc pe baza acestor informări vor fi de cea

mai mare importanţă pentru că îi va educa pe cetăţeni în sensul de a participa

activ la actele de guvernare, realizându-se acel ideal al „guvernării participative”.

Desigur că în cursul dezbaterilor vor fi puse în evidenţă şi calităţile sau

defecţiunile activităţilor de inginerie juridică.
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Capitolul I
ISTORICUL ȘI EVOLUȚIA SISTEMULUI
JURISDICȚIO�AL

Secţiunea 1: 
DEFI�IREA �OȚIU�II DE JUSTIȚIE ȘI A
ALTER�ATIVELOR JURISDICȚIO�ALE

1. Noţiunea de “justiţie” desemnează ansamblul practicilor sau

procedurilor de rezolvare a conflictelor (stărilor conflictuale) care implică în

mod obişnuit intervenţia unui terţ, iar în cazurile instituţionalizate intervenţia

unor organe specializate (instanţele de judecată) care, cu ajutorul unor tehnici,

după caz, jurisdicţionale sau, respectiv, nejurisdicţionale, ajung să rezolve

conflictele dintre părţile litigante.

În cadrul unui drept statal, justiţia se consideră că rezultă dintr-o voinţă de

a se lupta contra excesului de formalism care paralizează exercitarea sa (a

justiţiei), sau contra unor reglementări în vigoare care sunt considerate ca fiind

injuste chiar de aceia care sunt însărcinaţi să o aplice.

Justiţia mai este considerată ca fiind rezultată, mai mult sau mai puţin

spontan, şi, în cadrul comunităţii, din nevoile membrilor săi de rezolvare

paşnică a conflictelor. Este ceea ce a fost denumită ca fiind o „justiţie

alternativă”.

Pe la mijlocul anilor 1970 a apărut şi o mişcare de gândire pe această temă

care a readus în discuţie problema contrastelor dintre centralismul modurilor

jurisdicţionale în materie de reglări sociale şi modurile descentralizate,

informale, deprofesionalizate care fac apel la participarea activă a părţilor

pentru rezolvarea conflictelor. Această opoziţie clasică între modelele judiciare

şi cele extrajudiciare, modurile formale şi informale, precum şi impreciziunile

conceptuale care o însoţesc a creat mari dificultăţi în definirea „justiţiei” în

condiţiile diferitelor alternative la justiţie.

În primul rând, încercându-se să se definească „alternativele la justiţie” ca

fiind moduri extrajudiciare de soluţionare a conflictelor, s-a pus accentul – spre
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a se face deosebirea de modurile judiciare – pe dimensiunea „instituţională” a

procesului de rezolvare a conflictelor (în cazul instanţelor judiciare),

subliniindu-se că organismele extrajudiciare constituie o alternativă la justiţie

1

.

Într-o altă viziune, se face referire la definirea anglo-saxonă a „alternative

dispute resolution”, unde lipsa de formalism constituie unul dintre criteriile

determinante pentru definirea alternativelor la justiţie, ceea ce permite

includerea în acest concept a unui număr mare de proceduri zise informale

puse în practică în cadrul „instanţelor judiciare”

2

.

În sfârşit, alternativele la justiţie au fost asimilate procedurilor

nejurisdicţionale, ceea ce tinde să transforme procesul decizional

(jurisdicţional) în unul din factorii determinanţi pentru diferenţierea

alternativelor la justiţie de procedurile jurisdicţionale de soluţionare a

conflictelor

3

.

Încercându-se să se facă totuşi o clasare a alternativelor la justiţie s-a

recurs la metoda de a se ţine seama de: dimensiunea instituţională; gradul de

formalizare şi natura procesului decizional şi, combinându-se aceste criterii, s-

a considerat că, astfel, se va găsi în josul scării: „concilierea”, apoi „medierea”

şi, în sfârşit, la vârf, „procedurile particulare de arbitraj” şi alte forme hibride

care se apropie de modurile jurisdicţionale de rezolvare a conflictelor (cum

sunt: Mini – Trial; Moderated Settement Conference; Summary Jury Trial).

Alternativele la justiţie nu se limitează pur şi simplu la o reînnoire a

tehnicilor de gestionare a conflictelor, ci constituie de asemenea un curent de

gândire cunoscut sub numele de „Alternative Dispute Resolution” (ADR)

4

.

Această mişcare s-a dezvoltat mai ales în Statele Unite ale Americii şi în

ţările de „Common Law” (Canada, Marea Britanie, Australia…), dar ţările de

„drept scris” nu au rămas nici ele în afara acestui fenomen, chiar dacă

amploarea sa este, aici, mai limitată.

ADR nu este o mişcare omogenă căci ea grupează atât profesioniştii în

domeniul gestionării conflictelor, cât şi mişcări comunitare sau religioase, toţi

aceştia regăsindu-se în cadrul unui principiu, şi anume acela al repunerii în

discuţie a centralizării modurilor jurisdicţionale în materie de reglări sociale

5

.

Pe trepte diverse, diferitele componente ale acestei mişcări apără o anumită

ideologie a „informalului”: astfel profesioniştii dreptului văd în aceste

alternative la justiţie mijloace pentru a fi evitată încărcarea rolurilor instanţelor

de judecată, costul proceselor, prelungirea termenelor de judecată,
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complexitatea procedurilor… ceea ce şi explică dezvoltarea modurilor de

rezolvare a conflictelor în anumite domenii cum ar fi, de exemplu, cel al

afacerilor, antreprizei şi altele

6

. Alţi profesionişti ai reglărilor pun accentul pe

inadaptarea acţiunilor judiciare pentru rezolvarea anumitor tipuri de conflicte,

cum ar fi, de exemplu, în materie de mediu înconjurător, datorită existenţei

unor interese difuze, multiplicarea părţilor etc. şi propun punerea în aplicare a

unor tehnici mai informale, cum ar fi, de exemplu, medierea

7

.

Se întâlnesc şi ansambluri de mişcări de esenţă religioasă sau comunitară

care văd în dezvoltarea acestor alternative la justiţie un mijloc de a fi promovat

un nou model de justiţie, mai puţin conflictual şi mai consensual, şi de a

permite comunităţii să se reapropie de gestionarea conflictelor prin intervenţia

nespecialiştilor. Aceste mişcări sunt, mai ales, învestite în dezvoltarea

experienţelor de mediere în materie penală, de vecinătate şi chiar şcolară cu

formarea de mediatori ieşiţi din rândul diferitelor comunităţi.

Nu există o ideologie în această privinţă, ci ideologii alternative la justiţie,

dezvoltarea acestui fenomen în toate domeniile vieţii sociale, de la familie la

şcoală, trecând prin cartiere, fără să se uite închisorile, toate acestea părând să

traducă emergenţa unor noi metode de reglări (soluţionări) sociale, bazate pe

descentralizare, deprofesionalizare şi dejuridicizare. Această concepţie despre

mediere se bazează pe ipoteza că diversitatea şi complexitatea vieţii sociale

încurajează dezvoltarea modurilor descentralizate de rezolvare a litigiilor,

permiţând astfel cetăţenilor să redobândească modurile de gestionare a

conflictelor. În sens mai larg acest model de reglare traduce nu numai

schimbări în distribuirea şi organizarea puterii, ci de asemenea şi o redefinire a

relaţiilor între ceea ce se numeşte „societate civilă” şi Stat, în special a

legitimităţii puterii de a regla litigiile.

Ideologia alternativelor la justiţie face obiectul unor critici acerbe din

partea a numeroşi autori de pe ambele maluri ale oceanului Atlantic, aceştia

denunţând această „ideologie a armoniei” care, în opinia lor, nu ia în

considerare inegalitatea puterilor în societate. Potrivit acestor autori, ideologia

armoniei se bazează pe negarea conflictelor, căci obiectul său nu este acela de

a preveni cauzele acestora, ci expresia lor

8

. Ei subliniază că partizanii acestei

ideologii încurajează părţile să nu vadă în procedurile judiciare decât o

alienare, ostilitate şi costuri excesive, iar în alternativele la justiţie – un proces

care încurajează responsabilităţile civice şi comunitare. Ei resping această

viziune care ar transforma, în opinia lor, conflictele în „probleme de

comunicare”, iar litigiile în legătură cu drepturile părţilor în „diferende

relaţionale sau afective”.

În general, ideologia armoniei ar fi purtătoarea unui anumit model de

societate bazat pe credinţa că fiecare împărtăşeşte aceleaşi idealuri (obiective),
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aceleaşi valori, ceea ce ar avea drept consecinţă favorizarea unei mai bune

pacificări a populaţiilor prin extensiunea controlului social

9

.

În opinia noastră, toţi aceşti critici trec cu vederea prea uşor enormele

avantaje pe care le prezintă aceste alternative care după părerea noastră ar

trebui considerate complementarităţi foarte utile şi benefice pentru activitatea

de rezolvare a situaţiilor conflictuale de orice fel din societate, în special prin

îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie mai apropiat şi mai comprehensiv faţă

de nevoile, posibilităţile diferite ale părţilor litigante (dovada succesului

acestor alternative jurisdicţionale constituind-o experienţele cu rezultate

pozitive ale unor state, cum sunt Statele Unite ale Americii, state din America

Latină sau Africa de Sud).

Secţiunea 2: 
MARILE SISTEME JUDICIARE

A identifica trăsăturile esenţiale (fundamentale) ale „marilor sisteme

judiciare” existente în lume ar însemna: să se facă un portret al justiţiei în

lume, dincolo de frontierele ordinii lor juridice de origine; prezentarea

diferitelor faţete ale „funcţiei judiciare” în spaţii variate (sistemele romaniste,

sistemele de common law, sistemele de inspiraţie religioasă, sistemele

comunitare). Toate acestea ar reprezenta o muncă de Sisif. Dar, deşi este vorba

de un efort uriaş, dată fiind masa foarte mare, poate chiar excesivă, de

informaţii disponibile astăzi, această muncă a fost totuşi întreprinsă, cu

rezultate remarcabile

10

.

Din aceste studii rezultă că acea clasificare tradiţională a „marilor sisteme

judiciare” (sistemele de „common law”, care se compun din dreptul englez şi

ordinile juridice naţionale înrudite cu acesta: Australia, Noua Zeelandă, Statele

Unite ale Americii; sistemele romaniste, denumite astfel întrucât sunt

moştenitoare ale spiritului dreptului roman, dar care mai sunt denumite şi

„sisteme de drept civil”, care comportă o ramură franceză şi una germană;

sistemele de inspiraţie religioasă, cum sunt: dreptul islamic, dreptul evreu –

talmudic şi dreptul indian; sistemele de drept cutumiare (adică nescrise), adică

cele patru mari sisteme jurisdicţionale, nu sunt exclusive, ceea ce explică

dezvoltarea „sistemelor judiciare mixte” care amalgamează caracteristicile a

două sau mai multe sisteme jurisdicţionale

11

.

Modul de analizare a „marilor sisteme jurisdicţionale” s-a făcut, de către

autorii care s-au preocupat de studierea acestora, şi se aproprie de stilul
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impresionist, pornindu-se de la diversele figuri (portrete) de judecători de-a

lungul timpului şi din spaţii diferite: judecători-interpreţi; judecători-legiuitori;

judecători-spectatori; judecători-actori; judecători-arbitri; judecători-

administratori; judecători-asociaţi etc. adică tot atâtea portrete care ilustrează

diversele funcţii ce le-au fost atribuite judecătorilor de-a lungul timpurilor şi în

spaţii diferite.

Acest mod de abordare, funcţional, scoate foarte bine în evidenţă

trăsăturile fundamentale a „marilor sisteme jurisdicţionale” din lume, existente

şi în prezent.

De altfel, se şi face sublinierea importantă

12

a legăturii care trebuie

evidenţiată între „marile sisteme jurisdicţionale” şi „marile sisteme judiciare”

(normative, legislative), studierea separată a acestora fiind neadecvată unei

abordări sistemice în materie. De altfel, ar fi şi dificilă studierea „sistemelor

judiciare” separat de „sistemele juridice”.

Aşadar, unghiul de vedere reţinut pentru schiţarea portretelor judiciare

este unul funcţional, examinându-se în profunzime dubla funcţiune pe care o

are judecătorul, adică: enunţarea regulii de drept şi tranşarea litigiului ce-i este

supus spre rezolvare. Mai precis, s-a pus problema (dilematică) dacă

judecătorul trebuie să se limiteze doar la aplicarea automată a legii, sau,

dimpotrivă, lui (judecătorului) îi incumbă şi o activitate creatoare, de elaborare

a regulilor de drept, în ce limite şi modul în care această problemă a fost sau nu

rezolvată în cadrul „marilor sisteme juridice” (legislative, normative), atunci

când sunt reglementate „marile sisteme jurisdicţionale”.

În mod concret, problema care se pune este aceea a stabilirii naturii

legăturii care-l uneşte pe judecător de „sistemul normativ” al societăţii, atunci

când aplică, în practică, normele juridice pentru a soluţiona o situaţie

conflictuală ce i-a fost supusă spre rezolvare.

Nimic şi nimeni nu dă un răspuns precis la această întrebare, mai curând

existând o polifenie (suprapunere de mai multe linii explicative şi

interpretative) care reflectă diversitatea „sistemelor normative” (în această

chestiune complexă), sisteme normative în care este integrată şi activitatea

desfăşurată de judecători. Între figura judecătorului-interpret (care priveşte

norma juridică din exterior) şi judecătorul-legiuitor (care creează norma

juridică din interior) s-a interpus figura judecătorului cu dublă faţă (după

modelul zeului Ianus), care reflectă un sistem normativ mixt.

Vom face, în continuare, o prezentare a acestor trei ipostaze (funcţionale)

ale judecătorului, aşa cum au fost ele analizate în literatura juridică

13

.

a) Prima figură, a judecătorului-interpret, specifică sistemelor normative

romaniste: judecătorii nu sunt – oficial – consideraţi ca fiind creatori de drept.

În Franţa, de exemplu, noua ierarhie a izvoarelor de drept rezultată din

revoluţie implica subordonarea jurisprudenţei faţă de lege. Explicaţia constă în

aceea că excesele Parlamentelor vechiului regim au condus, prin reacţie, la o

nouă ordine juridică, la un legicentrism în cadrul căruia judecătorul n-ar trebui
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A se vedea Montesquieu, De l’esprit des lois, Cartea XI, cap. VI.

15

A se vedea: P. Berman, ş.a., Encyclopedie de l’Islam, Leiden, 1960-1998 ; J. Schacht,

Introduction au droit musulman, Paris, 1999.

să fie, aşa cum spunea Montesquieu, decât „gura care pronunţă cuvintele legii”,

adică o fiinţă neanimată care nu poate nici să modereze legea, nici să o forţeze,

nici să o revigoreze

14

.

Dar aceste „fiinţe neanimate” s-au manifestat cu promptitudine, în

practică, cu o argumentare formală, arătându-şi adevărata lor înfăţişare, care nu

este cea a unor „sclavi ai legii”. Ei invocă în acest sens prevederile Codului

civil potrivit cărora judecătorului îi este interzis să refuze judecata sub cuvânt

că legea nu are prevederi aplicabile în cazurile respective sau că legea ar fi

neclară sau neîndestulătoare, sub sancţiunea culpabilităţii sale pentru denegare

de dreptate (acest text figurează şi în art. 3 din Codul civil român). De aici, s-a

dedus necesitatea revalorizării (reevaluării) dreptului lor de interpretare până la

punctul de a emite norme care să completeze aceste interstiţii deficitare ale

legii. Acest „portret oficios” al judecătorilor, suprapus „portretului oficial”,

explică statutul ambivalent al jurisprudenţei cu titlu de sursă (izvor) de drept în

„sistemul juridic şi jurisdicţional francez şi al celor înrudite cu acesta” (printre

care şi cel român).

Acest statut permite să se înţeleagă mai bine raporturile judecătorului cu

norma legislativă pe care el este chemat s-o aplice; marja sa de manevră

decurge în esenţă din „creativitatea sa interpretativă, nu dintr-o normă juridică

concurentă şi distinctă pe care el ar putea în mod deschis s-o fasoneze”.

Judecătorii dreptului islamic, pot de asemenea să fie asimilaţi cu judecătorii-

interpreţi în cadrul relaţiilor pe care ei le au cu regula juridică pe care o aplică.

Legea islamică, aşa cum se subliniază în literatura juridică

15

, oscilează, într-

adevăr, între „un cuvânt generos (nobil) şi o normă construită”. Este vorba de

un corp de norme de origine divină („sharî’a”) ieşite din Coran şi „Sunna” sau

„doctrinare” (fiqh), elaborate cel mai adesea în afara judecătorului, şi a căror

natură nu ţine numai de câmpul juridic, ci şi de domeniul religios, moral, social

etc. În ceea ce priveşte „sharî’a” judecătorii se înrudesc cu „interpreţii”

referindu-se adesea la „jurisprudenţele” specialiştilor în studiul textelor sacre.

Totuşi, sunt rare sistemele de drept islamic pur, adică cele în care sharî’a nu

coexistă cu niciun drept statal, dar care se exprimă în formele dreptului

occidental (este vorba de „qânum”, denumire care provine din perioada

otomană, sub califatul turc). Cu toate acestea, cum dreptul occidental care se

exportă este tocmai dreptul de inspiraţie romanistă mai curând decât common

law (care se însămânţează mai curând prin cucerire sau asimilare), un judecător

care evoluează într-un atare sistem mixt va continua să fie în legături cu

„norma juridică elaborată în afara lui” (vom reveni mai pe larg asupra

„sistemului mixt”).

b) Antiteza „judecătorului-interpret” este figura „judecătorului-
legiuitor”.

Portretul judecătorului-legiuitor pune în evidenţă un magistrat care-şi

compune propriul său drept în sânul jurisdicţiei sale. Dar, indiferent că atare
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A se vedea W. Blackstone, Commentaires on the Laws of England, Oxford, 1765-1769,

vol. I, p. 69.

17

A se vedea: J.P. Dawson, The Oracles of the Law, Michigan Law School, 1968; M.

Devinat, La régle prétorienne en droit civil français et dans la common law canadienne, Aix-

Marseille, 2002, p. 101-173.

norme de origine judiciară sunt sau nu în rivalitate cu normele de origine

legislativă, statutul lor de izvoare de drept nu este pus în discuţie. Or, tocmai

prin aceasta, sistemul judecătorului-legiuitor se diferenţiază de jurisprudenţa

din cadrul sistemelor romaniste.

Ilustrativ în această privinţă (a legăturilor care-i unesc pe judecătorii-

legiuitori de producţia lor normativă) sunt cazurile judecătorilor de drept

cutumiar şi a celor de common law.

Referitor la judecătorii de drept cutumiar s-a făcut observaţia preliminară

că dacă jurisdicţiile cutumiare reprezintă norma atât în peisajul vechiului drept

francez, cât şi în cel al celei mai mari părţi din alte sisteme europene din evul

mediu, sistemele contemporane considerate ca fiind de drept cutumiar

constituie mai curând o raritate.

Referitor la judecătorii de common law, natura activităţii lor, ca de altfel

şi a celor din dreptul cutumiar, este indisociabilă de venerabila sa istorie. S-ar

putea spune că este dificil să se înţeleagă legătura dintre sistemul juridic de

common law şi judecătorii săi fără a fi explorate ramificaţiile sale istorice.

Începând din 1100, monarhii Angliei au jurat fidelitate legilor şi cutumelor

(lagas et consuetudines) ale Regatului Angliei cu ocazia încoronării lor (regina

Elisabeta a II-a a prestat un jurământ asemănător: „Will you solemnly promise

and swear to govern the Peoples of the United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland, Canada (…) according to their respective laws and

customs”).

Dar ce sunt aceste „legi şi cutume” ale Angliei, pe care se angajează să le

respecte deţinătorul puterii legale? Potrivit lui Robert Jacob ar fi vorba, în

esenţă, la origine, de norme anterioare venirii normanzilor, deci legi şi cutume

saxone a căror respectare ar asigura legitimitatea cuceritorilor în ochii

subiecţilor cuceriţi. Astăzi ele se referă la „common law” (înţeleasă ca o

cutumă generală a regatului) astfel cum aceasta a fost enunţată şi precizată de

judecătorii regali care aveau drept misiune „să împrumute de la rege vocea”

(este o expresie preluată din lucrarea profesorului Robert Jacob „Introduction

au droit comparé”, Belgia 2000-2004). Deci relaţia judecătorilor cu common

law depinde de concepţia referitoare la această misiune. Dacă este vorba de a

se pronunţa cu privire la cutuma (common law) preexistentă care ar aştepta să

fie formulată, am avea de-a face cu teoria zisă oraculară sau declarativă,

formulată mai ales de Blackstone, potrivit căreia judecătorii sunt „oracole” ale

cutumei generale a regatului

16

. Dacă, dimpotrivă, este vorba de „crearea

cutumei” ex nihilo, pe baza „puterii normative recunoscute curţilor”, avem de-

a face cu teoria zisă instituţională, care a succedat, din punct de vedere istoric,

celei dintâi

17

.

Judecătorii de common law se declară, intuitiv, când drept partizani ai

primei teorii, când partizani ai celei de-a doua teorii. De altfel, aceste teorii nu
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A se vedea A.W.B. Simpson, The Law’s Two Bodies, Oxford, 2001.

19

A se vedea Shortt Doughty, Documents Relating to the Constitutional History of Canada,

1759-1791, Ottawa, 1918, vol. I, p. 163-165 şi 570.

sunt incompatibile, common law fiind susceptibilă să se regăsească simultan în

cadrul deciziilor judiciare individuale şi în cunoaşterea comună a

profesioniştilor dreptului (aceasta fiind teoria celor „două corpuri ale common

law” elaborată de istoricul Brian Simpson

18

).

În orice caz, jurământul sacru consacră un raport triunghiular de forţe în

cadrul căruia judecătorul este învestit cu o legătură privilegiată cu norma

cutumiară (common law), în raport cu care monarhul însuşi este plasat într-o

poziţie de subordonare. Deci, nu este surprinzător faptul că, drept urmare,

common law a fost însoţită de o nedesminţită protejare a judecătorilor faţă de

acesta (monarhul). Judecătorii de common law au fost consideraţi în mod

evident ca o „binefacere” de care subiecţii de drept nu pot fi privaţi în pofida

oricărei voinţe legislative explicite imaginabile. Şi, bineînţeles, judecătorilor

le-a fost acordată puterea de a interpreta restrictiv, după caz, dispoziţiile

legislative prin care s-ar reduce câmpul de aplicare al common law. Judecătorii

americani, canadieni, australieni etc., sunt, deci, creatori (sau vocile) ai

propriului lor drept şi se află în raporturi de rivalitate cu norma de origine

legislativă.

După cum se observă imediat, suntem departe de „modelul romanist al

jurisprudenţei” în cadrul căruia „jurisprudenţa nu reprezintă formal un izvor de

drept” şi unde „creativitatea judiciară se exprimă în esenţă numai prin modul

de interpretare” (modelul romanist jurisdicţional este, după părerea noastră, o

relicvă persistentă a trecutului care este depăşită de evoluţiile spectaculare pe

care le-a parcurs societatea umană).

c) Judecătorul cu două feţe reprezintă un sistem mixt care se interpune

între cele două mari sisteme expuse mai sus: cel romanist şi de common law.

Ilustrativ din acest punct de vedere (al mixităţii) sunt: judecătorul din Quebec

(pentru mixitatea dreptului romanist/common law) şi judecătorul din Egipt

(pentru mixitatea drept civil/drept islamic).

Alianţa dintre dreptul civil şi common law. Judecătorul din Quebec

evoluează în cadrul unui sistem mixt al cărui drept privat este de esenţă

romanistă. Codul civil din Quebec din 1994 reprezintă o prelungire a Codului

civil din Canada de Jos a cărui adoptare, în 1866, marca receptarea Codului

civil francez pe cale de împrumut. Dimpotrivă, dreptul public se

fundamentează pe common law atât prin conţinutul, cât şi prin metodologia

sa

19

. Acest drept public este mai mult sau mai puţin uniform pe ansamblul

Canadei, graţie acţiunii unificatoare desfăşurate de Curtea Supremă pe ultima

treaptă a piramidei judiciare federale. Deci, judecătorii din Quebec jonglează

zilnic cu două metodologii distincte: cea a dreptului romanist pentru dreptul lor

privat şi în special pentru dreptul lor civil şi cea a common law pentru dreptul

public. Astfel, relaţia care-i uneşte pe judecători de norma de origine judiciară

din sistemele romaniste şi cele din common law este departe de a fi identică: în

timp ce jurisprudenţa nu este în mod formal izvor de drept în metodologia
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Bruxelles, 2005, p. 359-435.
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10, 1959-1960, p. 69-77 ; N.J. Mazen, Le juge civil québécois, în „Revue de droit international et

de droit comparé” , 1982, p. 394-399.
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A se vedea: A. Popovici, Dans quelle mesure la jurisprudence et la doctrine sont-elles
source de droit au Quebec, R.J.T., 1973, nota 26, p.191-193 ; A. Mayrand, Le recours aux
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interprétation et application”, Montreal, 1993, p. 253-258.

23

A se vedea B. Dupret, J.N. Ferrié, Participer au pouvoir, s’est édicter la norme: sur l’affaire
Abu Zayd (Egypte, 1992-1996), în „Revue française de science politique” , 1997, p. 762-775.

romanistă, common law este „drept” şi acesta trebuie aplicat pe cât posibil în

noile cauze similare care se vor prezenta printr-un mecanism subtil, denumit

mecanism de „stare decisis” sau „precedent”. Acest mecanism permite să se

extragă „raţiunea juridică” (ratio decidendi) din cazuri judecate anterior

(precedente) pentru a fi aplicată în cazul pentru care se va decide azi

20

. Deci

două metodologii distincte şi două atitudini opuse faţă de deciziile anterioare.

În mod ideal, judecătorul din Quebec ar trebui să respecte când una, când

cealaltă în funcţie de domeniul în care el trebuie să decidă. Dacă este vorba de

o cauză de drept civil, el va trebui să se refere la legea şi la Codul civil mai

curând decât la jurisprudenţă

21

. Dimpotrivă, dacă el se confruntă cu o problemă

de drept public, el va trebui să trateze common law (jurisprudenţa) pe picior de

egalitate cu legea.

În practică, tehnica precedentului (deci tratarea jurisprudenţei ca un izvor

de drept) câştigă tot mai mult teren în dreptul din Quebec

22

. Cauzele sunt

multiple şi influenţa Curţii de Casaţie din Canada (care aplică în mod spontan

tehnica precedentului în cauze de drept civil) îi tentează pe judecători să-şi

sporească puterea lor normativă. Iar, în final, rezultatul mixităţii implică o

mutaţie în cadrul relaţiei (raportului) dintre judecătorul din Quebec şi norma de

origine judiciară (jurisprudenţa) şi, în mod corelativ, cu legea. Judecătorul din

Quebec se depărtează treptat de tradiţia romanistă pentru a se apropia tot mai

mult de tradiţia de common law, judecătorul-interpret devenind judecător-

legiuitor.

Alianţa dintre dreptul civil şi dreptul islamic. Sistemul mixt egiptean

amalgamează dreptul islamic cu un drept statal de tip romanist axat pe coduri

(qûrûm). Această factură romanistă a dreptului codificat a fost inspirată, în

ceea ce priveşte conţinutul, de cultura juridică islamică ambientală. Dar aceasta

nu înseamnă că judecătorul egiptean se poartă ca un judecător occidental

respectuos faţă de lege. Exemple contrare sunt destul de numeroase, când au

fost pronunţate condamnări pentru infracţiuni grave din dreptul islamic, deşi

infracţiunile respective nu figurau în Codul penal egiptean, de inspiraţie

franceză. Deci, în pofida principiului „legalităţii infracţiunilor” şi a tăcerii

Codului penal, sunt pronunţate condamnări pentru infracţiuni prevăzute de

dreptul islamic

23

.

Exemplele de acest fel sunt ilustrative prin aceea că pun în evidenţă o

schimbare de registru neaşteptată în comportamentul judecătorilor egipteni faţă

de norma aplicabilă. Faţă de infracţiunile sancţionate de dreptul penal islamic,
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traditions juridiques européennes, Paris, 1996.

judecătorii, care sunt totuşi consideraţi a fi de tendinţă romanistă în raport cu

legea de origine statală, lasă deoparte această lege făcând să prevaleze un drept

care, în principiu, era inaplicabil în speţă (speţă de drept civil). Judecătorii

egipteni rămân, în astfel de cazuri, judecători-interpreţi, dar care beneficiază de

facultatea neaşteptată de a introduce norme exogene într-un câmp juridic care

totuşi a fost în prealabil circumscris (limitat)

24

.

4. În afara prezentării marilor sisteme judiciare, autoarea la care ne-am

referit (Anne– Françoise Debruche) şi-a pus şi problema descifrării structurii

instituţionale şi procedurale în cadrul căreia se desfăşoară relaţia dintre

judecător şi regulile de drept, punându-şi întrebarea dacă magistratul

acţionează ca un arbitru sau ca o figură de autoritate ale cărei decizii sunt

incontestabile.

Răspunsul pe care încearcă să-l dea se plasează le trei niveluri: logicile

procedurale; repartizarea litigiilor între diferite jurisdicţii şi reprezentarea

judecătorilor.

Vom reda, în cele ce urmează, considerentele autoarei prin referire la

aceste trei paliere.

a) Logicile procedurale. O scară progresivă. Logicile procedurale care

încadrează acţiunea instanţelor de judecată variază considerabil în spaţiu. Din

punct de vedere istoric, procedura a fasonat, de altfel, corpul de drept material;

ea (procedura) precede tradiţional dreptului material. Modurile de rezolvare a

conflictelor – procedura – au reprezentat, într-adevăr, o preocupare prealabilă

în raport cu elaborarea normelor dreptului subiectiv în societăţile care erau în

curs de organizare: chiar înainte de a se elabora dreptul, se aştepta ca

judecătorul, înainte de toate, să rezolve litigiile, cu sau fără suportul regulilor

prestabilite

25

.

Astfel, Ordalia în Evul Mediu nu se fonda pe nicio regulă juridică

propriu-zisă pentru a departaja părţile sau pentru a statua cu privire la acuzaţia

penală. În condiţiile unei probe prin apă sau foc, Dumnezeu se exprima prin

gura preoţilor şi indica judecătorului care este soluţia bună pentru rezolvarea

conflictului.

Tot aşa, „juraţii”, în common law englez medieval, îşi dădeau verdictul cu

privire la chestiunea în litigiu, procedând aşa cum considerau ei, sub pecetea

secretului deliberării.

În ambele cazuri procedura este primordială faţă de rezolvarea concretă a

conflictului. De altfel, procedura nu se reunea în acele timpuri, în mod necesar,

cu reguli juridice precise: soluţia agreată (de judecător, părţi sau partizanii lor)

primează, în astfel de cazuri, asupra rigorii dreptului pus în practică. Aceasta

este situaţia în sistemele cutumiare. Dar asentimentul părţilor (şi în mod

deosebit al celui vătămat) poate de asemenea să decurgă şi din respectarea
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strictă a regulilor procedurale prestabilite: acesta este modelul care predomină

în sistemele romaniste şi de common law.

În continuarea acestor consideraţii generale sunt expuse şi trăsăturile

culturii procedurale a „sistemelor cutumiare” care fundamentează poziţia de

„judecător-arbitru”, precum şi cultura procedurală a sistemelor romaniste şi de

common law, ilustrată prin portretele de „judecători-actori” şi „judecători-

spectatori”.

Judecătorii-arbitri. Mai întâi, trebuie avute în vedere „sistemele

cutumiare” unde predomină cultura soluţiilor negociate. Este vorba de

tribunalele cutumiare din sudul Egiptului; procedura Tchotei în Japonia şi

practica ordaliilor din Togo, toate trebuind plasate în relaţia cu cultura juridică

ambientală.

În sudul Egiptului, exemplul Maglis Al-`Urfi permite cunoaşterea unei

jurisdicţii cutumiare clasice. Aceste tribunale cutumiare îşi au sediul în

comunităţile agricole din această regiune unde legăturile sociale şi familiale

sunt foarte strânse. Ele (tribunalele cutumiare) încearcă să rezolve conflictele

de amploare mică sau mijlocie care pun în pericol armonia grupului; iar

sancţiunea are un caracter secundar în raport cu necesitatea de a restaura

(restabili) această armonie.

Judecătorii sunt notabili din partea locului şi anonimatul constituie regula

de bază (numele părţilor nu figurează în procesul verbal de audienţă).

Deciziile tribunalului, care dau prioritate rezultatului (restabilirea legăturii

sociale) mai curând decât respectării unei oarecare proceduri riguroase sau

chiar a normelor cutumiare substanţiale, necesită obţinerea asentimentului

ambelor părţi litigante, pentru a fi efective. Deci este vorba de o justiţie

negociată în cadrul căreia procedura şi dreptul material apar ca având un

caracter secundar

26

.

În Japonia este vorba de un sistem mixt. Dreptul privat (codificat) este, în

principal, de inspiraţie germană; dreptul public şi constituţional sunt de factură

americană, restul aparţinând dreptului cutumiar.

În mod special, în sfera privată, peisajul juridic japonez se prezintă ca un

decor înşelător: o faţadă civilistă formată din coduri maschează un orizont

cutumiar format din reguli de conduită definite prin „uzanţă” (giris). Fiecărui

tip de relaţie socială îi corespunde un „giri” prin care este precizat un ansamblu

al unui cod de conduită care va trebui să guverneze, în cazul unor diferite

situaţii, relaţiile respective. Astfel, există un „giri” al tatălui şi fiului mai mare,

un „giri” al soţului şi soţiei, un „giri” al angajatorului şi al angajatului etc.

Preponderenţa durabilă a „giris” în Japonia este însoţită de o

nedezrădăcinată neîncredere faţă de ceea ce europenii numesc drept, drept care

este pus în practică de tribunalele japoneze conform unor coduri de inspiraţie

romanistă.
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27

A se vedea R. David, C. Jauffret-Spinosi, op. cit., p. 426-437 şi speţele citate în această

lucrare.

28

A se vedea K. L. Port, G.P. McAlinn, Comparative Law– Law and the Legal Process in
Japan, Carolina Academic Press, 2003, p. 427-453.

29

Art. 501.1 din Codul de procedură civilă şi art. 13-14 din Regulile de procedură de la

Curtea de Apel din Quebec.

În sfera dreptului civil, se consideră nepotrivit de a te adresa unui tribunal

pentru recunoaşterea unui „drept”, cu atât mai mult cu cât faptul de a-ţi afecta

imaginea (pierzând un proces) este deosebit de ruşinos şi se resimte cu multă

duritate. În acest context, se înţelege de ce cea mai mare parte a litigiilor civile

continuă să fie reglate în afara tribunalelor (de exemplu, mai puţin de 10% din

divorţuri sunt pronunţate pe cale judiciară)

27

.

Dar mai trebuie subliniat şi faptul că procedura judiciară însăşi este, în

mod voluntar, acordată cu spiritul consensual al „giris”. Acesta este cazul

procedurii „Tchotei”, un fel de arbitraj orchestrat (condus) de judecător care

reuneşte părţile şi avocaţii lor în cadrul unei aceleiaşi organizaţii judiciare de

tip occidental (în fapt, judecătorul face parte din comisia de conciliere, dar se

abţine să participe fizic la dezbateri. De altfel, procedura clasică – wakai – este

ea însăşi deschisă concilierii, în măsura în care magistratul încearcă în fiecare

etapă să convingă părţile să găsească un teren de înţelegere şi să abandoneze

acţiunea în justiţie

28

).

Dacă atare proceduri nu sunt necunoscute (ignorate) în ţările occidentale

de tradiţie romanistă sau de common law (cum este, de exemplu, programul de

conciliere judiciară pus în practică de judecătorul Otis în 2002 la Curtea de

Apel din Quebec

29

), acestea totuşi nu au acelaşi fond. În ţările occidentale este

vorba de voinţa de a promova o cultură a arbitrajului sprijinită pe prestigiul

magistratului care conduce negocierea, în Japonia procedura „Tchotei”

constituie un releu al filozofiei consensuale a sistemului de inspiraţie cutumiară

fondat pe „giris”– în faţa cărora judecătorul se retrage (se disimulează).

Ordalia din Togo, deşi pare a avea un caracter medieval, nu acesta este, în

mod necesar, cazul, întrucât în cadrul său sunt regăsite aspecte contemporane

caracteristice ţărilor cutumiare. De exemplu, litigiul care trebuie rezolvat

opune două foste soţii, reclamanta acuzând pe pârâtă de vrăjitorie. Realitatea

este că reclamanta este cunoscută ca fiind o certăreaţă notorie, şi în plus,

încearcă să o discrediteze pe pârâtă. Dar acuzarea este serioasă şi trebuie să

facă obiectul unei judecăţi: acesta va fi rolul ordaliei prin foc. Cea mai mare

parte a procesului poartă asupra preferării judecăţii lui Dumnezeu, chemat să-şi

dea verdictul conferind uneia sau celeilalte părţi puterea de a câştiga proba care

constă în apucarea cu mâna goală a unui inel plasat pe fundul unui cazan

umplut cu ulei fiert. În mod concret, notabilii din sat adună crengi timp de o

oră şi jumătate purtând discuţii între ei, în timp ce tensiunea psihologică a

participanţilor creşte. Atunci când această tensiune ajunge la maximum,

reclamanta este chemată să facă proba; aceasta se poate desista lăsând locul

pârâtei. Dacă aceasta din urmă va primi (în secret, desigur) un unguent

protector care o va proteja de arsură, va scoate triumfătoare inelul şi deci va

ieşi învingătoare. Astfel de lucruri (trucări) existau şi în Evul Mediu, cu
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30

A se vedea Anne-Françoise Debruche, Le juge à travers le temps et l’espace, în „Revue de

droit international et comparé” (RIDC) nr.2-3/2008, p. 382.

complicitatea preoţilor. Ceea ce este important însă este că se va restabili

concordia (înţelegerea) socială. Înfrântă public, printr-o judecată a lui

Dumnezeu, reclamanta îşi va retrage acuzaţia şi astfel armonia socială este

restabilită. Deci, şi în astfel de cazuri, se constată aspectul „negociat” al

modului de rezolvare a conflictului, deşi mai mult sau mai puţin forţat, prin

presiunea grupului asupra părţilor, cu ajutorul unei proceduri (ordalia)

orchestrate (conduse) potrivit unor reguli relativ precise. Se consideră chiar că

nu suntem prea departe, în pofida caracterului exotic al acestui mod de

rezolvare a conflictelor, de procedura strictă şi prestabilită a sistemelor

romaniste şi de common law în care judecătorii au rolul de spectatori sau,

dimpotrivă, de actori.

Judecătorii-spectatori şi judecătorii-actori. Judecătorii romanişti şi de

common law evoluează în cadrul a două modele procedurale antagoniste:

modelul acuzatorial, în privinţa common law, şi modelul inchizitorial, în

privinţa romaniştilor.

Istoricul acestui dualism, deosebit de accentuat în domeniul dreptului

penal, este legat de dispariţia ordaliei în Franţa şi Anglia, urmare a celui de-al

patrulea conciliu de la Latran în 1215: Anglia s-a îndreptat spre sistemul

juriului, iar Franţa spre modelul inchizitorial inspirat din dreptul roman şi

dreptul canonic. Or, pe cale de consecinţă, rolul atribuit judecătorului diferă

profund; recurgerea la juriu îl cantonează pe judecător într-un rol secundar

(rolul unui „spectator”), în timp ce modelul romano – canonic îl împinge pe

judecător spre un rol activ de-a lungul întregului proces. Această tendinţă

generală rămâne vie în sistemele romaniste şi de common law. Judecătorul de

common law se comportă mai mult ca un arbitru (nu în sens juridic, desigur, ci

unul obişnuit, cum este arbitrul de fotbal); el enumeră punctele ce trebuie

atinse şi lasă părţile şi avocaţii lor să se ocupe de rest. Judecătorul romanist ia o

parte mai activă în derularea procesului; el intervine în procedură, în numirea

experţilor, în administrarea probelor etc. La nivel penal, diferenţierea între

procedura acuzatorială şi cea inchizitorială se cristalizează în opoziţia dintre

reguli şi practici bine determinate. Acesta este domeniul cel mai discutat, în

special atunci când este vorba de înfiinţarea unei jurisdicţii penale

internaţionale; trebuie să se aleagă mai curând un model decât celălalt, sau să

se accepte să se construiască o instituţie compozită. Procedura acuzatorială

implică interogarea martorilor în faţa Curţii de către avocaţi, în timp ce în

procedura inchizitorială această sarcină este încredinţată magistratului

(judecătorului) de instrucţie în afara şedinţelor de judecată. În ceea ce priveşte

sistemul acuzatorial, se insistă asupra preponderenţei probelor furnizate în

cadrul şedinţelor de judecată, în special mărturiile, în timp ce în sistemul

inchizitorial sunt preferate înscrisurile şi probele obţinute în afara şedinţelor de

judecată.

Autoarea citată constată eşecul parţial al logicii caracteristice sistemelor

de drept romaniste, prea puţin grijulii cu efectivitatea deciziilor judiciare

30

.
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31

A se vedea P. Dral, L’effectivité des decisions judiciaires et les moyens de pression à la
disposition du tribunal, în RIDC, 1986, p. 511.

32

A se vedea: S. Stijnes ş.a., Les obligations. Les sources (1985-1995), în „Journal des

tribuneaux” (J.T.), 1996, p. 721, nr. 94; P. Wéry, L’éxécution forcées en nature des obligations
contractuelles non pécuniaires, Liège, 1993, nr. 4.3 şi 4.4 ; Curtea de Casaţie (belgiană), decizia

din 26 iunie 1980, concluziile dlui J. Velu, în „Pasicrisie”, 1980, I, p. 1358 (prin această hotărâre s-

a statuat imposibilitatea de a se obţine repararea în natură contra imobilului aparţinând domeniului

public care este protejat de principiul continuităţii serviciilor publice).

33

A se vedea Curtea de Casaţie, decizia din 24 aprilie 1998, în “Revue de jurisprudence de

Liége, Mons et. Bruxelles” (JLMB), 1999, p. 672, cu notă de P. Coenrats, D. Delvax.

34

A se vedea. S. Stjines, H. Vuye, La faculté de remplacement à la lumière de l’éxécution en
nature et du principe de la continuité du service public, în „Revue générale de droit civil belge”

(RGDC), 1999, nr. 22.

35

A se vedea: J. Barthhélémy, Sur l’obligation de faire ou de ne pas faire et son éxécution forcée
dans le droit public, în „Revue de droit public” (RDP), 1912, p. 505-540 ; P.Fouchard, L’injoction
judiciaire et l’éxécution en nature: éléments de droit français, în „R.G.D.” nr. 20/1989, p. 47-48.

36

Nerespectarea unei hotărâri este calificată “contempt of Court” (ultraj judiciar). Cum

această faptă ameninţă autoritatea puterii judiciare în ansamblul ei, ea este susceptibilă să fie sever

sancţionată în ţările de common law; a se vedea, în legătură cu acest subiect: C.J. Miller, Contempt
of Court, Oxford, 2000; art. 49-54 din Codul de procedură civilă din Quebec.

Judecători fără sabie. Procedura de reglementare a conflictelor nu se

poate limita doar la pronunţarea hotărârii judecătoreşti, ea trebuie să se

prelungească prin punerea în aplicare a acesteia (a hotărârii judecătoreşti).

Această problemă pare să întâmpine dificultăţi mai mari în sistemele

romaniste, în cadrul cărora se acordă o mai mare atenţie, conceptuală, primului

aspect al funcţiei jurisdicţionale (pronunţarea hotărârii) decât celui de-al doilea

(rezolvarea litigiului). În literatura juridică

31

, se face remarca faptului că

„evoluţia, în timp, a făcut ca balanţa să fie înclinată spre spadă: ştiinţa

judecătorului, în ceea ce priveşte enunţarea şi aplicarea regulii de drept, a

prevalat asupra puterii sale de a comanda şi de a impune”. Aşa, de exemplu, în

dreptul belgian şi dreptul francez regula „lucrarea publică rău poziţionată nu se

distruge” este destinată să protejeze imobilele publice, contra ordonanţelor prin

care se dispune demolarea fără a se ţine seama de faptul că o construcţie

publică (litigioasă) lezează un drept real (de proprietate, de servitute…) al unei

persoane particulare. Este vorba de aplicarea principiului „de continuitate a

serviciilor publice”. Totuşi, pronunţarea unei hotărâri prin care să se ordone

suprimarea lucrării nu este, prin aceasta, mai puţin justificată şi inevitabilă

32

.

Ulterior, tocmai datorită faptului că o acţiune în reparaţiune, în astfel de

cazuri, este totuşi justificată şi inevitabilă (aşa cum s-a remarcat în literatura

juridică), această „imunitate” a fost relativizată printr-o hotărâre ulterioară a

Curţii de Casaţie (belgiene)

33

, această poziţie fiind reflectată şi în literatura

juridică

34

.

În Franţa, dezbaterile pe această temă sunt similare

35

.

Dimpotrivă, în sistemele de common law, punerea în practică a hotărârii

judecătoreşti este tot atât de importantă ca şi hotărârea însăşi. Exemplul în

această privinţă îl constituie faptul că nerespectarea oricărei hotărâri judiciare

(pozitivă sau negativă) este sancţionată cu amendă sau chiar cu închisoare:

hotărârea judiciară nu poate fi ignorată sau batjocorită fără a fi pedepsită

36

. În

consecinţă, în ceea ce priveşte exemplul dat, cu lucrarea publică prost plasată
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37

Crown Proceedings Act 1947, s. 21. Sub rezerva, totuşi, a cauzelor care implică dreptul

european, curţile preferând în astfel de cazuri să emită o ordonanţă pur declaratorie; a se vedea J.

E. Martin, Hanbury & Martin’s Modern Equity, Londra, 2005.

38

Trebuie, în special, ca hotărârea să fie formulată în termeni clari (a se vedea C.F. Spry,

The Principles of Equitable Remedies, Toronto, 1997, p. 374-376) şi să fie posibilă supravegherea

respectării acesteia; în felul acesta, numai în cazuri rare ea va fi pronunţată pentru a se ordona

executarea continuă a unei obligaţii de a face.

39

A se vedea J. Van Compernolle, Le droit à l’exécution: une nouvelle garantie du proces
équitable, în M. Storme, G. De Leval „Le droit processuel et judiciaire européen”, Bruxelles, 2003,

p. 475-483.

40

A se vedea Curtea de Casaţie, camera civilă, decizia din 8 martie 1876, în “Recueil

Dalloz”, 1876, I, 193.

41

A se vedea: Consiliul de Stat, decizia din cauza Gaz de Bordeaux din 1916, în “Recueil

des arrêts du Conseil d’Etat” (Rec. CE), Sirey, 1916, p. 125; P. Fauvarque – Cosson, Le
changement de circonstance, în „Revue des contrats” (RDC), 2004, p. 67-92.

(în dreptul belgian sau francez), un judecător din sistemul de common law n-ar

putea pur şi simplu doar să pronunţe o hotărâre

37

(şi să rămână apoi literă

moartă), căci aceasta ar scădea autoritatea tuturor curţilor din sistemul de

common law. Judecătorii din cadrul acestui sistem sunt mult mai sensibili

decât omologii lor romanişti la ideea că sabia este tot atât de importantă ca şi

balanţa în activitatea de a face dreptate. Nefiind percepuţi ca judecători cu o

putere trunchiată (fără sabie), chiar şi ocazional, judecătorii de common law îşi

formulează hotărârile în aşa manieră încât să fie cât mai eficace posibil

38

. În

această privinţă ei sunt în concordanţă cu dispoziţia din Regulamentul Curţii

Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia „dreptul la un tribunal”,

garantat de aceste dispoziţii, ar fi iluzoriu dacă Statul n-ar veghea la

concretizarea efectivă a deciziilor judiciare pronunţate

39

.

b) Atribuirea litigiilor. O competenţă poliformă. Sistemele de „drept

civil” se caracterizează, în general, prin principiul „specializării instituţiilor

judiciare”, iar sistemele de common law se disting printr-o tendinţă de

centralizare a competenţelor judiciare în mâinile unor instituţii unice.

Principiul specializării (sistemele de drept civil). În această privinţă,

arhetipul îl constituie sistemul francez (sistemul romanist). El (sistemul) se

caracterizează printr-o explozie a competenţelor materiale între diferite

jurisdicţii specializate: jurisdicţii comerciale şi de prud’homme, alături de

instanţe de „drept comun”, care sunt tribunalele de instanţă şi mare instanţă

(jurisdicţii specializate în drept administrativ – curţile administrative şi

Consiliul de Stat şi în drept constituţional – Consiliul Constituţional). Această

competenţă poliformă ridică, evident, probleme de repartizare (realitatea se

pliază rar, în mod spontan, la categoriile desemnate de drept) şi, implicit, opinii

divergente în legătură cu subiecte alăturate, chiar identice. De menţionat, de

exemplu, respingerea „teoriei impreviziunii” de către Curtea de Casaţie

(franceză)

40

şi, dimpotrivă, admiterea acestei teorii de către Consiliul de Stat în

materie de contracte administrative

41

.

Principiul centralizării (sistemele de common law). În Anglia (care este

arhetipul acestor sisteme), sistemul de common law se articulează în jurul

competenţei centralizate a Înaltei Curţi, a Curţii de Apel şi a Camerei Lorzilor
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42

A se vedea Ale Sueur, Building the UK’s �ew Supreme Court – �ational and
Comparative Perspectives, Oxford, 2004.

43

A se vedea Lord Denning, The Discipline of Law, Londra, 1979, p. 61-109.

44

A se vedea E. Brouillet, La négation de la nation, Sillery (Qc), 2005, p. 253-322.

45

A se vedea: A.W.B. Simpson, The Survival of the Common Law System, în “Legal Theory

and Legal History”, Londra, 1987, p. 388-389; T. Ingman, The English Legal Process, Oxford,

2002, p. 42-55.

(mai exact Appellate Committee a Camerei Lorzilor), singura învestită cu

funcţie jurisdicţională. Începând însă din octombrie 2009 această competenţă

generală de apel urmează a fi transferată unei noi „Curţi Supreme”:

Constitutional Reform Act 2005. În esenţă, este vorba de o reformare a

modului de numire de noi judecători în ultima instanţă de apel, întrucât

competenţa acestei noi jurisdicţii supreme va fi asemănătoare cu cea a

Appellate Committee actuale

42

.

Nu există alte jurisdicţii de rang echivalent cărora să le fi fost atribuite

competenţe specializate: curţile de „drept comun” cunosc toate tipurile de

litigii: civile, penale, comerciale, sociale, administrative, constituţionale.

Centralizarea evită, desigur, conflictele de competenţă şi accentuează

omogenitatea dreptului ce se aplică. În ceea ce priveşte existenţa tribunalelor

administrative în dreptul englez, acestea nu sunt asimilate cu adevărate curţi de

justiţie. De altfel, în măsura în care activitatea lor este susceptibilă să lezeze

drepturile recunoscute subiecţilor englezi de către common law, tribunalele

administrative sunt supuse supervizării tot mai mari a curţilor de „drept

comun”

43

.

În Canada, organizarea judiciară este similară, cu diferenţa că structura

federală a ţării impune ca în privinţa Curţii Supreme (care este echivalentul

Camerei Lorzilor din Anglia), aceasta să aibă o competenţă constituţională

crescută care, adesea, are drept efect erijarea sa în arbitru în cazul conflictelor

dintre autorităţile provinciale şi statul federal. Curtea Supremă (canadiană) a

dezvoltat o nouă concepţie despre federalism, calificat ca fiind „cooperativ”,

care înlocuieşte pe cea fondată pe o împărţire mai exclusivă

44

.

c) Reprezentarea judecătorului. Un statut cu geometrie variabilă. Statutul

judecătorului şi reprezentarea figurii judiciare care rezultă de aici variază

considerabil, în funcţie de sistemul luat în considerare, şi chiar în interiorul

fiecăruia dintre sisteme. Este vorba, în mod concret, de următoarele categorii:

„judecători-administratori”, „judecători-asociaţi” şi „judecători-regi”.

Judecătorii-administratori. Unii judecători nu au această calitate, ci doar

denumirea de „judecători”, ei fiind asimilaţi cu acele angrenaje care aplică

dreptul ca un agent administrativ. Acesta este cazul, de exemplu, al

judecătorilor County Courts din Anglia. Aceşti judecători, care totuşi rezolvă

96% din litigiile civile introduse în primă instanţă, sunt consideraţi ca fiind

„mâinile mici” ale common law. Deciziile lor nu sunt publicate, căci fac parte,

implicit, dintr-o „clasă inferioară” a magistraturii engleze (cum erau pe

vremuri judecătorii de pace din România). Ei nu fac altceva decât să aplice

common law; ei nu creează common law. Acest privilegiu revine Înaltei Curţi,

Curţii de Apel şi Camerei Lorzilor

45

.
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46

A se vedea: A.W. Bradley, K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, Harlow

(U.K), 2007, p.695-704; G. Slapper, D. Kelly, The English Legal System, Abingdon (N.Y.), 2006,

p. 42-55.

47

A se vedea P.A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, I, Paris,

1827, p. 467 şi 469-470.

48

A se vedea G. Canivet, N. Molfessis, L’imagination du juge, în „Mélanges Jean Buffet”,

Paris, 2004, p. 131-147.

49

A se vedea N. Mazen, Le juge civil quebecois, în R.D.I.C., 1982, p. 378-384.

50

A se vedea D. Salas, L’arrêt Perruche, un scandal qui n’a pas eu lieu, în “Recueil

Dalloz”, 2004, p. 14-20.

Judecătorii County Courts sunt însă profesionişti, spre deosebire de alte

clase de judecători-administratori din Anglia, cum sunt membrii tribunalelor

administrative, sau cea mai mare parte a magistraţilor care rezolvă litigii penale

în primă instanţă şi alţii

46

.

Judecătorii-asociaţi. Mai bine poziţionaţi decât judecătorii-administratori,

judecătorii francezi sunt consideraţi de legiuitor ca fiind asociaţii săi în

aplicarea legii. Portalis a scris următoarele: „Suntem frapaţi de opinia, atât de

general răspândită, că în redactarea unui Cod civil, câteva texte bine precizate

ar fi suficiente şi că marea artă este de a simplifica totul, prevăzând totuşi totul.

A simplifica totul este o operaţiune cu privire la care este nevoie să ne

înţelegem. A prevedea totul este un scop care este imposibil de atins… Suntem

de asemenea rezervaţi în privinţa ambiţiei periculoase de a voi să reglementezi

totul şi să prevezi totul. Un cod, cât de complex ar părea să fie, nu este încă

terminat că alte mii de chestiuni neaşteptate apar în faţa

magistratului…Aparţine, aşadar, magistratului şi jurisconsultului să pătrundă

în spiritul general al legilor şi să-i dirijeze aplicarea”

47

(traducere personală).

Deci, dacă judecătorii romanişti nu trebuie să se substituie, oficial,

legiuitorului, creativitatea lor interpretativă este indispensabilă, în mod concret,

pentru aplicarea, în practică, a textelor normative

48

.

Cu toate acestea, rolul lor „oficial” încadrează strâns statutul lor.

Judecătorii francezi sunt relativ numeroşi şi explozia competenţelor

jurisdicţionale slăbeşte marja lor de influenţă. Ei nu se exprimă niciodată la

persoana întâi: identitatea lor este subordonată celei a Curţii pe care o

încarnează, individual sau colectiv. Diferendele eventuale dintre ei sunt

artificial înăbuşite într-o inexorabilă unanimitate întrucât Curtea şi legea nu pot

vorbi decât pe o singură voce

49

. Chiar şi forma hotărârilor celei mai înalte

jurisdicţii în materie civilă (Curtea de Casaţie) face să crească acest sentiment

de unitate şi depersonalizare

50

. O simplă comparaţie între statutul judecătorilor

francezi şi al celor de common law este suficientă pentru a pune în evidenţă şi

a înţelege bine cele arătate mai înainte.

Judecătorii-regi. Statutul privilegiat de care se bucură judecătorii de

common law – indiferent că sunt englezi sau canadieni (pentru a nu vorbi decât

de aceştia) – este proverbial, motiv pentru care anumiţi practicieni îi denumesc

adevăraţi „mici regi”. Acest statut se sprijină în primul rând pe numărul lor

limitat şi apoi pe caracterul practic al formării lor: sunt avocaţi versaţi, nu

studenţi-judecători formaţi într-o şcoală oarecare de magistratură calcată pe
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A se vedea D. Muttart, The Empirical Corp in Jurisprudence – A Comprehensive Study of
the Supreme Court of Canada, Toronto, 2007, p. 98.

52

A se vedea A. Mayrand, L’autorité du précédent judiciaire en droit quebecois, Themis,

10, p. 69-77.

modelul francez. Între altele, judecătorii anglo-canadieni se bucură de

competenţă în toate domeniile dreptului (privat, penal, comercial,

administrativ, constituţional etc.) şi sunt consideraţi ca fiind depozitari ai

common law în beneficiul subiecţilor de drept. Common law este el însuşi un

drept de origine judiciară care concurează norma legislativă, normă care revine

judecătorilor s-o aplice: deci ei asigură punerea în practică a două corpuri de

reguli. Creatori de drept (common law), judecătorii canadieni adaugă la statutul

lor deja de invidiat pe acela de arbitri în cazul diferendelor dintre autorităţile

provinciale şi cele federale. Mai mult decât atâta, individualitatea lor se

exprimă şi prin hotărâri nominative şi opinii concurente sau dizidente. Unii

autori chiar subliniază faptul că prin hotărârile sale, Curtea Supremă canadiană

are pe deplin ocazia de a-şi etala opiniile în legătură cu mii de subiecte care nu

toate au, în mod necesar, legătură (raport) cu litigiul

51

. În sfârşit, dispoziţii

procedurale, cum este cazul sancţiunii în caz de ultraj al instanţei de judecată,

permit întărirea şi mai mare a atribuţiilor judecătorilor anglo-canadieni,

întrucât ordinele lor nu pot fi nerespectate, sub sancţiunea unei amenzi sau

chiar a închisorii (judecătorii din Quebec se bucură de acelaşi statut ca şi

omologii lor de common law)

52

.

Cele expuse mai sus pun în evidenţă cu suficientă pregnanţă tabloul

judecătorilor în timp şi în spaţiu, ilustrând – credem noi – în mod convingător

nu numai tendinţa, ci şi o realitate, aceea că activitatea judecătorilor,

jurisprudenţa pe care aceştia o creează, constituie o activitate complementară

(supraadăugată) celei desfăşurate de legiuitor, deci o prelungire absolut

indispensabilă pentru a asigura normelor juridice flexibilitatea şi plasticitatea

necesare adaptării lor la situaţiile faptice infinite care nu pot fi, toate, prevăzute

şi luate în considerare de către legiuitor. Totodată, jurisprudenţa asigură normei

juridice şi dezvoltarea în perspectivă şi chiar înlocuirea din mers, mai înainte

de cristalizarea sa în formele mai rigide specifice instrumentelor formale de

legiferare.



1

A se vedea P. Legendre, Les maîtres de la loi, étude sur la fonction dogmatique en régime
industriel, în „Anales économiques, sociétés, civilisation” nr. 3/1983, p. 229.

Capitolul II
FE�OME�UL JURISPRUDE�ȚIAL: CO�CEPT 
ȘI EVOLUȚIE

Secţiunea 1: 
CO�CEPTUL DE JURISPRUDE�ȚĂ

Definirea conceptuală a „jurisprudenţei” trebuie integrată în ansamblul

parametric al „sistemului juridic (legislativ)” şi „sistemului jurisdicţional”,

urmând a fi tratată ca element component al acestora. Aceasta, întrucât

„sistemul jurisdicţional” face parte, evident, din sfera sistemului juridic, ca

element component (reprezentând etapa de aplicare a legislaţiei), iar

jurisprudenţa, ca produs al activităţii judiciare desfăşurate de instanţele de

judecată, va constitui, aşa cum vom vedea, o sursă importantă de informare,

indispensabilă în procesul de legiferare.

Despre procesul de legiferare şi, respectiv, sistemul juridic (legislativ)

ne-am ocupat pe larg în partea a II-a a studiului nostru consacrată

„managementului juridic”. Ca atare, în cele ce urmează ne vom ocupa de

„definirea conceptuală a sistemului jurisdicţional” şi, în consecinţă, şi de

„definirea conceptuală a sistemului jurisprudenţial”.

Repere ale definirii conceptuale a sistemului jurisdicţional şi
jurisprudenţial. Sistemul jurisdicţional trebuie abordat dintr-un dublu unghi de

vedere: cel instituţional şi cel material (substanţial).

a) Din punct de vedere instituţional, trebuie reţinut aspectul că, după

modelul oricărei instituţii, şi sistemul jurisdicţional nu funcţionează într-un

spaţiu închis, deci nu rămâne impermeabil la schimbări şi inovaţie, pentru că,

altfel, ar fi curând asfixiat de entropie

1

. Pentru a putea supravieţui, instituţia

judiciară trebuie să se afle într-o constantă osmoză cu mediul social şi să se
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A se vedea C. Pescatore, Introduction à l’étude du droit, Luxemburg, 1960, p. 112–113.

4 Ibidem, p. 112–113.

adapteze la schimbările care se produc, în timp, în cadrul societăţii. Totuşi,

simultan, o altă solicitare de sens opus animă instituţia judiciară, şi anume

necesitatea de a-şi prezerva caracteristicile sale structurale specifice, sub

ameninţarea riscului de a fi diluată, de a-şi pierde consistenţa proprie, devenind

oscilatorie, în funcţie de orice schimbări care au loc în societate. De aici,

căutările continue şi asidue pentru găsirea unui dificil „echilibru în mişcare”

între două tendinţe contradictorii, dar complementare: pe de o parte

„deschidere” asupra realităţilor sociale, pentru a fi astfel asigurată

adaptabilitatea (flexibilitatea) instituţiei, iar, pe de altă parte, „necesitatea de

prezervare a caracteristicilor sale specifice”, pentru a se asigura permanenţa

(perenitatea) sa, această îngrădire fiind cea care protejează instituţia judiciară

de pierderea capacităţii funcţionale specifice

2

.

Mulţi jurişti ocultează dimensiunea „deschiderii” sistemului judiciar faţă

de schimbările survenite în cadrul societăţii (şi necesitatea adaptabilităţii sale);

aceasta din considerente de securitate intelectuală sau din reflex dogmatic,

motiv pentru care se mărginesc adesea să insiste asupra continuităţii, care ar fi

inerentă, chiar consubstanţială instituţiei judiciare (ignorându-se astfel

caracterul sistemic al acesteia).

Unii autori

3

, de exemplu, nu percep în ceea ce priveşte „deschiderea”

instituţiei spre inovare şi schimbări decât ca pe o îngrădire a instituţiei judiciare

şi o atingere a continuităţii acesteia, argumentându-şi aserţiunea prin invocarea

factorilor care ar trebui să fondeze continuitatea instituţiei, şi anume: valoarea

intrinsecă a hotărârilor judecătoreşti (judecătorii inspirându-se în mod natural

din hotărârile judecătoreşti pronunţate de alte jurisdicţii în cazuri

asemănătoare); nevoia de unitate, continuitate şi securitate (pentru a se ajunge

la o linie de conduită uniformă); simţul justiţiei (care constă într-un tratament

egal în cazuri egale, de a se face dreptate pentru toţi în acelaşi fel, incoerenţele

din hotărârile judecătoreşti contrariind nu numai spiritul logic, ci şi simţul de

justiţie).

b) Din punct de vedere material (al conţinutului hotărârilor judecătoreşti)
au fost invocate alte argumente în favoarea menţinerii „continuităţii” şi în

defavoarea „deschiderii”, şi anume: influenţa ierarhiei jurisdicţiilor şi influenţa

colegialităţii jurisdicţiilor.

Referitor la influenţa exercitată asupra hotărârilor judecătoreşti de

elementul reprezentat de ierarhia jurisdicţiilor, s-a susţinut că judecătorul care

s-ar afla în contradicţie cu jurisprudenţa anterioară a jurisdicţiilor ierarhic

superioare ar risca – acest lucru fiind aproape o certitudine – să-şi vadă

hotărârile casate, în felul acesta hotărârile instanţelor judecătoreşti ierarhic

superioare, prin valoarea lor intelectuală deosebită, capătă un prestigiu cu totul

special, ele având un rol regulator şi unificator

4

.

Cât priveşte influenţa pe care o exercită colegialitatea jurisdicţiilor, s-a

susţinut că datorită acestei colegialităţi se creează în sânul jurisdicţiilor un
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„spirit de corp” care este mai durabil decât „opiniile individuale” şi care

favorizează continuitatea concepţiilor care sunt exprimate în hotărârile

judecătoreşti.

Pentru alţi autori

5

continuitatea discursului judiciar rezultă, în principal,

nu din dispozitivul instituţional, ci din logica judiciară, adică din

„raţionamentul silogistic” pe care îl utilizează judecătorul atunci când îşi

motivează hotărârea pe care o pronunţă. În mecanica silogismului, judecătorul

pleacă de la un principiu general considerat a fi obiectiv, judecata reprezentând

o simplă deducţie din această regulă generală (premisa majoră). Această

premisă majoră a silogismului poate fi preluată şi de alţi judecători, servind

astfel la fondarea mai multor silogisme. Acesta este motivul pentru care s-a

considerat că „ceea ce fondează continuitatea şi coerenţa jurisprudenţei nu este

atât voinţa de coerenţă (sau, cu alte cuvinte, psihologia judecătorului), cât

necesitatea logică ce decurge din valoarea obiectivă conferită anumitor

propoziţii cuprinse în textul hotărârilor judecătoreşti”.

Şi, totuşi, aşa cum au subliniat, pe bună dreptate, alţi autori

6

, contrar

aparenţelor, continuitatea discursului judiciar nu echivalează cu imobilismul,

nici cu repetitivitatea sau rigiditatea. De altfel, evoluţia şi schimbările care se

produc, în timp, la nivelul jurisprudenţei, atestă acest lucru.

Examinându-se motivările în cazurile când s-au produs schimbări în

orientările jurisprudenţiale, s-a observat că în condiţiile în care judecătorul are

grijă pentru garantarea stabilităţii, cel puţin aparente, a regulilor pe care le

aplică, schimbările de jurisprudenţă există, în mod clar, în realitate. Ele apar fie

ca o „necesitate etică” şi, în acest caz, „judecata de valoare nu este numai cea a

judecătorului, ci a întregii societăţi pe care judecătorul o reprezintă”, fie ca o

„necesitate logică”, întrucât judecătorul, în astfel de cazuri, evită să pună în

evidenţă contradicţii ale unui sistem juridic, el concepând acest sistem ca pe un

tot coerent. Judecătorul vrea o regulă mai justă, mai armonioasă, în ordinea

juridică.

Apoi, chiar dacă există, incontestabil, continuitate în discursul

jurisprudenţial, în niciun caz nu poate fi vorba de „repetabilitate mecanică”.

Referirea la autoritatea jurisprudenţei nu este o simplă reluare a ceea ce s-a

spus, o simplă transmitere a unui „dat rigid”, nu este limitată la o decizie care

se invocă. Dimpotrivă, decizia respectivă (cea invocată) se integrează într-un

ansamblu care-i serveşte ca punct de sprijin. Deci autoritatea jurisprudenţei nu

se mărgineşte la repetarea unui element (a unei decizii anterioare), ci trebuie să

permită, în mod activ, şi integrarea elementelor noi

7

.

Această orientare ne permite să vorbim de o „tradiţie vie” sau de o

„tradiţie deschisă” şi să asociem discursul jurisprudenţial cu discursul

tradiţional, fără a-l limita totuşi la un discurs „tradiţionalist”

8

(tradiţional în
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măsura în care este ancorat în tradiţia care îl alimentează, dar fără a fi

tradiţionalist, adică exclusiv încastrat în tradiţie, fără posibilitate de adaptare).

Această raportare a autorităţii jurisprudenţei la tradiţie (nu la

tradiţionalism) permite integrarea inovaţiilor şi schimbărilor în sistemul

jurisprudenţial, adică adaptabilitatea fără a se renunţa la continuitate şi fără să

fie pierdută coerenţa

9

. Această „tradiţie vie” este cea care asigură în acelaşi

timp „deschiderea” şi „închiderea” discursului judiciar, permiţând

reproducerea sa, inclusiv evoluţia sa în timp.

Tradiţia vie reprezintă o manifestare explicită a logicii instituţionale,

discursul tradiţional referindu-se la trecut pentru a fi înţeles prezentul care-şi

are rădăcinile în memoria tradiţională, pentru a fi conturate mai bine inovaţiile

şi schimbările, care se referă la autoritatea simbolică a jurisprudenţei

anterioare, spre a fi legitimată judecata prezentului

10

. Această legitimare nu se

operează în mod univoc, ea putând porni şi pe drumul „schimbării

jurisprudenţei”, în timp. Referirea la jurisprudenţa anterioară încarcă decizia

prezentă cu ponderea simbolică a duratei, înrădăcinând-o în „tradiţia

judiciară”, fie prin conformitatea noului cu vechiul, adică „în liniaritate”, fie

prin inovaţie, adică în ruptură (discontinuitate), dar întotdeauna prin referire la

jurisprudenţa anterioară. Or, referirea la jurisprudenţă ca o „tradiţie vie” trimite

(duce) la locul instituţional de emanaţie a discursului judiciar, loc supravegheat

şi dotat cu mijloace care permit controlul hotărârilor judecătoreşti şi coerenţa

discursului judiciar, loc care atribuie judecătorului un statut ambivalent de

subordonare instituţională şi, simultan, de acreditare simbolică.

În felul acesta, referirea la jurisprudenţă, în discursul judiciar, este

încărcată cu întreaga pondere instituţională care-i conferă o incontestabilă

autoritate simbolică

11

.

În această optică de analiză, alţi autori

12

compară jurisprudenţa cu un

edificiu a cărui construcţie este continuă. El scrie următoarele: „decizia

judiciară este o piesă (element) care ocupă un loc într-un ansamblu

jurisprudenţial mai mult sau mai puţin coerent, mai mult sau mai puţin

continuu. Operă impersonală, inspirată din dreptul pozitiv în vigoare, din ideile

morale şi sociale ale timpului, hotărârea judecătorească se plasează, aşa cum o

piatră se plasează într-un edificiu, în acest «corpus juris» viu, în fiecare zi mai

mare, care este constituit de jurisprudenţă”.

În felul acesta hotărârea judecătorească, deşi singulară şi inedită, nu este

un act „ex nihilo”, ea se hrăneşte din substratul instituţional care preexistă.

Inserată într-un dispozitiv instituţional, jurisprudenţa joacă rolul unei „memorii

a instituţiei judiciare”. În consecinţă, jurisprudenţa constituie „corpusul” unui

trecut instituţional din care judecătorii pot să extragă elemente pentru a-şi

fonda hotărârile pe care le pronunţă. Dar această extracţie este „selectivă” şi
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Publicată în „Arrêts du Tribunal fédéral suisse” 105 I, p. 49.
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A se vedea P. Legendre, op. cit. supra, p. 227.

„exclusivă” în acelaşi timp (selectivă în măsura în care judecătorul alege să

pună în evidenţă anumite elemente ale trecutului instituţional, dar şi exclusivă

în măsura în care judecătorul exclude şi nu se referă la elementele trecutului

instituţional, pe care nu le integrează în hotărârea pe care o pronunţă).

Această memorie instituţională conferă hotărârii judecătoreşti nu numai

legitimitate, prin referirea la ascendenţa jurisprudenţială, ci şi o creştere a

autorităţii simbolice

13

.

Autoritatea simbolică pe care o conferă invocarea jurisprudenţei

anterioare nu înseamnă nicidecum că ar fi vorba de un izvor real, un punct de

sprijin obiectiv (şi efectiv) pentru motivarea judiciară, ci de un „efect de

autoritate” pentru că, uneori, se poate invoca, ca un argument, o hotărâre

judecătorească anterioară pentru a se susţine, argumentat, desigur, un punct de

vedere exact contrar a ceea ce s-a afirmat în hotărârea judecătorească

anterioară. Un exemplu în acest sens ni-l oferă o decizie pronunţată de

Tribunalul Federal din Elveţia în cauza Cicciarelli

14

.

Această aparentă discordanţă (contrarietate) este explicată în literatura

juridică

15

în felul următor: „Natura autorităţii simbolice conferite prin referirea

la jurisprudenţa anterioară este dublă: mai întâi, pe plan sincronic, această

autoritate purcede din faptul instituţional, înscriindu-se pe linia jurisprudenţei

anterioare şi, deci, moştenind autoritatea pe care i-o conferă hotărârile

precedente (autoritate care este cu atât mai evidentă cu cât este vorba de

hotărâri ale jurisdicţiilor superioare), şi, apoi, în plan diacronic (evolutiv),

această autoritate purcede din „ponderea duratei”. Articulându-se cu

jurisprudenţa anterioară, noua hotărâre judecătorească nu mai apare ca o

improvizaţie punctuală, ca o simplă aplicare a legii, ci ca o prelungire în timp a

lanţului jurisprudenţial, adăugându-se o nouă verigă, fie în mod continuu, deci

în conformitate cu alte decizii deja pronunţate anterior, fie în mod discontinuu,

deci de ruptură, constituindu-se astfel ceea ce se numeşte în mod curent

„schimbarea jurisprudenţei”.

Aşadar, indiferent că noua hotărâre judecătorească prelungeşte evoluţia

jurisprudenţei într-un sens univoc, sau, dimpotrivă, ea operează o schimbare de

orientare, noua hotărâre judecătorească este întotdeauna încărcată de

„autoritatea duratei” pe care i-o atribuie chiar şi dimensiunea sa diacronică.

Această orientare modernă (contemporană) în domeniul (spaţiul)

jurisprudenţial este explicată şi fundamentată teoretic pornindu-se tocmai de la

„dimensiunea temporalităţii hotărârilor judecătoreşti” (care în ansamblul lor

formează sistemul jurisprudenţial).
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Jurisprudenţa se hrăneşte din „tradiţia judiciară” (expresie literală preluată

din latinescul „tradere”, care înseamnă a transmite altuia), chemată să răspundă

la întrebări, nu numai pentru a se extrage de aici şi răspunsuri, ci şi pentru a se

constitui astfel şi o referinţă simbolică. Este vorba de o „tradiţie dinamică” ce

alimentează răspunsurile la preocupările prezente, prefigurându-se şi

limitându-se orizonturile inovaţiei judiciare

16

. Cu alte cuvinte, această tradiţie

este bivalentă, ea îndeplinind o dublă funcţiune: pe de o parte, o „funcţie

pozitivă” care constă în vitalizarea deciziei judiciare, integrând-o în ansamblul

patrimoniului jurisprudenţial, iar, pe de altă parte, o „funcţie limitativă” care

constă în limitarea orizonturilor inovaţiei juridice prin balizarea drumului care

trebuie parcurs în procesul de elaborare a deciziei judiciare

17

.

Dar, deşi tradiţia judiciară desenează spaţiul conceptual al deciziei

judiciare, delimitându-i frontierele, ea nu implică, în mod necesar, nici

imobilismul, nici repetativitatea sterilă a discursului judiciar. Desigur,

continuitatea şi conformitatea sunt mai evidente (şi de durată) decât

schimbarea şi inovarea, dar tradiţia nu este şi nu trebuie să fie rigidă ci,

dimpotrivă, ea trebuie să se acordeze cu schimbarea, în jurisprudenţă

întâlnindu-se numeroase cazuri care confirmă această orientare, rezultând de

aici că exigenţele securităţii juridice şi egalitatea de tratament nu exclud

schimbările în jurisprudenţă. Astfel, în decizii ale Tribunalului Federal din

Elveţia s-a declarat în mod hotărât, şi de mai multe ori, că „nimic nu se opune

la reexaminarea jurisprudenţei, ca urmare a unui nou examen al problemei”

18

.

Totuşi, astfel de reexaminări şi schimbări de jurisprudenţă trebuie să fie

întreprinse cu respectarea unor reguli (condiţii) restrictive, şi anume: să fie

fondate pe „motive serioase” sau „decisive”

19

. Schimbarea unei jurisprudenţe

nu este şi nu trebuie să fie percepută ca fiind arbitrară, ci resimţită ca o

adevărată nevoie atât în mediul doctrinar, cât şi în spaţiul de aplicare al

deciziilor judiciare. De asemenea, schimbarea jurisprudenţei va fi cu atât mai

mult acceptată cu cât ea va corespunde mai bine cu „spiritul legii” şi

„concepţiilor actuale ale dreptului”

20

.

Secţiunea 2: 
SPAȚIUL PUTERII DE APRECIERE A JUDECĂTORULUI
ȘI FRO�TIERELE SALE: LEGALISTE, I�STITUȚIO�ALE
ȘI CULTURALE

Ceea ce se pretinde de la judecător, atât de legiuitor, cât şi de colectivitate

(societate), este obligaţia sa de a se supune legii şi de a face o judecată

obiectivă (echidistantă). Totuşi, el dispune şi de un spaţiu în care-şi poate
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exercita „puterea de apreciere”. Or, în această privinţă s-au făcut numeroase

eforturi pentru a-l scoate pe judecător din carcasa rigidă a unor criterii pur

abstracte, discursul judiciar articulându-se când în jurul legalităţii (sistemul pur

legalist), când în jurul doctrinei şi jurisprudenţei (în cazul concepţiilor mai

largi în materie), când în jurul unei logici pragmatice şi cazuistice, când în

jurul unor norme sociale (cu deschidere spre metajuridic, sistemul social

global, adaptabilitatea sistemului juridic şi sistemului jurisdicţional, contribuţii

la anteproducţia sistemului juridic – normativ prin intermediul doctrinei şi

jurisprudenţei).

Aceste diferite moduri de abordare în legătură cu dimensiunile „spaţiului

puterii de apreciere a judecătorului” se datorează faptului că sistemul juridic

(legislativ), care proclamă principiul „legalităţii deciziei judiciare”, neputând

să acopere toate aspectele situaţionale din societate, a fost nevoit să lase „un

spaţiu de liberă apreciere a judecătorului”. Dar această explicaţie este cu totul

insuficientă, pentru că nu acoperă decât o mică parte dintr-un ansamblu mult

mai amplu de necesităţi de natură juridică cu care societatea modernă

contemporană, ce se caracterizează printr-o extremă mobilitate şi complexitate,

se confruntă într-un mod dramatic, situaţie care pune în evidenţă necesitatea

reformării în profunzime atât a „sistemului juridic”, cât şi a „sistemului

judiciar”, atât în ceea ce priveşte conţinutul activităţilor respective, cât şi a

metodologiilor şi tehnologiilor de acţionare.

Principiul fundamental care va trebui pus la baza acestei reforme de

profunzime ce trebuie operată la nivelului sistemului legislativ (procesul de

constituire şi funcţionare a acestui sistem) şi, implicit, a sistemului

jurisdicţional, subsistem al sistemului juridic, sub aspect funcţional, îl

constituie „deschiderea spre exterior a acestora, spre corelaţii cu celelalte

subsisteme ale sistemului social global”.

În orice caz, acest spaţiu „al libertăţii de apreciere a judecătorului” va

trebui, în mod evident, să fie supus unei analize de profunzime (inclusiv sub

aspectul denumirii sale) pentru că, în mod sigur, vor fi identificate multiple

determinări şi logici. În felul acesta ne vom găsi chiar în inima „modalităţilor

de elaborare a deciziilor judiciare”.

Pentru început, va trebui să ştim cu mai mare exactitate dacă într-adevăr

decizia judecătorului se reduce doar la o simplă aplicare a dispoziţiilor legale

sau la o deducţie trasă din textul legii, adică doar un silogism judiciar, sau,

dimpotrivă, este rezultatul unui proces de altă natură şi care anume.

În ceea ce priveşte deducerea deciziei judiciare din lege, trebuie făcută

sublinierea că într-un mediu conceptual larg, domeniul reflecţiei juridice este

îmbogăţit (fecundat) prin tipuri de interogare care provin din sociologie şi

politologie. Aşadar, gândirea juridică (inclusiv a judecătorului) nu mai este

reductibilă la o „dogmatică a legii”, când exegetică, când cazuistică, ci îşi

multiplică obiectivele de investigaţie din această nouă perspectivă pe care o

furnizează jurisprudenţa actuală (contemporană), care alcătuieşte un teren

foarte bogat pentru aceste noi probleme, recent introduse, în domeniul juridic,

printre care şi problematica disciplinei judiciare.
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21

A se vedea Ed. Claparède, La psychologie judiciaire, în „L’année psychologique”, tome

XII, 1906, p. 277.

22

A se vedea A. Tarantino, Raisonnement et décision dans le droit, în „Le raisonnement

juridique”, Bruxelles, 1971, p. 153.

23

A se vedea P. Legendre, op. cit., p. 141.

24 Ibidem, p. 142.

Prin urmare, privirea juriştilor, deci şi a judecătorilor, nu se mai îndreaptă

numai asupra legii, iar pe planul procesului deciziei judiciare, deşi reflexele

legaliste sunt încă vivace, judecătorii îşi pun şi alte probleme întrucât, în

prezent, regula de drept, aşa cum vom vedea, nu mai este singurul izvor al

deciziei judiciare.

Analizându-se cu atenţie şi în profunzime această situaţie juridică s-a

constatat că, într-o concepţie îngust legalistă, decizia judiciară este percepută

ca fiind rezultatul unei puneri mecanice în practică a unui silogism, pornindu-

se de la o normă legală. Activitatea judecătorului este asociată cu aceea a unui

logician care operează o serie de deduceri pornind de la o axiomă, în felul

acesta operaţiunea juridică exercitată de judecător se învecinează cu o

operaţiune de logică pură.

Deci această percepere legalistă reduce (limitează) jurisprudenţa la o serie

de operaţiuni logice, despărţind-o astfel de postulatele multiple, complexe şi

contradictorii ale realului, pe care jurisprudenţa este tocmai, dimpotrivă,

chemată să le gestioneze. În literatura de specialitate

21

chiar s-a făcut

observaţia că „în aceste condiţii, jurisprudenţa se reduce doar la o jonglerie de

ficţiuni... pentru exerciţii de acrobaţie dialectică”.

Mergându-se cu analiza şi mai în profunzime s-a făcut observaţia că însăşi

operaţiunea de trasare a etapelor de luare şi elaborare a deciziei, în optica strict

legalistă, adică descompunerea acestei operaţii logice în momente care conduc

la luarea deciziei, se dovedeşte a nu fi decât tot o aplicare a dreptului prin

silogism.

Această operaţiune se compune din trei faze: majora, adică regula de

drept susceptibilă a fi aplicată la cazul concret; minora, adică starea de fapt

concretă pe care judecătorul va încerca să o încadreze în „starea de fapt

abstractă prevăzută de norma de drept”; concluzia, care va fi de respingere sau

acceptare a aplicării regulii de drept puse în „majoră”. Chiar dacă această

descompunere liniară în faze succesive suferă unele variaţii, principiul de

funcţionare rămâne

22

.

În general, se poate afirma că acest raţionament silogistic, care reprezintă

orizonturile conceptuale şi mentale ale gândirii juridice tradiţionale, închide

decizia judiciară în ţarcul legalismului, reducând-o la o operaţie pur logică

23

.

Această concepţie nu rezistă la un examen critic riguros, ea dovedindu-se,

dacă nu iluzorie şi înşelătoare, cel puţin reducţionistă şi limitativă.

Iată şi argumentele pe care se sprijină această concluzie:

a) Legarea deciziei judiciare de normă nu se obţine întotdeauna printr-o

operaţiune de deducţie silogistică, pornindu-se de la o dispoziţie legală, ci, în

realitate, foarte adesea, ea intervine „a posteriori” în scopul întăririi coeziunii

unui sistem legalist. În fapt, este vorba de o operaţiune de „reconstruire” făcută
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25

A se vedea P. Foriers, L’état des recherches de logique juridique en Belgique, în „Annales

de la Faculté de Droit et des Sciences de Toulouse”, tome XV, fasc. 1/1967, p. 111.

26

A se vedea G. Vignaux, A. Masquez, De la simplicité comme argument, în „Juges et

procureurs, histoire d’une perversion”, Recherches nr. 40/1980, p. 196.

27

A se vedea lucrarea Au nom du peuple français, Paris, 1974, p. 228 (elaborată de

sindicatul magistraturii).

28

A se vedea J. Normand, Le juge et le litige, Paris, 1965, p. 16.

„a posteriori”, şi nu de o deducţie pornindu-se de la o regulă de drept pusă „ab

initio”

24

.

Unii autori

25

califică raţionamentul judiciar ca fiind regresiv, în măsura în

care acesta ar fi mai curând un rezultat de aşteptat, care ar dicta alegerea

premiselor şi a dispoziţiei legale care ar permite validarea deciziei judiciare.

Alţi autori

26

merg chiar până la a caracteriza orice discurs judiciar ca o

„ultimă reconstrucţie”. Interferenţa dintre elementele juridice (normative) şi

convingerea intimă a judecătorului va duce la o „reconstruire a realităţii”, care

va plasa decizia judiciară într-un câmp de raţionalitate nearbitrar şi l-ar

prezenta pe judecător ca pe un deţinător al unei tehnici juridice. În mod

concret, aceşti autori scriu următoarele: „Puterea judecătorului este o putere de

decizie normativă pe baza unei abordări bipolare a realităţii. El decide între

inocenţă/culpabilitate, responsabilitate/iresponsabilitate, existenţa/inexistenţa

elementelor constitutive ale unei infracţiuni... Totuşi, pentru a fi acceptabile şi

asumabile de către autori, aceste operaţii grele de consecinţe (cu atât mai

riscate cu cât se bazează pe reconstruiri ale realităţii), trebuie situate într-un

câmp raţional, sub sancţiunea de a fi în orice moment ameninţate de arbitrar. În

aceste condiţii, discursul judiciar poate fi conceput ca o ultimă reconstrucţie

(reconstituire) care combină «construcţiile juridice» (normative) şi elementele

de convingere internă a judecătorului într-un ansamblu care tinde să

demonstreze fără greş o «coeziune». Deci prezintă o suprafaţă tehnică şi

raţională care întăreşte autoritatea faţă de toţi destinatarii săi; acest discurs îl

apără pe judecător de ameninţarea (riscul) ca propria sa subiectivitate să

influenţeze coerenţa proiectului său profesional”.

În acelaşi sens s-a pronunţat şi sindicatul magistraţilor francezi

27

, care

afirmă că „legea nu este pentru judecător decât un instrument care-i este foarte

familiar. Într-un proces el alege mai întâi soluţia şi abia, într-un al doilea timp,

va căuta şi textele de lege aplicabile. Sunt rare cazurile când judecătorul nu le

găseşte, ingeniozitatea tehnicianului făcând minuni”.

Deci referirea la regula de drept nu ar fi, în această optică, decât un

raţionament „a posteriori” cu privire la o decizie care, iniţial, a fost motivată

prin elemente extrajuridice. Judecătorul nu este, aşadar, reductibil la un simplu

mecanism de aplicare a legilor, ci este dependent şi de alţi factori extralegali

(psihologi, sociologi, economişti) care contribuie la orientarea deciziilor pe

care le ia. Regula de drept vine pentru a acoperi alegerea judecătorului

consacrată în decizia pe care o ia şi care reprezintă o luare de poziţie.

Un alt autor

28

însă consideră că decizia judecătorului este mai mult decât

o luare de poziţie, ea fiind o opţiune care nu poate elimina aprecierea personală
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29

A se vedea P. Perelman, L’interprétation juridique, în „Archives de philosophie du droit”,

tome XVII, 1972, p. 3.

30

A se vedea G. Bourdeau, La politique au pays des merveilles, Paris, 1979, p. 182.

a judecătorului ce are, în mod necesar, o funcţie dublu creatoare, atât cu privire

la „fapt”, cât şi cu privire la „drept”. Or, silogismul n-ar reprezenta pentru

judecător decât „o imagine deformată a realităţii judiciare”. Acest autor scrie

următoarele: „silogismul judiciar, pe care ne-am obişnuit să-l caracterizăm ca

pe un demers intelectual al judecătorului în îndeplinirea misiunii sale, nu poate

avea decât valoarea unei imagini şi încă o imagine primejdios de deformatoare

a realităţii. Activitatea judecătorului nu se exercită în mod mecanic. În

silogism, premisele presupun întotdeauna o judecată de valoare, în el se

infiltrează ireductibil o parte de apreciere personală, iar prin intermediul

acestei aprecieri judecătorul îşi asumă dublul rol de creator cu privire la fapt şi

drept”.

b) O altă critică a sistemului legalist rigid are în vedere natura înseşi a

logicii silogistice.

Plasându-se din acest unghi de vedere, unii autori

29

au considerat că

logica judiciară nu este o logică formală şi deductivă, aşa cum apare la prima

vedere, ci o „logică a argumentării”, o logică a rezonabilului prin care decizia

judiciară depinde, în principal, „de simţul echităţi şi simţul dreptăţii

judecătorului”. Ca atare, referirea la regula de drept, în cadrul motivării

deciziilor judiciare, nu ar juca decât un rol de argumentare pentru justificarea

unei soluţii dictate, înainte de toate, prin simţul de justiţie şi de echitate al

judecătorului şi animată de o logică de convingere.

Într-o altă optică, interesul acestei critici ar consta în aceea că pune în

evidenţă complexitatea şi pluralitatea factorilor care induc procesul deciziei

judiciare. Decizia judiciară nu poate fi considerată, dintr-un unghi reducţionist

sau chiar simplist, ca o simplă deducţie din regula de drept şi aceasta pentru că

regula de drept nu este adevăratul izvor al deciziei judecătorului. Alte logici

decât cea a legalismului se interferează în acest proces. Analiza motivării

deciziilor judiciare pune în evidenţă aceste diferite logici constitutive ale

discursului judiciar, care conduc în cele din urmă la luarea deciziei, decizie

care va fi fructul final al procesului.

Decizia judiciară este, aşadar, „rezultanta unui sistem în interiorul căruia

interferează finalităţi divergente”

30

.

c) O a treia critică a percepţiei legaliste cu privire la decizia judiciară are

în vedere punerea în evidenţă a relativizării regulii de drept în procesul

decizional.

După ce se subliniază că rolul regulii de drept, ca sursă a deciziei

judiciare, nu trebuie minimalizat, se atrage totuşi atenţia că regula de drept nu

constituie singurul fundament al deciziei judiciare şi chiar dacă regula de drept

ar apărea, în discursul judiciar, ca fiind fundamentul principal al deciziei

judiciare, analiza atentă (profundă) a discursului judiciar ne constrânge să ne

distanţăm de această aparenţă pentru a evita să considerăm că regula de drept

ar fi factorul exclusiv (unic) al deciziei judiciare.
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31

A se vedea F. M. Schroder, Méthodes du droit, le nouveau style judiciaire, Paris, 1978, p. 117.

32

A se vedea J. Wroblewski, La règle de décision dans l’application judiciaire du droit, în
„La règle de droit”, Bruxelles, 1971, p. 82–92.

33

A se vedea J. Wroblewski, Motivation de la décision judiciaire, în „La motivation des

décisions judiciaires”, Bruxelles, 1978.

34 Ibidem, p. 117, 118 şi 132.

Anumiţi autori vorbesc despre o „deducere temperată” (decizia judiciară

ar fi rezultatul unei „deduceri temperate”). Aceşti autori nu abandonează însă

percepţia clasică a deciziei judiciare, considerând că „logica deductivă rămâne,

pentru magistraţi, un instrument de neînlocuit”

31

.

Alţi autori

32

însă susţin şi demonstrează că „decizia judiciară nu este

determinată numai prin fundamentul său legal, ci, adesea, şi prin alte elemente

şi mai ales prin evaluări”.

Astfel, se susţine că „după cum se constată din practică, decizia judiciară

nu poate fi redusă doar la fundamentul său normativ la care aceasta (decizia) se

referă explicit. O referire la regula de drept este, desigur, din punct de vedere

juridic, necesară în sistemul jurisdicţional. Decizia judiciară trebuie să fie

fondată pe drept, să se sprijine pe o dispoziţie legală. Dar, uneori, decizia

judiciară este mai bogată, nereducându-se doar la fundamentul său normativ,

ea fiind formulată şi presupunând şi alte elemente care împreună alcătuiesc

ceea ce a fost denumită „regula deciziei” (noţiune conceptuală cu o sferă mai

largă decât regula de drept strictă).

Dar care sunt aceste alte elemente care acţionează asupra deciziei

judiciare (în condiţiile în care regula de drept nu constituie singurul fundament

al acesteia)?

Acelaşi autor

33

, la care ne-am referit mai înainte, consideră că trei factori

contribuie, în principal, la procesul luării deciziei judiciare: informaţiile
(referitoare la legile în vigoare, faptele cazului dat şi alte fapte care pot

influenţa decizia judiciară); atitudinea epistemologică a judecătorului (adică

înclinaţiile; facultăţile judecătorului pe plan cognitiv; capacităţile sale

intelectuale de înţelegere, selectare şi combinare a informaţiilor, deducând de

aici interferenţele); atitudinea evaluativă a judecătorului (în funcţie de care

judecătorul va face estimările sale).

Aceşti trei factori sunt reparabili pe două planuri diferite, dar

complementare: un plan individual (care ţine de subiectivitatea judecătorului)

şi un plan social (care ţine de mediul său colectiv)

34

.

Autorul sus-menţionat îşi articulează percepţia sa cu privire la decizia

judiciară pe aceste două registre: registrul psihologic (care priveşte fenomenele

psihice ale judecătorului: cum înţelege el informaţiile, cum le selectează, cum

raţionează etc. Pe acest plan, este dată o explicaţie psihologică deciziei

judiciare, care conţine: biografia judecătorului, educaţia sa, cultura sa, situaţia

sa existenţială etc.) şi un registru sociologic [în care se încearcă explicarea

unui fapt social, decizia judiciară nefiind decât un element în cadrul unui

sistem complex de relaţii dintre structurile economice, sociale şi politice ale

societăţii globale, dintre stat, drept, activitatea judiciară şi consecinţele
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35

A se vedea P. Legendre, op. cit., p. 145.

36 Ibidem, p. 146.

37

A se vedea H. Isay, Rechtnorm Entscheidung, Berlin, 1929.

38

A se vedea P. Legendre, op. cit., p. 147.

deciziilor judiciare pe plan social. Or, acest sistem este un sistem cibernetic şi

poate constitui „modelul de aplicaţie judiciară a regulilor de drept, un sistem

care transformă (prelucrează) informaţiile].

Deci teoria tradiţională (clasică) ce asociază decizia judiciară cu un

„raţionament silogistic” apare, evident, ca fiind iluzorie şi nesigură, situaţie

care pune în evidenţă un adevăr obiectiv şi anume că regula de drept nu

constituie singurul fundament al deciziei judiciare şi că şi alţi factori o

motivează, alţi factori în care se combină, de asemenea, individualul cu

colectivul, atât psihologicul, cât şi socialul, atât eticul, cât şi economicul şi

politicul

35

.

În acelaşi cadru al statutului judecătorului s-a pus şi problema „libertăţii

judecătorului”.

La antipozii teoriei legaliste clasice (care-l consideră pe judecător doar ca

pe un agent de executare a dispoziţiilor legale) stau teoriile denumite

„decizioniste” (care stipulează, dimpotrivă, că judecătorul este un decident

cvasiautonom).

Teoriile decizioniste consideră că, în cadrul activităţii de aplicare a

regulilor de drept, judecătorul marchează cu sigiliul personalităţii sale decizia

pe care o pronunţă, în felul acesta decizia fiind însoţită de opţiunea şi

subiectivitatea sa

36

.

În timp ce teoria legalistă evacuează „dimensiunea subiectivă a

judecătorului”, teoriile decizioniste, dimpotrivă, hipertrofiază această

dimensiune în detrimentul altor determinări care interferează în procesul

decizional.

Această din urmă teză (cea decizionistă) este perfect ilustrată de Herman

Isay

37

care, încă din anul 1929, avansa ideea că dreptul nu este, aşa cum a

gândit Kelsen, un sistem de norme, ci mai curând un ansamblu de decizii

judiciare, căci reglementarea cazurilor particulare nu este conţinută în normă,

ci necesită o decizie a judecătorului. Autonomia de gândire a judecătorului

este, în concepţia acestui autor, evidentă, fiind întotdeauna necesară o

„activitate de gândire considerabilă, din partea celui care ia şi elaborează

decizia”.

Faţă de teoria legalistă clasică (rigidă), teoria subiectivistă (decizionistă)

prezintă o valoare epistemologică (studiul procesului cunoaşterii) indiscutabilă,

având o certă întindere euristică (ce descoperă fapte, teorii), în măsura în care

demitizează imaginea caricaturală, desenată de vechea tradiţie legalistă,

punând în evidenţă o dimensiune de necontestat a deciziei judiciare, cea a

necesarei intervenţii a subiectivităţii judecătorului în procesul decizional.

Dar teoria subiectivistă păcătuieşte prin exces, acolo unde teoria legalistă

a păcătuit prin absenţă, întrucât figurii judecătorului fără voinţă proprie, teoria

subiectivistă îi substituie un judecător cu o voinţă personală, cvasiautonom

38

.
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39 Ibidem, p. 147.

40 Ibidem, p. 148.

41 Ibidem, p. 148.

42

A se vedea G. Burdeau, op. cit., p. 189.

43

A se vedea P. Legendre, op. cit., p. 149.

44

A se vedea G. Burdeau, op. cit., p. 189.

Iar făcând acest lucru, teoria subiectivistă a construit mitul unui judecător

absolut liber, care decide sustrăgându-se tuturor constrângerilor susceptibile

să-i influenţeze decizia, ocultând toate determinările care susţin decizia

judiciară

39

. Un atare sistem de gândire (subiectivist) voalează întregul mediu

social-cultural care îmbracă totuşi percepţia judecătorului

40

, izolându-l pe

acesta de oameni, de contradicţiile sociale şi de conflictele de interese

41

.

În această perspectivă, judecătorul se găseşte izolat într-o arenă solitară,

doar cu sufletul şi conştiinţa sa, ignorând spaţiul instituţional în cadrul căruia

se desfăşoară activitatea sa, spaţiu frământat de determinări multiple şi animat

de logici diverse.

În realitate, o serie de constrângeri modelează activitatea judecătorului.

Mai întâi, se face abstracţie de necesara inserţie a judecătorului într-o instituţie,

într-un cadru instituţional precis şi că exercită o funcţie determinată, decizia sa

fiind – în consecinţă – încadrată prin poziţia sa instituţională; decizia judiciară

este ineluctabil determinată de „aceste constrângeri instituţionale”. Ponderea

acestor constrângeri nu este la fel de evidentă precum cea a constrângerilor pe

care le exercită „grupurile de presiune”, dar nu mai puţin afectează funcţia de

judecător. Decizia judiciară pe care o ia judecătorul, în cadrul funcţiei sale

(instituţionalizate), ţine mai mult (în mai mare măsură) de logica funcţiei sale

decât de logica subiectivităţii sale, aceasta din urmă trebuind să se plieze faţă

de exigenţele şi constrângerile logicii funcţiei. Unii autori consideră că aceste

constrângeri nu sunt specifice (proprii) deciziei judiciare, ci oricărei decizii

care „implică putere”

42

.

În orice caz, s-a ajuns la concluzia că decizia judiciară nu este şi nu poate

fi produsul exclusiv al unei voinţe personale, nici a unei strategii autonome,

întrucât, deşi ea este indisociabilă de persoana judecătorului, în aceeaşi măsură

este indisociabilă de funcţia pe care acesta o exercită. Subiectul decident

(judecătorul) nu este un individ liber (în sens abstract), ci este un subiect

învestit cu o anumită funcţie care este însoţită de constrângeri specifice

instituţiei în care este încadrat, constrângeri reale

43

. Este vorba de o instituţie

structurată şi fasonată de un mediu cultural (în care ea este inserată,

implementată), care comportă aşteptări colective şi interdicţii tacite. Cultura şi

formaţia juridică a judecătorului (care implică o ştiinţă specifică, o ştiinţă

juridică) limitează şi delimitează evantaiul de posibilităţi care i se oferă

judecătorului şi care-i permit să-şi fondeze ştiinţific decizia (hotărârea pe care

o pronunţă). Cu alte cuvinte, judecătorul nu se va pronunţa oricum, cuvântul

său fiind produsul unei îndelungate ucenicii juridice; judecata sa nu este

spontană (nu este produsul unui om liber în sens abstract), ci este determinată

de cultura sa juridică. În literatura de specialitate

44

se face sublinierea că

judecătorul nu este un decident oarecare, el fiind deţinător al unei parcele de
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45

A se vedea P. Legendre, op. cit., p. 150.

46 Ibidem, p. 150.

47 Ibidem, p. 150.

48

A se vedea L. Legaz y Lacambra, Justification de la décision en droit, în „Le

raisonnement juridique”, Bruxelles, 1971, p. 299–300.

49

A se vedea L. Husson, Les trois dimensions de la motivation judiciaire, în „La motivation

des décisions de justice”, Bruxelles, 1978, p. 102–103.

50

A se vedea P. Legendre, op. cit., p. 151.

putere pe care o exercită în condiţiile sistemului politico-juridic căruia îi

datorează locul şi autoritatea de care dispune. El nu ar putea să se folosească de

această putere decât în cadrul unei „politici de ansamblu” (care include, ca

element component, şi politica juridică) de care nu se poate lipsi fără ca

legitimitatea sa să nu fie alterată. Sau, dintr-o perspectivă şi mai largă, decizia

judiciară este necesarmente înscrisă într-un „cadru cultural” unde îşi şi

produce, de altfel, efectele

45

. Decizia jurisdicţională este încadrată în aceste

constrângeri difuze pe care le postulează cultura (în sens antropologic) căreia îi

aparţine şi judecătorul, şi deciziile pe care le pronunţă

46

. Pentru a fi cultural

legitimă decizia judiciară nu trebuie să contrarieze „consensul cultural”. Iar

unul din punctele forte (majore) de fundamentare a deciziei judiciare se

articulează în jurul unui „acord tacit” care se cristalizează în jurul deciziei şi

care îl face să fie perceput (acordul tacit) ca fiind normal. Faptul că „consensul

cultural” este invizibil nu înseamnă că nu ar prezenta importanţă, iar faptul că

acordul ar fi tacit nu înseamnă că acesta ar fi un element minor. Faptul că

consensul nu este problematizat este o dovadă a efectivităţii sale. Iar tăcerea cu

privire la consens constituie o acceptare. De aceea, nu trebuie minimalizat

„consensul social” ca reprezentând „cadrul constrângător” al deciziei judiciare,

întrucât orice arhitectură (construcţie) a sistemului juridic legalist se bazează

pe „legitimitatea democratică”

47

.

Unii autori

48

admit că juridicul este o obiectivare a unui sistem de valori

originare într-o societate dată, la un moment dat. Decizia judiciară este

inseparabilă de judecăţile de valoare care-i conferă autoritate. Acest autor scrie

următoarele: „decizia cazului singular este justă când pune în evidenţă un

sistem de valori acceptat de cea mai mare parte a membrilor comunităţii,

dreptul aparţinând comunităţii” şi „comunicării interumane”.

Un alt autor

49

care consideră că decizia judiciară are o triplă dimensiune:

psihologică, instituţională şi doctrinară – subliniază şi el că „deciziile judiciare

sunt dependente de valorile sociale”.

Deci judecătorii nu pot şi nici nu li se permite să facă abstracţie de

condiţiile de care depinde executarea deciziilor pe care le pronunţă, nici de

rezistenţele de care acestea (deciziile) riscă să se lovească, nici de abuzurile la

care ele pot da loc, nici de consecinţele care decurg din ele.

Pe plan cultural, aşadar, decizia judiciară (hotărârea pe care o pronunţă

judecătorul) este dublu determinată: pe de o parte, prin circuitul de formare a

judecătorului şi al culturii (juridice) pe care el o dobândeşte, iar, pe de altă

parte, prin adeziunea socială care trebuie să o suscite decizia pentru a avea

efectivitate culturală

50

.
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51 Ibidem, p. 151.

52

A se vedea U. Cerroni, Marx e il diritto moderno, Roma, 1952.

53

A se vedea P. Legendre, op. cit., p. 153.

54 Ibidem, p. 153–154.

55

A se vedea M. Schapiro, Stability and change in judicial decision making: incrementalism
or stare decisis, în L. Friedman, S. Macauly, „Law and behavioral sciences”, New York, 1969, 

p. 701–722.

56

A se vedea P. Legendre, op. cit., p. 154.

La aceste constrângeri de ordin instituţional se adaugă şi alte constrângeri,

cele mai determinante, „constrângerile socio-economice”.

În literatura de specialitate

51

se subliniază chiar că este incontestabil

faptul că judecătorul suferă constrângerile unui „cadru socio-economic” pe

care trebuie să-l înţeleagă şi pe care dreptul are sarcina să-l gestioneze şi să-i

asigure perpetuitatea şi reproducerea.

Decizia judiciară, fără să sufere de un determinism economic mecanicist,

nu rămâne totuşi separată de cadrul juridic în care ea se integrează. Or, cum

acest cadru este înainte de toate o instanţă de reproducere socială, decizia

judecătorului nu poate scăpa de constrângerile pe care procesul de reproducere

socială le implică, fundamentele dreptului fiind mai întâi economice

52

.

În concluzie, avându-se în vedere: constrângerile instituţionale, culturale

şi socio-economice, nu se poate vorbi despre o adevărată „libertate a

judecătorului”. Aceasta, întrucât spaţiul în care el îşi desfăşoară activitatea este

fasonat de aceste multiple constrângeri, astfel încât autonomia atribuită

judecătorului se restrânge însă, desigur, fără a-i fi anihilată total subiectivitatea

sa.

Judecătorul funcţionează într-un mod coerent în măsura în care realizează

o adecvare între mijloacele pe care i le furnizează instituţia judiciară şi

scopurile urmărite

53

.

Decizia judiciară constituie întotdeauna o combinare între mijloacele de

care dispune judecătorul şi scopurile ce-i sunt atribuite, şi acesta de o manieră

care i se pare a fi cea mai justă, cea mai pertinentă, adică cea care corespunde,

în acelaşi timp, finalităţii sale specifice, şi fiind acceptabilă în cadrul

ansamblului de constrângeri care eşafodează decizia pe care o pronunţă.

Cu alte cuvinte, decizia judiciară se articulează în mod ineluctabil în jurul

unei strategii care constă în a combina, într-un mod teleologic (finalist),

mijloacele cu scopurile

54

. Unii autori

55

califică acest mod teleologic pe care-l

adoptă judecătorul în cadrul strategiei sale ca fiind „instrumental” (poziţie care,

în ochii altor autori

56

, apare a fi reducţionistă, în măsura în care nu se ia în

considerare ponderea instituţională judiciară, nici complexitatea elementelor

care se interferează în procesul decizional).

Acest sistem reducţionist, care pune accent pe caracterul (logica)

instrumentalist(ă) simplificându-se obiectul analizei, prezintă o comoditate

metodologică certă, motiv pentru care mai mulţi autori recurg la el. Dar în

acest caz el (sistemul) s-ar baza pe o presupunere, şi anume că judecătorul care

pronunţă decizia urmează un vector în care alegerea mijloacelor juridice este

calculată în conformitate cu o „ordine de preferinţă” în vederea realizării
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57 Ibidem, p. 154.

58

A se vedea H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, Paris,

1948, p. 51.

59

A se vedea Ch. Grzegorzyk, La rationalité de la décision judiciaire, în „Archives...”,

1978, tome XXIII, p. 241.

scopului stabilit, ceea ce presupune că judecătorul este dotat cu o „conştiinţă

sinoptică” (care permite o privire generală asupra unui ansamblu), condiţie în

care el ar avea, în orice circumstanţe, o cunoaştere exhaustivă cu privire la

mijloacele de care dispune, ceea ce-i permite să aleagă în mod pertinent,

potrivit ordinii de preferinţe, mijloacele cele mai potrivite pentru realizarea

scopurilor urmărite

57

.

Într-o atare perspectivă (instrumentalistă) un alt autor

58

asociază decizia

judiciară cu operaţiunea prin care se rezolvă un caz litigios, reducându-l pe

judecător la poziţia de tehnician al dreptului care, în cadrul activităţii de

conjugare a mijloacelor cu scopul, nu are altceva de făcut decât să extragă, din

„sincretismul juridic” (stare de nediferenţiere între elemente diferite), acel corp

de reguli neordonate, dobândite cu ocazia formării sale juridice, pentru a le

aplica în mod silogistic (raţionament deductiv format din trei judecăţi legate

între ele, cea de-a treia formând concluzia) legea la fapt.

După cum vedem, este vorba de un fel de versiune tehnologică a logicii

instrumentaliste care ar fundamenta decizia judiciară.

Concluzia la care s-a ajuns, printr-o analiză riguroasă a acestei concepţii

de percepere (instrumentalistă) a procesului decizional, este că, într-adevăr, ar

fi comod să se prezinte în acest mod activitatea judiciară, dar ea (concepţia)

este (rămâne) reducţionistă şi chiar falsificatoare, căci nu permite să se

determine procesul decizional în întreaga sa complexitate.

Acest mod de prezentare este criticat pe considerentul că ar fi considerat

„normativist”, deşi nu se aspiră spre observarea, înţelegerea şi explicarea

deciziei judiciare, ci se reduce doar la prezentarea ei, descrierea sa dintr-un

unghi de vedere parţial

59

.

Autorul sus-menţionat face o diferenţiere între „teoria normativistă a

raţionalităţii” şi „teoria descriptivă a raţionalităţii”.

Teoria normativistă a raţionalităţii constă în „a construi un ansamblu de

reguli la care trebuie în mod necesar să corespundă opţiunile, acţiunile şi

deciziile judiciare pentru a putea fi numite (considerate) raţionale”.

Teoria descriptivă a raţionalităţii are drept obiect „descrierea acţiunilor şi

comportamentelor reale în societatea dată, considerate în mod curent ca fiind

raţionale, încercându-se să se găsească un numitor comun”.

Acest din urmă mod de prezentare a deciziei judiciare, ca fiind univocă şi

monoraţională, este nu numai securizantă pentru un sistem legalist rigid, este şi

„simplificatoare” atât a realităţii, cât şi a deciziei judiciare şi aceasta întrucât se

porneşte de la postulatul (enunţ presupus evident, fără vreo explicaţie sau

demonstraţie) unui „decident unic”, a unui „singur judecător” aflat în faţa

cauzei pe care o are de rezolvat. El nu poate să pună în evidenţă multiplicitatea

factorilor, uneori contradictorii, care se interferează în procesul decizional
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60

A se vedea P. Legendre, op. cit., p. 155.

61

A se vedea Ch. Grzegorezyk, op. cit., p. 256.

62 Ibidem, p. 241.

(judiciar) şi care îl conduc pe judecător la pronunţare. El desemnează un spaţiu

pentru judecătorul-decident din care este exclus cadrul instituţional în care

judecătorul îşi desfăşoară totuşi activitatea sa jurisdicţională. Deci judecătorul

este plasat în sfera mediului său socio-cultural care înconjoară nu numai

deciziile sale, ci şi raţionalitatea întregului său discurs

60

. Este trunchiată

realitatea, iar decizia judiciară este redusă la o tehnică judiciară, avându-se

doar grija adaptării mijloacelor la scopuri, deşi, în realitate, decizia judiciară

este produsul unui produs complex de ajustare a dreptului în raport cu fapticul

aşa cum rezultă el din parcursul dus-întors succesiv între drept şi situaţia

faptică.

Unii autori

61

contestă pertinenţa metodologică a unei teorii care

ambiţionează să degajeze prin analiză raţionalitatea (proprie) deciziei judiciare,

subliniindu-se frontiera imprecisă şi poroasă dintre raţional şi iraţional. În acest

sens s-au scris următoarele: „Sistemul de drept care limitează prea mult puterea

de apreciere a judecătorului tinde spre o inevitabilă iraţionalitate prin aceea că

astfel se reduce bogăţia calitativă a realului la un număr finit de modele-tip şi

se programează cum trebuie să se facă, această ultimă chestiune fiind de

domeniul valorilor. Dar, astfel, este contrazisă raţionalitatea constând în

promovarea şi protejarea anumitor valori sociale în favoarea unor

comportamente stereotipate”.

Acelaşi autor însă îşi continuă raţionamentul şi adaugă că, deşi o bănuială

de iraţionalitate în activitatea judiciară pare a fi legitimă, totuşi, nu mai puţin

cadrul instituţional, îngrădind spaţiul raţionalităţii judiciare, selecţionează,

alege şi elimină toate elementele pe care nu le poate digera în cadrul logicii

sale interne, evacuându-se astfel orice posibilitate de iraţionalitate în

dezvoltarea discursului judiciar

62

.

În realitate, din analiza atentă şi riguroasă a jurisprudenţei referitoare la

puterea de apreciere a judecătorului, s-a constatat, aşa cum am arătat şi mai

înainte, că în cadrul discursului judiciar pot coexista mai multe tipuri de

argumentări juridice care se articulează pe soclul mai multor logici

concomitente.

Nu vom înainta studiul (analiza) nostru (noastră) mai în profunzime

pentru că este deja evident că toate teoriile la care ne-am referit mai sus pun în

evidenţă şi demonstrează cu pertinenţă faptul că activitatea jurisdicţională

(funcţiunea acesteia) nu este pur şi simplu o activitate mecanică de aplicare a

dispoziţiilor legale, în cazul unor situaţii conflictuale, ci reprezintă mult mai

mult, această activitate având şi un caracter normativ cu o anumită

specificitate, un fel de prelungire a actului de legiferare prin care se asigură

flexibilizarea şi plasticitatea necesare adaptabilităţii dispoziţiilor legale la

infinita varietate a situaţiilor faptice concrete, posibilitate pe care nu o are

legiuitorul. Este deci vorba de o complementaritate ineluctabilă şi
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indispensabilă pe care cercetătorii moderni din domeniul dreptului au reuşit

foarte bine să o sesizeze, ilustreze şi să o demonstreze, cu succes, după părerea

noastră.

În ceea ce ne priveşte, ne vom strădui, la rândul nostru, să ne aducem

contribuţia la acest curent de idei, atunci când ne vom referi la o altă necesitate

a timpurilor noastre şi anume „managementul jurisdicţional”, demonstrând că

întocmai ca şi activitatea de legiferare, şi cea jurisdicţională trebuie considerată

şi analizată ca subsistem (esenţial, fundamental) al sistemului social global, că

acest subsistem privit în sine este el însuşi sistem cibernetic, între ele existând

(sau ar trebui să existe) relaţii de interreciprocitate (feed-back), adică având o

funcţionalitate cibernetică.

Deocamdată, ne vom limita să facem observaţia că existenţa unui sistem

jurisdicţional în sensul la care ne-am referit mai sus este deja o realitate

funcţională, că deja există în lume diverse sisteme jurisdicţionale care – după

părerea noastră – pun în mod pertinent în evidenţă raporturile de

complementaritate dintre activitatea de legiferare şi activitatea judiciară, mai

exact jurisprudenţa care, aşa cum remarcă, pe bună dreptate, din ce în ce mai

mulţi autori, constituie o „sursă solidă de drept” (sau ar trebui să constituie o

atare sursă).



Capitolul III
MA�AGEME�TUL JURISDICȚIO�AL

Secţiunea 1: 
CADRUL PARADIGMATIC DE ABORDARE A ROLULUI ȘI
FU�CȚIILOR JURISPRUDE�ȚEI Î�  SOCIETATEA
MODER�Ă CO�TEMPORA�Ă

Teoria dreptului a avut întotdeauna grijă să respecte autonomia limbajului

juridic. Dar lucrurile au evoluat mult în timp şi chiar radical şi această nouă

situaţie se percepe cu uşurinţă din parcurgerea operelor ştiinţifice majore din

domeniul teoriei dreptului de tradiţie francofonă care pun în evidenţă

descarcerarea ştiinţei juridice şi integrarea sa în mişcarea generală a ideilor

manifestate în ştiinţele sociale, mişcare profund legitimă. În consecinţă, teoria

contemporană a dreptului a început să opereze din ce în ce în mai mare măsură

la graniţa cu alte ştiinţe sociale, din aceste interrelaţii rezultând concluzii

novatoare în legătură cu natura dreptului şi raporturile acestuia cu societatea în

care este implementat. De altfel, problema articulării diverselor cunoştinţe este

amplu analizată şi dezbătută în lucrări de referinţă, aşa încât reflecţia ştiinţifică

cu privire la drept trebuie să respecte cu rigurozitate diferitele planuri

epistemologice (de cunoaştere ştiinţifică) implicate.

Acest demers metadogmatic trebuie să facă o diferenţiere clară între

„adevărul dreptului” (perspectiva dogmatică) şi un alt adevăr, cel ce poate fi

exprimat „cu privire la drept” (abordare propriu-zis ştiinţifică). Nu se poate

face abstracţie de acest clivaj fundamental, deci va trebui să se ţină seama de

rezultatele cercetărilor întreprinse într-o perspectivă propriu-zis juridică: cum

devine dreptul, cum se traduce el, cum se integrează în societate.

O asemenea abordare critică şi interdisciplinară a funcţionării justiţiei în

societate este susceptibilă să producă rezultate cognitive de cel mai mare

interes, dar va trebui, în mod evident, să se vegheze asupra criteriilor care

validează aserţiunile acestor noi abordări, ca ele să fie bine identificate sau cel

puţin bine identificabile, iar citările din clasicii ştiinţelor sociale nu
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dispensează de această obligaţie. De asemenea, abordările sofisticate nu vor

produce în mod necesar o teorie a dreptului mai validă. Mai utilă ar fi folosirea

unui limbaj mai simplu (şi tradiţional), care ar constitui un bun mijloc de

control.

Cercetările întreprinse în legătură cu rolul judecătorului, precum şi

contribuţia sa la activitatea de legiferare nu au depăşit nivelul unei abordări

dogmatice, balizată prin unele texte de lege, deci dintr-o perspectivă

pozitivistă. Exemplu în acest sens sunt studiile întreprinse în această materie

care sunt limitate doar la posibilităţile, eventual lărgite, ale judecătorului de a-

şi exercita „puterea de apreciere”. Or, o abordare modernă contemporană

trebuie să fie una funcţională, în cadrul unei noi concepţii despre societate şi

funcţionarea acesteia ca sistem global care încorporează ca subsisteme:

sistemul juridic şi, implicit, sistemul jurisdicţional care au cu totul alte roluri

decât cele atribuite de teoriile clasice dogmatice, roluri sistemice,

fundamentate pe teoria sistemelor, teoria informaţiei şi deciziei. Iar această

perspectivă depăşeşte cu mult orizontul strict legalist, rigid, neadecvat

caracteristicilor societăţii moderne contemporane, ale cărei trăsături sunt

extrema mobilitate şi complexitate, care nu mai pot fi stăpânite cu mijloace

clasice (tradiţionale), fiind necesară o nouă concepţie, riguros ştiinţifică,

precum şi mijloace metodologice şi tehnologice moderne care implică

computerizarea operaţiunilor, în toate domeniile de activitate şi pe toate

planurile.

Acest nou mod de abordare, într-o viziune sistemică, pune în evidenţă

posibilităţi vaste pentru judecători, care nu vor mai fi limitaţi doar la o aplicare

automată a prevederilor legale şi, eventual, crearea unor reguli juridice în

spaţiul permis de legiuitor, şi anume cel al „libertăţii de apreciere”.

Dimpotrivă, el va fi chemat să urmărească cu atenţie impactul pe care aplicarea

diverselor dispoziţii legislative îl are asupra destinatarilor acestora şi asupra

societăţii în general şi, chiar mai mult, să facă adevărate evaluări ale legislaţiei,

exprimându-şi observaţiile lor critice, în calitate de specialişti, adică persoane

calificate, care au această capacitate şi competenţă.

În această nouă abordare a problemei referitoare la natura şi rolul

jurisprudenţei în cadrul procesului de legiferare nu vom ţine seama de

modurile anterioare de analiză care pornesc de la construcţia legală originară,

ci vom lua o cale inversă, adică să vedem ceea ce rămâne, sau poate să mai

rămână din templul tipurilor de abordare pozitivistă în urma atacului năvălitor

al soluţiilor jurisprudenţiale, această adevărată forţă (jurisprudenţială) care-l

detronează pe legiuitor pentru a-l aduce în poziţia de simplu concurent în

cadrul procesului de legiferare, proces care, în zilele noastre, este rezultatul

înfruntării a patru forţe: dreptul care se creează el însuşi (autoreglarea, ca

urmare a efectelor de feed-back); noile ordini juridice venite din străinătate

(reglementările comunitare şi internaţionale); doctrina şi jurisprudenţa.

Desigur însă că un asemenea demers nu se va realiza de la sine sau, în

orice caz, el ar fi eficient doar în mică măsură dacă se va desfăşura la

întâmplare, spontan, neorganizat.
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Va fi nevoie de organizare, de crearea unor mecanisme prin intermediul

cărora să circule rapid informaţiile de asemenea natură şi, după procesarea lor,

să fie comunicate organelor legislative care, la rândul lor, nu trebuie

considerate prin referiri abstracte la instituţia Parlamentului, ci să fie avută în

vedere întreaga comunitate juridică care trebuie să-şi aducă contribuţia

specializată la procesul de legiferare, acţiune în care pot şi trebuie să fie

antrenaţi şi cetăţenii care, la urma urmelor, vor fi destinatarii reglementărilor

de toate tipurile şi fiind, deci, obligatoriu să se ţină seama şi de opiniile lor.

Despre toate aceste lucruri vom vorbi în continuare, prin abordarea

tematicii referitoare la managementul jurisdicţional.

Secţiunea 2:
MA�AGEME�TUL JURISDICȚIO�AL

1. Prin natura funcţiunilor pe care le exercită, juristul se află în poziţia cea

mai favorabilă, în raport cu celelalte categorii de specialişti, pentru a-şi

manifesta spiritul critic cu privire la legislaţie, modul cum aceasta se aplică,

precum şi cu privire la soluţiile pronunţate de instanţele de judecată atunci

când aplicarea greşită sau neaplicarea prevederilor legale a căpătat un caracter

litigios. Acest spirit critic, adică faptul de a nu accepta nicio aserţiune fără să-ţi

pui întrebări cu privire la pertinenţa sa, este necesar să se manifeste mai ales în

domeniul dreptului, fiind un factor de progres, căci denunţându-se: reguli

insuficient elaborate, conţinând lacune sau contradicţii ori care au devenit în

timp depăşite (au căzut în desuetudine); modul greşit sau abuziv în care acestea

sunt aplicate sau interpretate; superficialitatea motivărilor hotărârilor

judecătoreşti, astfel de critici permit adaptări ale dreptului la nevoile unei

societăţi în evoluţie, ca şi corectarea sau perfecţionarea reglementărilor sau a

activităţilor de aplicare a legilor ori a activităţilor jurisprudenţiale. Criticile

constituie, uneori, şi un factor de justiţie, chiar dacă prin adoptarea legii de

către organele legislative acestea sunt considerate a fi expresia voinţei

generale, întrucât, din nefericire, există şi legi care sunt injuste încă de la

origine sau care devin injuste ulterior, în diferite circumstanţe, mai ales datorită

evoluţiei care are loc chiar în sistemul de valori al unei societăţi. Se poate,

aşadar, afirma – aşa cum de altfel a şi făcut-o deja prof. Joubert – că „acolo

unde critica lipseşte cu desăvârşire nu mai există drept”.

Deci juristul este înclinat, datorită funcţiilor pe care le exercită, mai mult

decât oricine, să-şi manifeste spiritul său critic, atât în ceea ce priveşte

legislaţia, cât şi în legătură cu jurisprudenţa.

În ceea ce priveşte legile, criticile privesc atât forma, cât şi calitatea

reglementărilor. Legile sunt adesea redactate prost şi, prin aceasta, ele sunt

dificil de interpretat. De asemenea, multe texte de lege sunt de o calitate

mediocră sau chiar execrabilă întrucât au fost elaborate de diferite ministere

tehnice care ignoră limbajul juridic sau au făcut obiectul unor amendamente

parlamentare adoptate fără o reflecţiune suficientă sau sunt transpuneri ale unor
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directive comunitare a căror terminologie este neobişnuită în raport cu uzanţele

din legislaţiile naţionale.

Dar sunt şi critici care privesc chiar fondul reglementărilor, şi aici – aşa

cum a constatat-o chiar Montesquieu – se constată că multe legi sunt inutile şi

acest lucru duce la slăbirea chiar şi a legilor necesare

1

. Legile sunt obscure,

conţin multă vorbărie, exagerat de detaliate şi chiar groteşti, utilizează

concepte destrămate, perifraze obscure sau conţin expuneri de principii a căror

întindere normativă este incertă. De asemenea, sunt legi care se conciliază cu

greu cu cele anterioare rămase neabrogate, aşa încât legislaţia se acumulează

prin staturi succesive care dăunează grav coerenţei. În sfârşit, legiuitorul se

poate dovedi inconstant, modificând în mod continuu regulile pe care le

edictează, mai ales în domeniul fiscal sau cel al mediului înconjurător ori al

urbanismului, aceasta în timp ce este postulată „stabilitatea”.

În toate aceste situaţii, pentru a se menţine totuşi coerenţa sistemului

legislativ şi pentru a se asigura funcţionalitatea în condiţii cât mai adecvate a

acestui sistem este nevoie, pe de o parte, să se identifice, operaţional,

deficienţele de reglementare (insuficienţa, lacune, suprapuneri, contradicţii

etc.) şi luate imediat măsuri de corectare, iar, pe de altă parte, să se

supravegheze îndeaproape, cu atenţie şi în mod continuu modul în care

funcţionează întreg ansamblul legislativ, dar şi părţile sale componente

(subsistemele juridice) şi, ceea ce este şi mai important, dacă sistemul juridic

(cadrul juridic) al societăţii se află sau nu în concordanţă cu sistemul social

global şi, bineînţeles, cu „sistemul politic de guvernanţă” al cărui principal

instrument îl constituie legiferarea, ocazie cu care trebuie identificate

neconcordanţele şi impactul acestora asupra funcţionării sistemului social

global şi a cadrului său juridic, cauzele acestora şi măsurile ce se impun a fi

luate, inclusiv de ordin juridic.

În astfel de activităţi, de mai mică sau mai mare anvergură (după cum

avem de-a face doar cu mici corecţii operaţionale sau deficienţe sistemice),

trebuie angrenaţi toţi juriştii, iar judecătorii nu pot fi excluşi ci, dimpotrivă,

trebuie şi ei antrenaţi în astfel de activităţi pentru că sunt primii care vin în

contact cu situaţii deficitare care capătă aspecte conflictuale pe care ei trebuie

să le rezolve indiferent că reglementările ar fi insuficiente ori obscure sau chiar

ar lipsi cu totul. De altfel, în art. 3 din Codul civil român (echivalentul art. 4

din Codul civil francez) se prevede în mod expres că „judecătorul care va

refuza de a judeca, sub cuvânt că legea nu prevede, sau că este întunecată sau

neîndestulătoare, va putea fi urmărit ca culpabil de denegare de dreptate”.

Deci însuşi legiuitorul prevede că judecătorii pot veni în contact cu situaţii

juridice în legătură cu care lipsesc reglementările ori acestea sunt insuficiente

sau obscure, ei având totuşi obligaţia să judece şi astfel de cauze, recurgând

bineînţeles la alte categorii de norme decât cele cuprinse în dreptul pozitiv,



MANAGEMENTUL JURISDICȚIONAL
795

2

A se vedea: A. Decocq, Le désordre juridique française, în „Mélanges J. Foyer”, p. 147; J.

Foyer, Le droit civil dominé, în „Mélanges F. Terré”, p. 13.

cum ar fi obiceiurile (uzanţele), tradiţiile, cutumele, regulile de echitate la care

fac trimitere şi alte texte din dreptul pozitiv, cum ar fi, de exemplu, art. 970

alin. 2 din Codul civil român (echivalentul art. 1135 din Codul civil francez,

1135 din Codul civil belgian) potrivit căruia convenţiile „obligă nu numai la

ceea ce este expres prevăzut într-însele, dar la toate urmările, ce echitatea,

obiceiul sau legea dă obligaţiei după natura sa”.

Mai explicit, în această privinţă Codul civil elveţian prevede, în chiar 

art. 1 alin. 2 şi 3, că „În lipsa unei dispoziţii legale aplicabile, judecătorul

pronunţă potrivit dreptului cutumiar şi, în lipsa unei cutume, potrivit regulilor

pe care el (judecătorul) le-ar fi stabilit dacă ar fi îndeplinit un act de legiferare”

(dacă ar fi fost legiuitor).

„El se va inspira din soluţiile consacrate de doctrină şi jurisprudenţă”.

Nu poate exista un text din dreptul pozitiv prin care se consacră în mod

clar rolul activ pe care judecătorul îl are în ceea ce priveşte contribuţia sa la

opera de legiferare, bineînţeles într-un cadru limitat al circumstanţelor sus-

menţionate. Dar dacă el se va inspira „din soluţiile consacrate de doctrină şi

jurisprudenţă” (aşa cum se prevede în art. 1 alin. 3 din Codul civil elveţian),

aceasta nu înseamnă altceva decât că atât doctrinei, cât şi jurisprudenţei i se

recunoaşte statutul de „surse de drept” şi, în consecinţă, judecătorii vor avea un

rol activ în cadrul „procesului de legiferare” care este larg deschis tuturor

surselor de informare, cu atât mai mult atunci când avem de-a face cu o

categorie de jurişti care prin însăşi funcţia pe care o exercită pot lua cunoştinţă

atât de insuficienţe sau deficienţe de reglementare, cât şi de defecţiuni

sistemice, de mai mică sau mai mare amploare. Trebuie doar ca această

activitate de informare (comunicare) către centrele de decizie (în materie

legislativă) să fie organizată, pentru ca dintr-o activitate specifică, de rezolvare

a unor cauze litigioase, activitatea instanţelor de judecată să devină şi o sursă

de drept dintre cele mai importante, alături de studiile de drept comparat.

Nu trebuie uitat nici faptul că, în prezent, dreptul trebuie să ţină seama de

fenomene din ce în ce mai complexe, cum ar fi, de exemplu, bioetica, sau

guvernează activităţi cu aspecte multiple, cum sunt operaţiunile financiare şi

cele bursiere.

Apoi o dificultate actuală, care nu poate fi ignorată, rezultă şi din

combinarea surselor comunitare internaţionale, în afara surselor interne, ele

însele din ce în ce mai diversificate, precum şi calitatea mediocră a legilor

(reglementărilor) naţionale

2

.

Desigur că puterile publice (legislative, executive şi judecătoreşti) fac

eforturi pentru a ameliora calitatea reglementărilor. Astfel, printr-o lege

franceză din 14 iunie 1996 a fost creat un oficiu parlamentar de evaluare a

legislaţiei, iar printr-o circulară din 30 ianuarie 1997 s-au statuat principiile

fundamentale în materie de elaborare a textelor de lege şi de regulamente. În

România a fost înfiinţat Consiliul Legislativ. De asemenea, în legătură cu

lucrările de codificare, a fost mult facilitată participarea tuturor categoriilor de
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jurişti, dar şi a accesului nespecialiştilor la surse legislative care în trecut erau

dispersate, contribuţii care nu sunt neglijabile.

Se constată însă că asemenea colaborări din partea juriştilor şi a altor

specialişti, ca şi a cetăţenilor, la procesul de elaborare a sistemului legislativ

prezintă încă şi deficienţe, unele dintre ele destul de însemnate.

Astfel, multe din observaţiile critice sunt repetitive şi nu par să producă

prea multe efecte, şi aceasta pentru două motive.

În primul rând, ele sunt, în general, pur negative. În doctrină, legile sunt

criticate, fără însă să se indice şi ameliorările posibile, aşa încât atunci când o

lege este modificată, şi aceasta se întâmplă destul de des, iniţiatorul reformei

nu găseşte în doctrină ajutorul care ar fi fost de dorit să fie acordat de nişte

specialişti. Este adevărat că rolul doctrinei constă mai mult în a explica dreptul

aşa cum este el elaborat, mai mult decât cum ar trebui acesta să fie, dar luările

de poziţie din partea doctrinarilor ar creşte în eficacitate atunci când s-ar face

efortul de a se face şi propuneri concrete de ameliorare pe baza unor studii de

drept comparat aprofundate.

În al doilea rând, criticile – în general – intervin atunci când legile au

intrat în vigoare, adică prea târziu. Iar atunci când, totuşi, grupurile de presiune

se preocupă de studierea proiectelor de legi sau fac ele însele astfel de

propuneri o fac situându-se mai mult pe plan politic, decât pe aspectele

juridice.

Dar lucrurile sunt în curs de evoluare în această privinţă, începând să se

exprime critici în diverse reviste juridice sau chiar în presa generală, scrisă sau

audiovizuală, cu privire la diverse proiecte de legi, sau referitor la reformele

iniţiate pe planul juridic al Uniunii Europene.

2. În ceea ce priveşte organizarea unei asemenea activităţi de mare

amploare, ea trebuie să pornească de la unităţile jurisdicţionale de bază,

instanţele judecătoreşti de fond, instanţele de control judiciar şi până la instanţa

din vârful piramidei organizaţionale, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar

pachetele de informaţii urmează să fie dirijate, în flux continuu, către un centru

de colectare a informaţiilor unde acestea sunt selectate, compactate pe instituţii

juridice şi analizate prin metodologii moderne (cum este analiza operativă),

folosindu-se şi tehnologiile cele mai avansate (computerizate).

Desigur că asemenea operaţii vor fi efectuate, sumar, şi pe diferite trepte

ierarhice ale aparatului jurisdicţional, pentru că nu orice dificultate întâmpinată

de judecători în activitatea de judecată trebuie imediat introdusă în acest

circuit, pentru că s-ar aglomera inutil centrul de selectare şi analiză cu situaţii

problematice care nu au nicio legătură cu deficienţe ale sistemului legislativ,

singurele care interesează în acest demers.

Această filtrare primară a informaţiilor de acest gen începe să fie făcută de

fiecare judecător căruia i se repartizează spre rezolvare un număr de dosare.

Un judecător cu experienţă are capacitatea să selecteze cauzele mai

complexe care ar putea să ridice probleme juridice, inclusiv în ceea ce priveşte

legiferarea, chiar de la prima lectură a dosarelor ce-i sunt repartizate. În felul

acesta se face o primă selecţie, fiind eliminate din start cauzele simple, uşor de

rezolvat, sau cele cu caracter repetitiv pentru soluţionarea cărora judecătorul nu

a întâmpinat nicio dificultate în trecut, devenind o activitate de rutină.
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Pentru cauzele cu diferite grade de complexitate, judecătorul va trebui,

mai întâi, aşa cum procedează în mod constant şi judecătorii de la instanţele

europene (Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a

Comunităţilor Europene), să identifice cu cât mai mare exactitate cadrul juridic

în limitele căruia va urma să soluţioneze cauzele respective şi să verifice pe

calculator care sunt reglementările aplicabile ţintite, bineînţeles, pe obiectul

cauzei litigioase, fiind atent la toate modificările intervenite în timp care sunt,

adesea, foarte numeroase şi nu întotdeauna bine corelate cu alte dispoziţiuni ale

legii sau din alte legi, ceea ce constituie o sursă de incertitudine şi dificultăţi în

rezolvare.

În chiar acest moment al pregătirii judecătorului pentru activitatea de

judecată vor putea fi identificate deficienţe în legiferare (insuficienţe, lacune,

contradicţii etc.) care se pretează a fi incluse în circuitul informaţional.

Dar judecătorul nu trebuie să se limiteze doar la atât; el va mai trebui,

pentru a fi bine pregătit şi a fi în stare să soluţioneze cauzele în termene cât mai

scurte, să se informeze şi de modul cum asemenea cauze au mai fost

soluţionate în trecut, adică să studieze jurisprudenţă şi, de asemenea, să verifice

şi dezbaterile din literatura juridică în legătură cu astfel de teme, adică

doctrina.

Astfel de verificări sunt mult uşurate şi simplificate prin culegeri de

jurisprudenţă şi indexuri de doctrină pe instituţii care, de asemenea, au şi

formate electronice, deci sunt uşor şi rapid accesibile.

În al treilea rând, judecătorul va trebui să se informeze şi de modul cum

probleme similare celor pe care el este chemat să le rezolve sunt reglementate

în dreptul comunitar, dar şi modul cum ele au fost soluţionate de instanţele

europene, toate acestea figurând, de asemenea, în formate electronice.

Toate acestea par, la prima vedere, iar uneori chiar şi sunt, realmente,

fastidioase şi consumatoare de timp de care judecătorii se plâng că nu-l au la

dispoziţie din cauza numărului mare de dosare (uneori de ordinul 80–120

dosare) cu care trebuie să intre în şedinţele de judecată şi apoi să motiveze în

fapt şi în drept hotărârile pe care le pronunţă, deci ar exista un decalaj între

exigenţe foarte mari şi posibilităţi practice şi mijloace şi condiţii de lucru.

Fără a nega astfel de realităţi cu care m-am şi confruntat personal, în

calitate de fost magistrat, facem totuşi remarca faptului că din cele 80–120 de

dosare cu care se intră în şedinţa de judecată, unele sunt simple, altele

repetitive, pe care judecătorul, obişnuit cu ele, le soluţionează cu uşurinţă,

aproape rutinier, altele, în fine, nu sunt dosare noi propriu-zise, ci sunt dosare

care au parcurs mai multe termene de judecată, deci sunt studiate şi cunoscute

de judecător, nemaifiind nevoie să piardă prea mult timp cu ele.

Apoi, trebuie recunoscut şi faptul că dacă unele cauze se rezolvă cu

dificultate din cauza unor deficienţe de ordin legislativ, iar apoi ele se regăsesc

şi în alte cauze ulterioare, acest lucru se datorează tocmai judecătorilor iniţiali

care, confruntându-se cu astfel de situaţii, nu au semnalat aceste deficienţe şi,

în consecinţă, acestea s-au perpetuat producând aceleaşi efecte.
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Deci un judecător bine pregătit şi conştiincios ştie (este capabil) să facă o

activitate de selecţie şi să discearnă toate sursele care-i fac dificilă activitatea

pe care o desfăşoară, în primul rând cele de ordin legislativ.

Aici trebuie făcută sublinierea că a fi bine pregătit profesional înseamnă

să fie bine cunoscute toate modelele legislative, jurisprudenţiale şi doctrinare

elaborate în timp pentru fiecare categorie de instituţie juridică, pentru toate

domeniile de activitate, modele care constituie adevărate ghiduri orientative

pentru judecători, ca de altfel pentru toate categoriile de jurişti. Înarmaţi cu

asemenea cunoştinţe solide judecătorii pot desfăşura o activitate de calitate,

rezolvând cauzele cu uşurinţă în termene foarte scurte, pentru că vor fi foarte

siguri pe ei şi ştiu cum să conducă şedinţele de judecată, obligând părţile şi pe

apărătorii lor, precum şi pe experţi, să-şi concentreze eforturile pentru ca

desfăşurarea proceselor să nu fie prelungită inutil.

Pentru aceasta ei trebuie, aşa cum fac şi alţi specialişti, doctori,

economişti, ingineri, să fie la curent cu legislaţia naţională, legislaţia altor ţări,

legislaţia comunitară şi internaţională, doctrina şi jurisprudenţa şi evoluţiile

acestora. Într-un cuvânt, o pregătire continuă pe toată durata vieţii

profesionale.

Fiind la curent cu aceste evoluţii, judecătorilor şi juriştilor în general le va

fi mult mai uşor să-şi desfăşoare activităţile, iar munca lor va fi calitativ

superioară şi eficientă.

În aceste condiţii nu se vor putea invoca motive de ordin cantitativ pentru

că acestea nu vor mai fi semnificative. Iar dacă, totuşi, pregătirea dosarelor

pentru judecată va fi mai dificilă şi va fi nevoie de studii mai aprofundate,

atunci se va sacrifica din timpul liber şi vor fi făcute analize de profunzime

care-i vor înarma pe judecători cu noi modele de soluţionare, îmbogăţindu-le

astfel repertoriul şi lărgindu-le şi mai mult orizontul cunoştinţelor, ceea ce va

însemna, în viitor, economisirea timpului pentru pregătirea cauzelor.

Neprocedându-se în acest fel şi mulţumindu-se doar cu o activitate pur

rutinieră, lucrurile nu vor avansa, iar judecătorii vor rămâne cantonaţi într-o

zonă de sterilitate.

În contactele multiple pe care le-am avut cu lumea magistraţilor am

identificat judecători mediocri, care nu citeau publicaţii de specialitate şi care,

în consecinţă, pronunţau cu greu hotărâri de slabă calitate, dar şi judecători

foarte bine pregătiţi profesional, informaţi la zi cu evoluţia legislativă,

jurisprudenţială şi doctrinară din ţară şi de pe plan internaţional care rezolvau

cu competenţă, uşurinţă şi rapiditate cauzele ce le erau repartizate, iar

hotărârile ce le pronunţau erau de o calitate ireproşabilă. Şi trebuie făcută

precizarea că şi aceştia aveau rolurile încărcate cu tot atât de multe dosare.

Deci se poate desfăşura o activitate juridică de calitate, în termene reduse,

atunci când se acordă atenţia cuvenită pregătirii profesionale şi organizării

muncii. Or, în această privinţă un rol însemnat, dacă nu chiar decisiv, revine

managementului jurisdicţional, un prim element al acestuia fiind descris mai sus.

Un alt nivel de analiză primară în activitatea jurisdicţională îl constituie

bine-cunoscutele „practici de casare” care, cel puţin în trecut, se desfăşurau cu

regularitate în cadrul instanţelor de fond, dar şi în cadrul instanţelor de control
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judiciar şi chiar la instanţa supremă, bineînţeles urmărindu-se obiective

diferite.

Acest gen de analiză a fost conceput, organizat şi desfăşurat având, în

mod evident, obiectivul de control şi îmbunătăţire a activităţii desfăşurate de

instanţele de judecată de toate gradele şi, la nivelul ierarhic cel mai înalt, se

solda şi cu „decizii de îndrumare” emise la instanţa supremă care aveau ca rol

să asigure interpretarea corectă şi unitară a diferitelor dispoziţii legislative care

prilejuiseră practici judiciare neunitare.

Nu s-a mers însă şi mai departe, şi anume până la adevărate evaluări ale

activităţii jurisdicţionale de ansamblu, evidenţierea deficienţelor funcţionale

ale aparatului jurisdicţional, decelarea cauzelor, identificarea celor care nu au

avut capacitatea să realizeze o adevărată activitate de management a sistemului

judiciar şi relevarea măsurilor ce trebuiau luate (şi aplicate efectiv) pentru

corectarea acestor deficienţe ca ele să nu se mai repete în viitor.

Nici măcar nu s-a pus problema să se depăşească acest nivel de analiză,

adică să se deceleze care dintre deficienţele constatate au avut ca sursă

insuficienţele sau anomaliile de ordin legislativ, acestea să fie analizate în

profunzime, sistematizate, compactate pe instituţii juridice şi comparate cu alte

sisteme legislative de la nivelul altor ţări, sau pe plan comunitar şi

internaţional, recurgându-se la studii de drept comparat, şi să se tragă concluzii

în ceea ce priveşte starea şi funcţionalitatea sistemului legislativ român, dacă

acesta (sistemul legislativ) se află în contact direct şi coordonat cu sistemul

social global, având capacitatea de receptare, prelucrare şi reacţie (feed-back,

retroacţiune), constituind astfel o sursă foarte importantă de informare şi

antrenare a legiuitorului în procesul continuu de adaptare a cadrului juridic al

societăţii.

Judecătorii vin în contact efectiv şi continuu cu realităţile şi evoluţiile care

au loc în societate, ei sunt aceia care vor lua cunoştinţă de reacţiile

destinatarilor legilor şi celorlalte categorii de reglementări. Ei sunt aceia care

vor constata adecvarea reglementărilor juridice la realităţile sociale şi

tendinţele evoluţioniste. Ei au şi posibilităţi să constate starea şi

funcţionabilitatea sistemului legislativ, deficienţele acestuia, cauzele şi cei

culpabili pentru astfel de erori, superficialităţi şi chiar abuzuri, ori

incompetenţa sau lipsa capacităţilor necesare pentru îndeplinirea unor funcţii

de management al sistemului legislativ şi, implicit, şi a sistemului

jurisdicţional.

Pe această bază se pot realiza, la nivelul unui centru de analiză (cum ar fi,

de exemplu, Consiliul Legislativ), adevărate evaluări legislative care,

combinate cu alte evaluări venite din partea organismelor de aplicare a legilor

(altele decât cele jurisdicţionale) şi de control, administrativ şi jurisdicţional

(Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie

şi Justiţie), trebuie să ajungă, prin rapoarte elaborate de organele competente,

la nivelul Guvernului, care este organul răspunzător de realizarea politicilor

economice, sociale, culturale şi, inerent, politicilor juridice şi jurisdicţionale.

Asemenea rapoarte de evaluare trebuie date publicităţii şi supuse

dezbaterilor la nivel guvernamental şi la nivel social, luându-se şi măsuri
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concrete, prin stabilirea cu exactitate, la obiect, a cauzelor, identificarea celor

culpabili, atât la nivel decizional, cât şi la nivel executiv şi tragerea lor la

răspundere: imputarea pagubelor, acţiuni în răspundere civilă şi chiar penală,

înlocuirea imediată din funcţiile în care s-au dovedit a nu avea capacităţile

necesare.

Toate aceste lucruri şi obligaţii trebuie stabilite prin lege, prevăzându-se şi

sancţiunile pentru nerespectarea lor.

Nu mai trebuie admise explicaţiile prea generale, vagi, incomplete,

superficiale. Politicile în orice domeniu sunt stabilite prin strategii croite pe

baza unor date cât mai precise cu privire la obiective ce se urmăresc a fi

realizate. Aceste strategii trebuie concretizate prin planuri operaţionale, iar

planurile subdivizate în program. Pentru aceste programe trebuie identificate

cu precizie mijloacele umane, materiale şi financiare calculate pentru realizarea

programelor, fiind necesare balanţe materiale şi financiare, şi sursele acestora,

previzionate multianual.

În ceea ce priveşte forţa umană necesară realizării acestor planuri şi

programe va trebui să se prevadă un fel de fişe de posturi pentru cadrele de

conducere, care vor avea şi răspunderea pentru îndeplinirea obiectivelor sau

părţi din asemenea obiective, având putere de decizie, şi asigurate şi resursele

necesare materiale şi financiare (bugete pe obiective şi programe).

Aceste persoane de conducere şi decizie trebuie să-şi organizeze

activitatea pe baze ştiinţifice şi să dispună de mecanisme de informare

operativă cu privire la toate abaterile sau evenimentele care se produc pe

parcursul executării, pentru a putea lua imediat măsurile care se impun,

comunicând imediat despre aceste situaţii şi la nivelurile superioare din

sistemul decizional, arătând şi cauzele, eventualii vinovaţi şi măsurile luate sau

care ar trebui luate la alte niveluri când competenţa lor este depăşită.

Referitor la mijloacele materiale şi financiare, întrucât nu toate obiectivele

vor putea fi realizate imediat sau concomitent, trebuie stabilit, la nivel

guvernamental, un plan sau o ordine de priorităţi bine definite şi la fel de bine

şi de exact trebuie stabilite şi resursele necesare (umane, materiale, financiare).

Apoi, se vor prevedea, pentru fiecare program în parte, etapele ce trebuie

parcurse, decalate în timp, pentru realizarea obiectivelor.

Iar conducătorii de programe vor monitoriza şi raporta, la diverse niveluri

ale sistemului decizional, în ce stadiu se află realizarea obiectivelor, dacă sunt

respectate termenele planificate, iar în caz contrar să fie identificate, operativ,

cauzele, cei vinovaţi şi măsurile luate sau care ar trebui luate la alte niveluri.

Este, într-adevăr, posibil ca lucrurile să nu se desfăşoare aşa cum ar fi fost

ele planificate (programate) şi, în acest caz, va trebui să se analizeze cu atenţie

cauzele, unde se situează acestea, în faza de planificare sau programare sau în

faza de executare. În primul caz, se va examina cum s-a calculat necesarul de

oameni, materiale şi resurse financiare, pe ce surse s-au bazat aceste calcule şi

de ce aceste resurse nu au putut fi colectate, identificându-se şi vinovaţii de

aceste deficienţe şi măsurile care trebuie luate imediat, adică modificări în

planuri şi programe, redistribuiri de resurse etc.
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3

A se vedea D. Grimm, Grundrechte und soziale Wirklichkeitzum Problem eines
interdisziplinären Grundrechtsvertändnisses, în W. Hassemer ş.a. „Grundrechte und soziale

Wirklichkeit”, Baden-Baden, 1982, p. 42.

4

A se vedea Beatrice Weber-Duerler, Die Rechtsleichheit in ihrer Bedeutung für die
Rechtsetzung, Berna, 1973, p. 163.

În cazul când deficienţele constau în erori de executare, lucrurile sunt

mult mai clare iar măsurile de corectare mult mai uşor de luat.

În orice caz, astfel de situaţii de nerealizare, întârzieri în realizare sau

realizări deficiente de obiective trebuie făcute publice şi supuse dezbaterilor

guvernamentale şi cetăţeneşti, fiind şi o bază solidă de angajare a răspunderii

ministeriale: disciplinară, civilă şi chiar penală.

Desigur că una dintre cauzele pentru care pot apărea dificultăţi în

realizarea obiectivelor programate pot consta în insuficienţe sau deficienţe ale

sistemului legislativ sau jurisdicţional (soluţionări întârziate sau greşite ale

situaţiilor conflictuale). Sau asemenea nerealizări ale obiectivelor programate

de politică economică sau socială pot fi foarte bine identificate cu ocazia

judecării litigiilor, ocazie cu care sunt puse cu claritate în evidenţă deficienţe

de ordin programatic, culpe umane şi lipsuri de ordin legislativ, aşa încât

sistemul jurisdicţional, componentă a sistemului juridic al societăţii, care la

rândul său este un element component al sistemului social global, capătă o cu

totul altă însemnătate şi o mare amploare (sistemică).

Nivelul cel mai înalt de analiză a datelor rezultate din activitatea

jurisdicţională va avea loc în cadrul unui centru de colectare şi procesare a

informaţiilor de acest gen.

3. Sintetizând cele arătate mai sus, vom reţine că jurisprudenţei, în

condiţiile societăţii moderne contemporane, trebuie să i se acorde un rol mult

mai mare decât cel care i-a fost atribuit în mod tradiţional şi anume acela de a

contribui la asigurarea consolidării aplicării unitare a legilor şi celorlalte

categorii de acte normative.

Aceeaşi remarcă trebuie făcută şi în ceea ce-i priveşte pe judecători care,

într-o concepţie strict pozitivistă şi dogmatică, nu ar avea altă atribuţie decât să

facă o aplicaţiune riguroasă a prevederilor legale în cazurile particulare ce sunt

deduse în faţa lor spre soluţionare, singura libertate, foarte limitată, ce i se

recunoaşte fiind „libertatea de interpretare şi apreciere”, strict încadrată în

sistemul de norme juridice existent.

În timp însă lucrurile au evoluat foarte mult în această privinţă, devenind

tot mai evident că asemenea concepţii rigide sunt rezultatul unei neconcordanţe

între sistemul legislativ şi realităţile sociale.

Aşa cum se remarcă în literatura juridică

3

, potrivit metodelor de

interpretare clasice, judecătorul putea să rezolve cauzele ce-i erau supuse spre

judecată, fără să cunoască realitatea socială, aceasta neinteresându-l decât

pentru stabilirea stării de fapt şi determinarea – în funcţie de aceasta – a

consecinţelor juridice, interpretarea nejucând niciun alt rol.

Acest mod de acţionare corespunde unei concepţii dualiste despre drept şi

realitate, evident depăşită şi, în consecinţă, practica judiciară a evoluat într-o
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5

A se vedea: N. Luhmann, Die Einheit des Rechtssystems, în „Rechtstheorie”, 1983, p. 129–154;

G. Teubner, Folgenkontrolle und responsive Dogmatik, în „Rechtstheorie”, 1975, p. 179–204.

6

A se vedea: D. Grimm, op. cit. supra, p. 43; T. W. Waelde, Juristische Folgenorientierung,

în „Konigstein/Ts”, 1979, p. 28.

7

A se vedea N. Luhmann, Rechtssystem und Rechtsdogmatik, Stuttgart, 1974, p. 31 şi urm.

8

A se vedea N. Luhmann, Rechtssoziologie, Reinbeck, 1972, p. 40 şi urm. şi p. 99 şi urm.

9

A se vedea T. W. Waelde, cit. supra, 1979, p. 105 şi urm.

10

A se vedea: T. W. Waelde, cit. supra, 1975, p. 105, nota 285; F. Jost, Soziologische
Feststellungen in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, Berlin, 1979, p. 116.

altă direcţie, instanţele judecătoreşti sprijinindu-se, în argumentarea lor

juridică, pe efectele factuale – actuale sau potenţiale – pentru a defini

conţinutul normativ al dispoziţiilor legale sau al principiilor constituţionale

cum sunt, de exemplu, principiul proporţionalităţii şi principiul egalităţii

4

,

luarea în considerare a efectelor devenind o practică foarte răspândită. Dar

trebuie să reţinem că totuşi această practică a fost contestată

5

, arătându-se că

acest mod de argumentare este incompatibil cu funcţiunea dreptului. Nu mai

puţin această practică ilustrează tendinţele jurisprudenţei de a evada din

carcanul pozitivismului pur.

O altă cale de ieşire din această îngrădire strictă prin dispoziţiile legale

rigide au constituit-o nenumăratele încercări (eforturi), unele sprijinite chiar de

legiuitor, de lărgire a conţinutului noţiunii de „libertate de apreciere a

judecătorului”, un exemplu în acest sens fiind art. 1 din Codul civil elveţian în

conformitate cu care „... în lipsa unei dispoziţii legale aplicabile, judecătorul se

va pronunţa potrivit dreptului cutumiar, iar în caz de lipsă a cutumei, potrivit

regulilor pe care el le-ar stabili dacă ar fi legiuitor. În acest caz, el inspirându-

se din soluţiile consacrate de doctrină şi jurisprudenţă”.

Este de reţinut acest text din Codul civil elveţian pentru că, indirect, pune în

evidenţă o necesitate acută în această materie, aceea de schimbare a statutului

jurisprudenţei şi doctrinei, prin transformarea acestora în veritabile şi

indispensabile izvoare de drept care au contacte cu realitatea socială. Iar literatura

de specialitate nu a întârziat să sesizeze diferenţele existente între două argumentări

care se înfruntau pe teren metodologic: metodologia tradiţională, bazată pe luarea

în considerare a „efectelor”, şi metodologia tehnologică contemporană care se

fundamentează pe un raţionament care porneşte de la „scopuri”

6

.

Criticându-se metoda luării în considerare a „efectelor”, se arată că

această metodă nu se pronunţă cu privire la justificarea sa teoretică, în acest

sens formulându-se două obiecţii de principiu: pe de o parte, luarea în

considerare a efectelor lărgeşte latitudinea organelor judiciare, dându-le o mai

mare libertate de decizie în raport cu normele legale, conferindu-le o

importantă „putere creatoare”, cvasilegislativă; or, această putere este lipsită de

orice „legitimitate democratică”

7

. Iar, pe de altă parte, acest mod de

argumentare „nu corespunde funcţiei dreptului”, întrucât o atare argumentare

constă în generalizarea, pluridimensională (temporală, socială, materială) a

aşteptărilor normative

8

şi depăşeşte, astfel, capacităţile sistemului judiciar

9

,

acest sistem nefiind capabil să integreze într-un mod adecvat informaţiile care

să-i permită identificarea şi aprecierea efectelor

10

.
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11

A se vedea T. W. Waelde, op. cit. supra, 1979, p. 24, 27.

12 Ibidem, 1979, p. 103 şi urm.

13 Ibidem, 1979, p. 124 şi urm.

14 Ibidem, 1979, p. 38 şi urm.

15

A se vedea F. Jost, cit. supra, 1979, p. 77 şi urm.

16

A se vedea H. Rotteuthner, Zur Methode einer folgenorientierten Rechtsanwendung, în

„ARSP” nr. 13/1980, p. 109 şi urm. şi p. 115.

17

A se vedea L. Mader, L’évaluation législative, Lausanne, 1985, p. 160.

Alţi autori

11

însă nu împărtăşesc aceste critici, ei considerând că

argumentarea bazată pe „efecte” poate fi justificată în „dogmatica deschisă”

din zilele noastre, teza „lipsei de legitimitate juridică”, care decurge din

concepţia tradiţională a separaţiei puterilor, nefiind pertinentă „în forma sa

absolută”, întrucât luarea în considerare, de către judecător, a efectelor nu

aduce atingere competenţelor formale ale legiuitorului şi nu compromite

practic libertatea de acţiune a acestuia în ceea ce priveşte fondul

12

, iar în ceea

ce priveşte obiecţia disfuncţionalităţii, se consideră că nimic nu dovedeşte că

capacitatea organelor judiciare de a asimila cunoştinţe referitoare la efectele

normelor legale ar fi inferioară celor ale altor organe statale

13

.

S-a pus însă chestiunea de a se şti cum vor proceda organele judiciare, pe

ce metode se vor sprijini ele atunci când vor lua decizii ţinând seama de efecte.

Unii autori

14

au preconizat în această privinţă recurgerea la metodele sau

modelele decizionale proprii „policy analysis”, adică ale teoriei deciziei care,

în mod deliberat, are nu numai un caracter descriptiv, ci şi unul prescriptiv

(normativ).

Această chestiune pune însă problema nivelului şi naturii exigenţelor

metodologice la care trebuie să răspundă, în acest context, activitatea

desfăşurată de judecător. Se poate ca acesta să se mulţumească doar cu

explorarea şi recurgerea la experienţa şi cunoştinţele sale personale sau va

trebui să se refere la cunoştinţele „omului obişnuit”? Sau, dimpotrivă, va trebui

să satisfacă exigenţele cele mai înalte, apropiate, bineînţeles, de cele ale

activităţii sale specifice?

Răspunsurile date la aceste probleme sunt foarte elaborate şi pun în

evidenţă, cu un plus de claritate, efortul intelectual depus pentru a se justifica

atât metoda bazată pe analiza efectelor – actuale sau potenţiale – ale aplicării

legilor, cât şi cea a „dogmaticii deschise”. Astfel, se consideră că, în cazul

metodei care ia în considerare efectele, judecătorul va face să depindă decizia

sa de rezultatul viitor, potenţial, al acesteia (deciziei sale), deci el stabileşte, în

cazul concret pe care îl va soluţiona, un pronostic

15

. Pentru a ajunge la o

decizie adecvată, el va trebui să se sprijine, în măsura posibilului, pe date

empirice pertinente pe care i le furnizează ştiinţele sociale

16

şi, în special,

evaluarea legislativă

17

. Aceste date cu privire la acţiunea normelor juridice

asupra realităţii sociale, asupra efectelor lor reale, ca şi teoriile pe care ele le

coroborează şi care permit judecătorului să facă pronosticuri sunt cele care sunt

cel puţin relativ sigure şi dificil contestabile. Aşa încât evaluarea legislativă

contribuie la operaţionalizarea unui mod de argumentare care – în opinia unor
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18

A se vedea F. Jost, cit. supra, 1979, p. 109.

19

A se vedea N. Luhmann, cit. supra, 1983, p. 139.

20

A se vedea D. Grimm, cit. supra, 1982, p. 43.

21

A se vedea J. Chevalier, D. Loschak, La science administrative, Paris, 1980, p. 103.

autori – constituie o îmbogăţire a metodelor de interpretare clasică şi care pot

conta pe interesul susţinut al juriştilor

18

.

Un pas mai departe s-a făcut atunci când s-a considerat dreptul ca un

„sistem normativ închis, dar şi deschis din punct de vedere cognitiv”

19

.

Sistemul normativ este închis în măsura în care numai el însuşi poate conferi

elementelor sale caracter normativ, dar, simultan, el este, de asemenea, şi

deschis pentru că elementele sale sunt susceptibile să se schimbe sub influenţa

faptelor, în funcţie de realitatea socială. Această „deschidere cognitivă” face ca

sistemul juridic să fie capabil de a învăţa şi astfel se explică caracterul său

evolutiv. Dar învăţarea nu este o prerogativă a unui singur actor al sistemului

juridic, procese de învăţare se pot derula la toate nivelurile ierarhiei normative:

atât la nivelul creării normelor juridice formale, cât şi la cele de concretizare

regulamentară şi de aplicare la cazuri individuale. Cu alte cuvinte, activitatea

organelor administrative şi judiciare, ambele însărcinate cu punerea în practică

a normelor juridice, nu constă numai în a degaja şi a exprima conţinuturile

normative deja prezente, prestabilite; ele sunt, de asemenea, creatoare de drept,

această parte creativă fiind deosebit de importantă şi evidentă în ceea ce

priveşte interpretarea dispoziţiilor legale care conţin „noţiuni juridice

nedeterminate” (cu „geometrie variabilă”), aplicarea principiilor

constituţionale şi chiar elaborarea de reguli juridice propriu-zise atunci când

acestea lipsesc şi lipsesc, de asemenea, şi practici cutumiare (a se vedea art. 1

din Codul civil elveţian).

Se recunoaşte însă că într-o ordine juridică marcată de concepţia clasică a

„separaţiei puterilor” şi a „principiului legalităţii”, care este un corolar al

acesteia, învăţarea reprezintă, în esenţă, o sarcină a legiuitorului

20

, acesta fiind

cel care are responsabilitatea principală a adaptării sistemului legislativ în

funcţie de evoluţia circumstanţelor reale şi de nevoile colectivităţii. Dar, în

acelaşi timp, se subliniază şi faptul că „analiza empirică a efectelor aplicării

legilor” constituie un mecanism de retroacţiune care a sporit capacitatea de

învăţare a sistemului legislativ şi, în general, a întregului sistem de drept. Iar

această capacitate se traduce mai ales prin numărul şi frecvenţa modificărilor

legislaţiei, ideea de „evaluare legislativă” punând în evidenţă caracterul

schimbător, evolutiv al dreptului. Ca atare, legislaţia, în societatea modernă

contemporană, se îndepărtează de concepţia tradiţională care pune accentul pe

„imuabilitate şi durabilitate”

21

.

De remarcat subtilitatea observaţiei că procesul de învăţare şi deci de

evoluţie nu constituie doar o prerogativă a unui singur actor al sistemului

juridic (adică legiuitorul), acest proces derulându-se în toate compartimentele

şi nivelurile sistemului juridic, deci şi la nivelul subsistemului jurisdicţional.

Or, aceasta înseamnă nimic mai puţin decât că sistemul jurisdicţional, evoluând

în timp, ca urmare a procesului de învăţare, el este efectiv un izvor de stimulare
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(provocare) a întregului sistem juridic (sistemul legislativ) şi acest lucru este

esenţial (fundamental).

Într-adevăr, sistemul juridic în ansamblul său are o sferă mare de

cuprindere care include atât actele de creaţie a normelor juridice, cât şi

izvoarele care alimentează aceste procese creative, inclusiv modificările,

evoluţiile în timp ale acestui sistem. Iar toate aceste elemente componente se

află în strânsă corelaţie, fără a se împiedica de rigidităţile principiului politico-

juridic clasic al „separaţiei puterilor”. Deci apare necesară o analiză a acestui

principiu.

Principiul „separaţiei puterilor” îşi are originea în filozofia politică a

secolului XVIII, expresia perfectă găsindu-se în lucrarea lui Montesquieu

„L’Esprit des lois”, care a făcut din acest principiu un instrument al

„siguranţei” cetăţenilor

22

.

Pornind de la ideea că orice om care are putere este tentat să abuzeze de

ea, Montesquieu a tras concluzia că puterea trebuie divizată pentru a o

împiedica să degenereze în arbitrar. În ceea ce priveşte principiul acestei

divizări, acesta decurge în mod natural din examinarea funcţiilor Statului.

Aceste funcţii sunt în număr de trei: funcţia de legiferare, funcţia de aplicare a

legilor, adică funcţia executivă, şi funcţia de a rezolva diferendele, adică

funcţia jurisdicţională.

S-a considerat că este suficient să fie încredinţate fiecare dintre aceste

funcţii unor organe distincte pentru ca drepturile cetăţenilor să fie garantate,

pentru că prin acest sistem nu mai există riscul de a-l vedea pe legiuitor că

adoptă legea în cazuri de speţă, nici pe administrator modificând legea potrivit

intereselor sale, în momentul în care este chemat să o aplice. Fiecare organ

menţinându-se în cadrul funcţiei sale, „puterea va opri puterea”.

Doctrinei „spiritului legilor”, care nu are în vedere decât chestiuni de

oportunitate şi de raţiune politică, oamenii Revoluţiei de la 1789 i-au substituit

o concepţie metafizică, considerând că „puterile” sunt fracţiuni ale suveranităţii

şi că, atunci când naţiunea îşi instituie reprezentanţii, ea deleagă unora puterea

sa legislativă, altora puterea executivă, iar judecătorilor puterea jurisdicţională.

Deci noţiunii concrete de „funcţie” i-a fost preferată noţiunea abstractă de

„putere de natură specială necesară unei autorităţi pentru a-şi îndeplini

funcţiunea”. În loc de a concepe separaţia puterilor ca o reţetă de tehnică

politică, oamenii Revoluţiei au enunţat „o dogmă filozofico-politică”

23

.

Această diferenţă de interpretare a antrenat consecinţe practice capitale.

Înţeleasă ca „procedeu de repartizare a sarcinilor statale”, separaţia puterilor a

devenit susceptibilă de acomodări cu soluţii foarte suple care permiteau

diverselor organe să colaboreze între ele. Înţeleasă, dimpotrivă, ca o consecinţă

a unei delegări de putere, ea (separaţia puterilor) conduce la un sistem

guvernamental absolut rigid, fiecare organ beneficiind singur de delegarea

puterii necesare funcţiei sale şi trebuind s-o exercite în totalitatea sa: organul

respectiv nu poate să sufere nicio acţiune, nu poate accepta niciun ajutor de la
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alte organe şi, în mod corelativ, îi este interzis să colaboreze cu acestea,

întrucât nu dispune de calitatea de putere necesară

24

.

Această concepţie rigidă este, în prezent, în mod unanim respinsă, iar

autorii care mai acordă încă un oarecare credit principiului separaţiei puterilor

nu îl mai înţeleg (consideră) decât ca o regulă de „artă politică, de oportunitate

şi de bună organizare a puterilor publice”

25

.

În general, autorii manifestă oarecare scrupule, chiar şi în prezent, să

suspecteze (critice) exactitatea unei teze atât de vechi, la care au aderat mai

multe generaţii de publicişti. Dar se subliniază, totuşi, că trebuie să se observe

că realitatea refuză să se lase închisă (îngrădită) în cadrele clasificării curente a

funcţiilor şi că practica politică nu concordă deloc cu această clasificare, chiar

în condiţiile în care acest principiu este înscris în constituţii

26

.

Această nouă orientare (relativizarea sau flexibilizarea principiului

separaţiei puterilor) este pe larg explicată în literatura de specialitate

27

.

Se face sublinierea că pentru a se ajunge la realizarea ţelului constând în

asigurarea unui regim de legalitate, Montesquieu a luat ca punct de plecare

distingerea funcţiilor şi rolul organelor statale în raport cu legea: unii

elaborează legile, alţii le aplică, iar judecătorii soluţionează situaţiile litigioase

în lumina ce se degajă din această distincţie. În felul acesta, orice activitate a

Statului se reduce, pe de o parte, la emiterea de reguli generale sub formă de

legi, iar, pe de altă parte, la aplicarea acestor reguli, fie prin „decizii

executive”, fie prin hotărâri judecătoreşti. Dar, făcându-se acest lucru, se uită

că agenţii de exercitare a Puterii au un rol care înglobează şi legislaţia însăşi şi

care constă în a guverna. Complexitatea acestor elemente pe care acest rol le

pune în discuţie face încă şi mai delicată definiţia sa, dar această dificultate nu

ar putea să justifice o eliminare a sa din analiza activităţii statale, fiind evident

că Statul este un instrument de guvernare. Or, pentru a se ţine seama de rolul

jucat – în Stat – de guvernare, situând-o (guvernarea) în raport cu distincţia

clasică a funcţiunilor, guvernarea este plasată în categoria funcţiei executive.

Aceasta este ideea care traduce – în constituţii – denumirea de „putere

executivă” atribuită autorităţilor guvernamentale. Se atrage însă atenţia asupra

faptului că acest mod de a se concepe rolul guvernanţilor provine dintr-un

verbalism total străin de fapte, fiind imposibil să se pretindă ca autoritatea care

deţine în mâinile sale viitorul grupurilor sociale să îndeplinească, din punct de

vedere juridic, decât o sarcină de executare. Chiar dacă s-ar admite că nu ar

trebui ca termenul de „executare” să fie înţeles într-un sens prea restrâns, nu

mai puţin însuşi acest cuvânt a fost prost ales şi că, dacă funcţia de guvernare

excede executării propriu-zise, atunci această funcţie ar trebui plasată într-o

categorie juridică specială. Dar partizanii clasificării tradiţionale a funcţiilor

Statului nu ar putea face acest lucru întrucât ei vor să conserve pentru lege un
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loc central în clasamentul activităţilor statale. Ca atare, ei îngustează noţiunea

de „executare” până la punctul în care îi răpesc orice sens precis, dar în acelaşi

timp, ei nu parvin nici să respingă rolul legiferării căci, în acest caz, s-ar rupe

unitatea teoriei lor.

Constatându-se această situaţie juridică delicată, s-a apreciat că în realitate

faptele reale înseşi propun o vedere (viziune) mai simplă despre activitatea

statală. Activitatea statală comportă decizii şi acte care pun în executare aceste

decizii. Pe plan juridic, această constatare s-ar traduce în modul următor: când

puterea statală este pusă în practică în mod necondiţionat pentru a introduce,

pentru prima dată, o problemă în domeniul dreptului; când ea (puterea statală)

nu se manifestă decât pentru a dezvolta sau preciza o regulă anterioară. Primul

mod de activitate corespunde „funcţiei guvernamentale” (cea în care puterea

Statului se desfăşoară liber, cu titlu de putere iniţială, care nu este legată de

nicio prevedere legală anterioară). Cel de al doilea mod de activitate

corespunde „funcţiei executive” (care se caracterizează prin faptul că oricare ar

fi obiectul la care ea se raportează, ea nu utilizează decât o putere derivată,

secundară, condiţionată prin respectul datorat regulii preexistente).

Dacă se examinează funcţia guvernamentală astfel definită, se va observa

că ea comportă, în afara unei acţiuni diplomatice, reglementarea raporturilor

dintre puterile publice şi actele îndeplinite de guvern, ca organ politic, adică

puterea de a elabora legi, mai exact reguli generale obligatorii pentru

guvernaţi. Aceasta întrucât nu s-ar putea concepe cum s-ar putea ca un organ să

guverneze, aşteptând de la o altă autoritate emiterea regulilor necesare pentru

aplicarea politicii sale?

Aşadar, se consideră că trebuie răsturnate categoriile admise de şcoala

clasică cu privire la distincţia funcţiilor şi, respingându-se opoziţia dintre

legiferare şi guvernare, să se vadă în puterea de a elabora legi un privilegiu

inalienabil al guvernanţilor. În felul acesta   s-ar restabili un acord între teorie

(teoria separaţiei puterilor) şi bunul-simţ confirmat de practica politică ce ne

învaţă că a guverna înseamnă mai întâi a legifera.

În Franţa, critica principiului separaţiei puterilor a fost făcută, cu mare

autoritate, de domnul M. P. Cot, raportor general la proiectul de constituţie din

18 aprilie 1946

28

.

Apoi, cu ocazia campaniei pentru referendum care a condus la adoptarea

Constituţiei din 1958, partizanii acesteia s-au prevalat de faptul că prin ea s-a

restabilit principiul separaţiei puterilor. Dar, în realitate, prin această constituţie

nu s-a mai revenit la anacronismul diviziunii între „puterea de a elabora legi” şi

„puterea de a guverna”. Dovadă în acest sens este şi faptul că, în anumite

materii, guvernul este autorizat să legifereze.

Se face sublinierea că prin Constituţia franceză din 1958 s-a eliminat

puterea Parlamentului de a exercita în totalitate funcţia guvernamentală pe care

şi-o arogase sub a IV-a Republică. Or, prin aceasta, Guvernul şi-a recăpătat o

autoritate de care fusese lipsit odinioară; el a devenit o putere, spre deosebire
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de trecut când era un simplu agent. El a recuperat prerogativa esenţială a

puterii guvernamentale care constă în iniţiativa sa. Pe scurt, dacă există totuşi o

separaţie a puterilor, aceasta este mult mai puţin bazată pe o distincţie

materială a funcţiilor statale, decât pe o diviziune între „impuls” şi „control” în

exercitarea unei funcţii guvernamentale unice.

Prin această critică adusă teoriei tradiţionale a distincţiei dintre funcţiile

statale, este rodul unei analize, care se vrea a fi exacte, a practicilor politice

moderne.

Se recunoaşte însă (la data când a fost publicată lucrarea lui G. Burdeau)

că ea n-a penetrat în concepţia teoretică despre formele de guvernare, acestea

fiind încă legate – o legătură care însă devine din zi în zi mai slabă – de

interpretări depăşite ale principiului separaţiei puterilor, care dau naştere la trei

forme de guvernământ: una care se preocupă să pună în practică, în mod

corect, regula separării puterilor, asigurându-se echilibrul şi colaborarea între

puterea legislativă şi puterea executivă (este vorba de regimul parlamentar);

celelalte două, care nu respectă egalitatea între puteri, fie favorizează

preeminenţa Adunării reprezentative asupra guvernului (este vorba de regimul

convenţional), fie este stabilită preponderenţa executivului (este vorba de

regimul prezidenţial).

Referindu-ne la „regimul parlamentar” (existent şi în România), regula în

cadrul acestui regim este aceea că toate marile funcţiuni statale sunt asumate în

mod conjunct de Parlament şi Guvern: în materie de politică generală,

Parlamentul controlează Guvernul, dar şi Guvernul participă la dezbateri; în

materie legislativă, atât Parlamentul, cât şi Guvernul au iniţiativă legislativă,

Parlamentul votează şi Executivul promulgă legile şi le pune în executare

(putere regulamentară).

În ceea ce priveşte „regimul convenţional”, denumit şi „formă de

guvernare a Adunării”, se bazează pe inegalitatea dintre puterea legislativă şi

puterea executivă. Autoritatea preponderentă este „Adunarea”. Iar dacă un

executiv este necesar, pentru îndeplinirea unor activităţi concrete pentru care

este inaptă o adunare numeroasă, el nu va îndeplini altceva decât o delegare,

fiind, aşadar, un agent al adunării aflat la discreţia acesteia (reprezentanţi ai

naţiunii), care-l pot revoca după bunul ei plac, neavând nicio independenţă

29

.

„Regimul prezidenţial” este cel care asigură o maximă independenţă

puterilor, realizând cea mai completă separaţie a puterilor (schema teoretică).

El se caracterizează prin trei trăsături esenţiale: alegerea şefului Statului de

către naţiune (ceea ce-i asigură acestuia un prestigiu cel puţin egal cu acela al

Parlamentului); lipsa oricărui instrument de presiune a fiecăreia dintre puteri

asupra alteia (Parlamentul nu poate răsturna Guvernul care, la rândul său, nu va

putea răsturna Parlamentul); o strictă repartizare a sarcinilor (legiferarea este

rezervată Camerelor şi executarea – Preşedintelui).
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Această schemă, deconcertantă pentru spiritele mai puţin avizate cu

privire la realităţile vieţii politice, a fost degajată, iniţial, dintr-o analiză a

Constituţiei Statelor Unite.

Acceptabilă într-un context politico-social în acelaşi timp liberal şi

federal, intenţia constituanţilor de a stabili o separaţie şi o independenţă

perfectă între „puteri” nu a putut să aibă o preponderenţă în raport cu

necesităţile vieţii politice care postulau existenţa, în cadrul Statului, a unei

„unităţi de acţiune”. Aceasta este lecţia care se degajă din funcţionarea celei

mai vechi constituţii din lume, Constituţia Statelor Unite ale Americii

30

.

Din punct de vedere juridic constituanţii americani au înţeles să-i plaseze

pe Preşedinte şi Congresul pe picior de strictă egalitate, atât în ceea ce priveşte

statutul lor, cât şi funcţiile acestora. În fapt însă Preşedintele Statelor Unite a

beneficiat de o preponderenţă datorată personalităţii lui Roosevelt şi unor

evenimente care au avut loc atât în domeniul economic şi social, cât şi în

ordinea internaţională, aşa încât preponderenţa sa a crescut în proporţii

considerabile

31

.

De altfel, separaţia absolută a puterilor în cadrul acestui sistem politic, în

cadrul căruia legislativul şi executivul s-ar ignora reciproc, nici nu este viabilă,

în fapt, pentru că prin Constituţia Statelor Unite însăşi, i s-au adus unele

atenuări: una motivată de caracterul federal al Statelor Unite (salvgardarea

drepturilor Statelor membre), cealaltă motivată de chiar exigenţele vieţii

politice, fiind clar că Preşedintele nu-şi poate realiza politica sa decât dacă

dispune de un anumit mijloc de acţiune: legiferarea.

Concluzia care se trage în această privinţă, şi o dovadă în acest sens este

politizarea universală care se constată în zilele noastre, se referă la faptul că pe

măsură ce se diluează tot mai mult distincţia dintre social şi politic (care

caracteriza epoca liberală), politica îşi pierde caracterul său de activitate

specializată. Totul devine politic pentru că totul este influenţat de Putere sau se

repercutează asupra sa.

În aceste condiţii, modalităţile de exercitare a Puterii, formele de

guvernare nu sunt decât un fenomen superficial. Esenţial este modul în care

societatea se reflectă în Putere şi, invers. Omniprezent şi răspunzând la toate

nevoile, politicul îşi pierde specificitatea şi, prin aceasta, şi trăsăturile prin care

se exteriorizează regimul graţie căruia el îşi exercită acţiunea trebuie căutate

peste tot. În mod evident, aceasta este una din cauzele importante de creştere a

complexităţii noţiunii de „regim politic”. Şi este inutil să-l ignorăm, sub

pretextul evitării confuziilor pe care această noţiune ar risca să le suscite

32

.

4. Din cele expuse mai înainte rezultă că s-au depus importante eforturi

intelectuale pentru ca jurisprudenţa să fie plasată la un alt nivel conceptual şi

funcţional, şi anume acela al unui adevărat izvor de drept, scoţându-l din
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carcasa strâmtă şi nesemnificativă de simplă cazuistică folositoare doar pentru

asigurarea unei practici judiciare unitare.

De asemenea, a fost pusă în evidenţă şi necesitatea reconsiderării rolului

judecătorului care nu mai poate şi nu mai trebuie să fie limitat doar la aplicarea

strictă a literei şi spiritului legii, într-o viziune funcţionalistă limitată.

Trebuie însă subliniată şi o lacună importantă în aceste noi viziuni despre

rolul şi importanţa activităţii desfăşurate de judecători şi, implicit, a

jurisprudenţei, toate cercetările întreprinse în această direcţie (materie), oricât

de critice ar fi ele la adresa formalismului, dogmatismului, pozitivismului şi

funcţionalismului, fiind totuşi concentrate, direct sau indirect, pe necesitatea

respectării principiilor fundamentale ale „legalităţii” şi, mai ales, a principiului

„separaţiei puterilor”, potrivit căruia judecătorii nu au atributul şi, deci, nu li se

permite să îndeplinească acte de legiferare decât în cazuri excepţionale, foarte

limitate, cum este, în principal, situaţia lipsei sau insuficienţei reglementărilor

şi lipsa unui sistem cutumiar.

Asemenea sisteme conceptuale, deşi reprezintă un incontestabil progres în

unele cazuri de cea mai mare importanţă teoretică şi practică, nu sunt însă

complet desprinse de pozitivism şi funcţionalism şi poate nici nu ar trebui să se

procedeze la o atare operaţie radicală care ar şubrezi puternicul soclu principial

al dreptului. Dar aceasta nu înseamnă nicidecum că ar trebui să se considere că

acest domeniu esenţial al societăţii care este dreptul este imuabil, dat o dată

pentru totdeauna, pentru că aceasta ar însemna pieirea chiar a dreptului care,

nemaifiind în contact cu societatea şi dinamismul acesteia, nemaireacţionând la

schimbările care au loc în societate, ar deveni un instrument inutil, fără nicio

legătură cu realitatea.

De aceea dreptul trebuie privit şi analizat ca un organism viu, ca o

componentă indispensabilă şi esenţială a societăţii, ambele – societatea şi

dreptul – trebuind să fie concepute şi tratate ca sisteme: societatea fiind un

„sistem social global”, iar dreptul ca o componentă, un subsistem al sistemului

social global.

În această viziune sistemică (la care ne-am referit pe larg în studiul nostru,

nemaifiind nevoie să facem adăugiri), absolut indispensabilă în societatea

modernă contemporană, problemele de organizare şi funcţionare ale societăţii

şi cadrului său juridic se pun dintr-o cu totul altă perspectivă decât cea

tradiţională, clasică, pentru că conceperea, organizarea şi funcţionarea

sistemelor va trebui să ţină seama şi de alte reguli şi principii decât cele strict

juridice, şi anume reguli sistemice potrivit cărora pe primul plan este pusă

„intercondiţionarea” între toate componentele sistemului, orice sistem, inclusiv

sistemul juridic, constituind un tot integrat al elementelor sale.

Acest principiu al „intercondiţionării sistemice”, care presupune o

coordonare şi o conlucrare între toate componentele sistemului în vederea

realizării obiectivelor comune ale sistemului, este valabil nu numai pentru

structurile sistemului, ci şi pentru persoanele încadrate în aceste structuri şi

activităţile pe care le desfăşoară în cadrul societăţii, toate contribuind, direct

sau indirect, într-o mai mică sau mai mare măsură, la realizarea aceloraşi

obiective sistemice comune. Bineînţeles că nici juriştii care acţionează în toate
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domeniile şi la toate nivelurile organizaţionale ale societăţii nu sunt excluşi din

această acţiune globală, sistemică. Or, în aceste condiţii (context) nu se mai

poate vorbi de jurişti care ar acţiona autonom, independent, în cadrul unor

structuri diferite, separate (independente) una de cealaltă: elaborarea legilor,

aplicarea acestora, rezolvarea situaţiilor conflictuale în cazuri individuale

(judecătorii). Aceasta întrucât toţi specialiştii, inclusiv juriştii, indiferent de

domeniul sau palierul funcţional al societăţii unde ar acţiona, trebuie să

desfăşoare o activitate unitar orientată spre realizarea unor obiective sistemice

comune şi, pentru aceasta, ei trebuie să-şi reunească eforturile, să colaboreze

între ei, precum şi cu alţi specialişti, şi chiar cu cetăţenii, care şi ei îşi

desfăşoară activităţi în cadrul diverselor structuri sistemice, în vederea

realizării obiectivelor comune sistemice ale societăţii globale.

De altfel, am arătat mai sus că principiul „separaţiei puterilor” (legislative,

executive, jurisdicţionale), astfel cum a fost el formulat de Montesquieu,

născut din ideile filozofico-politice ale secolului XVIII, este astăzi depăşit,

întrucât, la proba timpului, s-a dovedit că separarea rigidă, inflexibilă a

puterilor a dus la aberaţii inadmisibile, aşa încât s-a ajuns la concluzia că, de

fapt, trebuie asigurată o colaborare între puteri, distribuirea de sarcini aparte

unor autorităţi diferite având doar rolul de a exercita un control unele asupra

altora, asigurându-se astfel un echilibru în activitatea de guvernare.

Revenind la activitatea jurisdicţională, aceasta trebuie reconsiderată într-o

viziune sistemică, în sensul că ea nu mai poate fi considerată ca o funcţiune

izolată a organelor judiciare, în raport cu funcţiunea organului legislativ

(Parlamentul), care s-ar reduce doar la aplicarea legilor în cazurile individuale

de situaţii litigioase.

Activităţile de legiferare, de punere în practică a legilor de către organele

administrative şi de aplicare a legilor de către organele jurisdicţionale în cazuri

individuale de situaţii litigioase nu mai pot fi privite şi analizate numai prin

prisma funcţionalităţii strict juridice specifice fiecăreia dintre aceste trei

categorii de organe ale statului: legislative, executive şi jurisdicţionale.

Toate aceste activităţi pun în practică nişte politici juridice care se

subordonează (se încadrează) în sfera largă a politicilor economice, sociale,

culturale, formând un cadru politico-judiciar unitar, comun.

Fără a nega specificitatea fiecărui organ: elaborarea legilor, aplicarea

legilor de organele administrative şi soluţionarea situaţiilor litigioase

individuale, trebuie să se reţină, în acelaşi timp, şi caracterul lor sistemic care

este fundamentat pe principiul intercondiţionării sistemice. Iar aceasta

înseamnă că atât juriştilor care acţionează în cadrul organelor administrative,

cât şi judecătorilor le revine, ca persoane încadrate în structuri sistemice, şi

obligaţia de a colabora, bineînţeles cu mijloacele lor specifice sau, mai precis,

prin constatările ce le vor face prin desfăşurarea activităţilor lor specifice, cu

organul legiuitor care trebuie înţeles nu ca o entitate abstractă, ci ca entităţi

organizaţionale antrenate în procesul de elaborare a legilor sub controlul

Parlamentului.

Juriştii care acţionează în cadrul aparatului administrativ şi judecătorii,

făcând aplicarea legilor, vin în contact direct cu realităţi economice, sociale şi
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percep reacţiile destinatarilor legilor, deci ei sunt cel mai bine plasaţi pentru a

asigura legătura permanentă a legiuitorului (conceput în sensul arătat mai sus),

cu societatea, cu realităţile şi evoluţia sa şi cu reacţiile destinatarilor

reglementărilor legale, cu efectele acestor reglementări. Or, asemenea

informaţii de mare valoare nu trebuie să se piardă, ci, dimpotrivă, este necesar

să fie valorificate cu maximă eficienţă, prin transmiterea lor către organul

legiuitor, pentru a fi folosite în procesul continuu de legiferare şi de adaptare a

legislaţiei la necesităţile societăţii.

Dar acest lucru nu se realizează de la sine, ci trebuie conceput, înfiinţat şi

organizat un mecanism (o structură) prin care să fie tranzitat întregul volum

informaţional de acest gen, de la organele specializate cu executarea şi

aplicarea legilor spre organul legislativ care le va folosi în activitatea sa

specifică.

Este vorba de instituţionalizarea, organizarea şi funcţionarea acestei

structuri al cărei scop îl va constitui supravegherea continuă a aspectelor

cantitative şi calitative ale sistemului legislativ, pornindu-se de la probleme

punctuale, cum ar fi: lacunele, superficialităţile, suprapunerile, contradicţiile

etc. şi ajungându-se până la deficienţe sistemice cum ar fi: necorelările,

insuficienţa, neclaritatea, lipsa sancţiunilor, incoerenţa, care vor fi analizate şi

evaluate, pentru a putea fi oferite organului legislativ informaţii consistente,

sistematizate, analizate şi evaluate, cu privire la starea sistemului legislativ şi

funcţionalitatea acestuia.

a) În ceea ce priveşte instituţionalizarea acestei structuri. Termenul de

„instituţionalizare” trebuie înţeles şi utilizat, în această privinţă, într-un sens

mult mai larg decât sensul său obişnuit, aceasta justificându-se prin caracterul

sistemic al aparatului juridic al societăţii, în care se integrează, ca o

componentă sistemică, şi jurisdicţională, toate subsistemele acestui aparat:

legislativul, executivul şi jurisdicţionalul, trebuind să coopereze între ele,

concurând la realizarea unui sau unor obiective de politică juridică comune.

Referindu-se la organele judiciare, care alcătuiesc o componentă a

aparatului juridic, activitatea specifică pe care acestea o îndeplinesc –

judecarea situaţiilor conflictuale individuale – nu trebuie considerată ca fiind

încheiată odată cu soluţiile pronunţate în cauzele respective, pentru că, în

realitate, instanţele de judecată, judecătorii nu fac doar o aplicare automată a

dispoziţiilor legale elaborate de organul legislativ, pentru că dacă aşa ar sta

lucrurile judecătorii ar putea fi uşor înlocuiţi cu calculatoare electronice,

nefiind nevoie de oameni, fie ei şi specializaţi. În realitate judecătorii

desfăşoară o activitate mult mai complexă, constând în analize şi evaluări de

situaţii, circumstanţe, cadre legislative, insuficienţele efectelor acestora, tipul

de reacţii ale destinatarilor dispoziţiilor legale. Cu alte cuvinte, judecătorul,

rezolvând cauzele ce-i sunt deduse în faţa sa, are prilejul să verifice în ce

măsură reglementările juridice pe care trebuie să le aplice sunt sau nu

concordante cu realităţile sociale, precum şi impactul pozitiv sau negativ al

acestora, adică adecvarea sau neadecvarea dispoziţiilor legale la aceste

realităţi, la nevoile societăţii. Or, aceasta înseamnă, implicit, o activitate de

supraveghere continuă a stării şi funcţionalităţii sistemului legislativ, iar dacă



MANAGEMENTUL JURISDICȚIONAL
813

se constată deficienţe de orice fel, cantitative sau calitative, acestea trebuie

transformate în informaţii ce vor fi dirijate spre organele de decizie situate pe

diferite trepte şi niveluri ale sistemului juridic global, care include şi sistemul

jurisdicţional, destinaţia finală fiind însă legiuitorul, care ar avea astfel la

îndemână o sursă importantă de informare pe care o va folosi pentru corecţiile

necesare şi, eventual, pentru reformarea întregului sistem legislativ sau numai a

unor părţi din acesta.

Instituţionalizarea activităţii de supraveghere a stării şi funcţionalităţii

sistemului legislativ, cu ocazia activităţii de soluţionare de către organele

jurisdicţionale a situaţiilor conflictuale (unele generate chiar de starea şi

funcţionalitatea sistemului legislativ), se justifică din mai multe puncte de

vedere.

Din punct de vedere metodologic instituţionalizarea acestei activităţi este

de dorit pentru că permite analizarea, deopotrivă, atât a calităţii activităţilor

desfăşurate de instanţele de judecată, cât şi, mai ales, a stării şi funcţionalităţii

sistemului legislativ.

Din punct de vedere al cooperării între diferite organe angrenate în acest
proces de supraveghere şi evaluare a sistemului legislativ este, într-adevăr,

vorba de diferite organe: cele însărcinate cu aplicarea legilor (organele

executive), cele jurisdicţionale, însărcinate cu soluţionarea situaţiilor

conflictuale, asociaţiile de jurişti, cadrele universitare (din facultăţile de drept),

institutele de cercetări juridice şi, în mod concomitent, şi organul de legiferare.

Într-adevăr, nu este suficient ca legiuitorul să fie bombardat pur şi simplu cu

pachete enorme de hotărâri judecătoreşti, chiar selectate şi prelucrate sumar,

pentru că astfel de informaţii brute nu-i vor fi de mare folos. Ele trebuie să fie

procesate în prealabil, adică: selectate, compactate, sistematizate, analizate,

comparate cu practici judiciare similare şi sisteme legislative din alte ţări şi, de

asemenea, reglementări comunitare şi internaţionale. Deci colaborarea

diferitelor organe şi instituţii este absolut indispensabilă pentru buna

desfăşurare a analizelor de acest tip. Iar astfel de rapoarte vor constitui cu

adevărat o sursă foarte preţioasă de informare pentru organul legislativ.

Desigur că nu în toate cazurile va fi nevoie să fie parcurse toate aceste

etape de cooperare, pentru că atunci când deficienţele constatate vor fi de mică

importanţă, mici lacune, suprapuneri, contradicţii evidente, acestea vor putea fi

operativ corectate în mod operaţional, nefiind nevoie de analize şi comparaţii

aprofundate, care necesită timp şi sunt şi foarte costisitoare.

Instituţionalizarea activităţii de supraveghere a stării şi funcţionalităţii

sistemului legislativ prin intermediul organelor jurisdicţionale se impune, de

asemenea, datorită distanţei dintre organul legislativ de la care emană norma
legală şi destinatarii acesteia. În această privinţă trebuie subliniate dificultăţile

pe care le întâmpină dialogul care ar trebui să existe între legiuitor şi

destinatarii legilor, cei care beneficiază de reglementări, dar suportă şi efectele

secundare ale acestora care, uneori, întocmai ca şi în cazul medicamentelor, pot

fi foarte grave, pentru că ele (reglementările) pot comporta inconveniente şi

riscuri.
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Este adevărat că o activitate de supraveghere continuă a stării şi

funcţionalităţii sistemului legislativ, inclusiv prin intermediul sistemului

jurisdicţional, ceea ce implică preocupări, măsuri operaţionale sau de

profunzime, precum şi foarte multe operaţiuni de comunicare şi procesare a

informaţiilor, ar putea apărea, la prima vedere, că nu ar prezenta o necesitate

evidentă, sau chiar că ar putea suscita aşteptări exagerate şi, drept urmare, şi

dezamăgiri pe măsură, ceea ce ar risca să îngreuneze activitatea instanţelor de

judecată şi a întregului mecanism jurisdicţional, în loc să o uşureze şi să o

simplifice. Iar aceste ipotetice obiecţiuni ar face discutabilă instituţionalizarea

unei atare activităţi. În realitate, instituţionalizarea există deja, există un sistem

jurisdicţional bine închegat şi funcţional, care însă trebuie renovat, pentru a

corespunde cerinţelor unei societăţi moderne democratice, şi exploatat mult

mai eficient prin adăugarea unei noi dimensiuni organizaţionale şi funcţionale,

aceea de a se contribui, alături de alte organe ale statului, la supravegherea

continuă (dinamică) a stării şi funcţionalităţii sistemului legislativ şi

semnalarea oricăror neconcordanţe sau deficienţe, asigurându-se, astfel,

permanentul contact cu realităţile sociale şi stările sale evolutive şi adecvarea

sa la dinamica societăţii.

Este o cale care l-ar scoate pe judecător din carcasa conceptuală rigidă a

pozitivismului şi dogmatismului tradiţional azi depăşite.

Judecătorul nu va mai putea fi considerat ca un robot care aplică automat

legile şi celelalte categorii de acte normative, uşor de înlocuit cu calculatoarele

moderne. El va deveni, dimpotrivă, un organ care supraveghează în mod

permanent (bineînţeles, în cadrul exercitării funcţiei sale specifice – de

soluţionare a situaţiilor cu caracter litigios) starea şi funcţionalitatea sistemului

legislativ, implicându-se, indirect, în procesul de legiferare şi de aplicare a

legilor, adică de realizare a obiectivelor de politică legislativă şi jurisdicţională.

Această adevărată reformă conceptuală care depăşeşte evident nivelul

tradiţional pur procedural, ridicând activitatea judecătorilor la un alt plan,

superior, în ceea ce priveşte activitatea lor jurisdicţională, implică

instituţionalizarea care, aşa cum am arătat şi mai sus, există deja, dar numai că

va avea două componente care sunt complementare: o linie care priveşte

perfecţionarea continuă a activităţii specifice desfăşurate de organele

jurisdicţionale şi o altă linie prin care se consacră o obligaţie de a se contribui

la realizarea în condiţii optime a procesului de legiferare şi asigurarea

condiţiilor necesare pentru ca sistemul legislativ să se afle în contact

permanent cu realităţile sociale şi tendinţele lor evolutive. Prima linie va

parcurge un traseu care va fi orientat spre instanţa supremă „Înalta Curte de

Casaţie şi Justiţie” şi, de asemenea, spre Consiliul Superior al Magistraturii,

care va trebui să-şi întărească mult dimensiunea managerială şi de pregătire

profesională a juriştilor din aparatul jurisdicţional. A doua linie va avea acelaşi

traseu până la un punct din care va fi orientată spre organul legislativ, prin

intermediul Consiliului Legislativ, organ consultativ al Parlamentului, a cărui

activitate, de asemenea, va trebui mult lărgită pentru a putea face faţă

operaţiunilor de procesare a informaţiilor venite de la toate organele
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jurisdicţionale şi transformarea acestora în materiale documente ajutătoare în

procesul de legiferare.

b) Organizarea activităţii de supraveghere a stării şi funcţionalităţii
sistemului legislativ prin intermediul organelor jurisdicţionale. Sistemul

jurisdicţional, ca orice alt sistem, presupune ordine, iar asigurarea ordinii

presupune organizare.

Prin organizarea activităţii de monitorizare (supraveghere) continuă – de

către organele jurisdicţionale – a stării şi funcţionalităţii sistemului legislativ se

înţelege: colectarea tuturor informaţiilor despre insuficienţele şi deficienţele

legilor şi altor acte normative constatate cu ocazia desfăşurării activităţilor

specifice ale organelor jurisdicţionale; selectarea acestor informaţii;

compactarea lor şi transmiterea informaţiilor către centrele de prelucrare şi

transformare a lor în materiale documentare necesare procesului de legiferare.

Organizarea acestor activităţi porneşte de la conducerile instanţelor situate

pe treapta cea mai de jos a sistemului ierarhic jurisdicţional şi va fi continuată

pe toate treptele sistemului până la centrele de sinteză şi analiză, la acest nivel

constituindu-se „bănci de date” care trebuie în permanenţă actualizate şi la care

trebuie conectate toate sistemele informatice ale întregului sistem

jurisdicţional, aşa încât judecătorii, apăsând pe diferite taste ale calculatoarelor

lor, să fie în permanenţă şi imediat informaţi despre reglementările existente în

legătură cu obiectul cauzelor pe care le au de rezolvat, comentariile şi analizele

doctrinei în legătură cu aceste reglementări, precum şi practica judiciară, mai

veche şi actuală, în această privinţă. De asemenea, din băncile de date vor

putea fi extrase, atunci când este cazul, şi informaţii privind reglementări

similare din legislaţia altor state, reglementări comunitare şi internaţionale,

doctrina şi jurisprudenţa comparată.

În felul acesta, judecătorii vor avea o viziune completă şi clară despre

reglementările în materiile respective pe plan intern, în alte ţări, pe plan

comunitar şi internaţional, precum şi despre modul cum genul de probleme cu

care ei se confruntă sunt abordate de juriştii de pretutindeni şi soluţiile adoptate

de aceştia. Iar, făcându-se comparaţii, chiar şi sumare, se pot identifica

diferenţieri de abordare şi reglementare şi se pot face, cu mai mare uşurinţă,

evaluări ale stării şi funcţionalităţii sistemului legislativ naţional. Va creşte şi

eficienţa în activitatea judecătorilor care pot soluţiona cauzele în termene

foarte scurte, în mod corect şi cu mult mai multă siguranţă de sine.

Dar pentru a se ajunge aici este nevoie de o uriaşă şi permanentă muncă

de colectare, procesare şi introducere a informaţiilor de acest gen în băncile de

date create la nivelul organelor de sinteză şi analiză, una situată pe linia

pregătirii profesionale a judecătorilor, alta pe linia informării organului

legislativ.

Desigur însă că această muncă trebuie nu numai organizată, ci şi condusă,

iar această activitate de conducere constituie – în ceea ce priveşte organele

jurisdicţionale – tocmai obiectul „managementului jurisdicţional”.

Munca de conducere nu trebuie însă înţeleasă simplist, doar ca nişte

ordine ce se dau de persoane aflate în funcţii de conducere, ci trebuie

concepută într-un sens sistemic, ce se caracterizează atât prin stabilirea şi
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repartizarea, cu exactitate, a obiectivelor ce trebuie realizate, în anumite

termene, cât şi, mai ales, printr-o largă şi activă participare.

Unul din mijloacele cele mai eficiente utilizate de conducători în

exercitarea atributului de antrenare îl constituie „delegarea de atribuţii”

33

, prin

intermediul acesteia asigurându-se nu numai creşterea eficienţei muncii celui

care deleagă – prin lărgirea ariei de activitate şi utilizarea mai raţională a

timpului său de lucru –, dar şi valorificarea mai completă a energiei creatoare a

colaboratorilor.

Un alt mijloc modern, participativ, de exercitare a activităţii de conducere

este descentralizarea care ţine de atributul de organizare, fixându-se, pentru

anumite perioade de timp, anumite cadre de relaţii, o anumită distribuire a

atribuţiilor, până la niveluri ierarhice subordonate ale sistemului.

Dar orice organizaţie (mod de organizare şi de funcţionare a conducerii)

nu ar putea supravieţui fără o autoritate constrângătoare, de aceea, pe lângă

motivare şi antrenare trebuie acordată atenţie şi preciziei cu care sunt fixate

obiectivele şi responsabilităţile, structurile, metodele de muncă şi controlul

34

.

Multă vreme la baza metodelor, tehnicilor şi practicilor de conducere au

stat structurile tradiţionale de tip autoritar, paternaliste şi mecaniciste, dar

acestea şi-au dovedit limitele şi ineficienţa, tocmai pentru că au pus accentul pe

constrângere şi control

35

.

În consecinţă, au fost create stiluri moderne de conducere caracterizate

atât printr-o mare precizie în stabilirea şi repartizarea obiectivelor, cât şi printr-o

largă şi activă participare. Principiul central al acestui mod de concepere şi de

exercitare a activităţii de conducere este cel al integrării şi autocontrolului care

presupune crearea unor astfel de condiţii în cadrul organizaţiei încât membrii

acesteia să poată contribui la realizarea obiectivelor comune, prin concentrarea

eforturilor lor (concentrare sinergică) astfel încât organizaţia să-şi realizeze

mai eficient obiectivele sale. Un asemenea tip de conducere va trebui să fie

capabil să înlăture, pe această cale a integrării şi autocontrolului, lipsa de

responsabilitate, conflictele de interese, incapacitatea de a se lua decizii corecte

la diferitele niveluri organizaţionale, haosul

36

.

Întrebarea care s-ar putea pune este aceea de a se şti cum se poate înfăptui,

practic, un asemenea tip de organizare şi de conducere a activităţii de integrare

şi colaborare a judecătorilor la optimizarea procesului de legiferare, astfel încât

să fie asigurat contactul permanent al sistemului legislativ cu realităţile sociale

şi mişcările sale evolutive, dându-i-se acestuia flexibilitatea şi plasticitatea

necesare menţinerii unei astfel de concordanţe?

Totul va depinde de modul cum conducerile instanţelor de judecată şi

colectivele de judecători vor avea voinţa şi capacitatea de a se antrena într-o

asemenea activitate de mare amploare şi importanţă, dar şi de modul şi

capacitatea organelor ierarhic superioare din sistem de a şti să organizeze
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supervizarea acestei activităţi intervenind cu măsuri adecvate de corectare sau

impulsionare, pentru a se menţine fluxul informaţional în parametrii normali de

funcţionalitate.

Desigur că se pot ivi cazuri de dezinteres, superficialitate, indolenţă şi

chiar incapacitate de integrare într-o astfel de activitate, or pentru buna

funcţionare a unui astfel de sistem acţional (căci, într-adevăr, este vorba de un

adevărat sistem acţional) se cere din partea judecătorilor să fie eficienţi,

eficienţa presupunând, pe lângă îndeplinirea sarcinilor cuprinse în fişa postului

(adică soluţionarea cazurilor litigioase), talent şi creativitate aplicată, simţ de

răspundere şi preocupare pentru a descifra (identifica) şi semnala obstacolele

de ordin legislativ pe care le întâlnesc şi care îi stânjenesc în rezolvarea corectă

şi promptă a cauzelor de care se ocupă.

Cu alte cuvinte, judecătorii în societatea modernă contemporană nu

trebuie să cunoască, şi cu atât mai puţin să invoce, cuvântul „limite”, ci,

dimpotrivă, ei trebuie să-şi pună în valoare toate capacităţile lor de jurişti,

folosindu-le în mod creativ, o cale în acest sens fiind aceea a participării lor

active, calificate, la optimizarea procesului de legiferare.

Conducerile instanţelor de judecată vor trebui, la rândul lor, să organizeze

şi să creeze condiţii pentru o bună desfăşurare a unei asemenea activităţi,

urmărind în mod continuu modul în care se desfăşoară aceasta, rezultatele

obţinute şi contribuţia fiecărui judecător din subordinea sa.

Fireşte că aceste „programe acţionale” nu trebuie să fie opera doar a

conducătorilor de instanţe judecătoreşti, ci la ea trebuie să fie antrenat întreg

colectivul de judecători, fiecare venind cu ideile şi propunerile sale, care vor fi

integrate în urma discuţiilor purtate. De asemenea, aceste programe nu trebuie

să fie întocmite superficial, pentru a se bifa că s-a îndeplinit o sarcină faţă de

care, în realitate, judecătorii sau unii dintre ei ar fi indiferenţi sau chiar ostili,

susţinând că şi aşa sunt încărcaţi cu prea multe cauze ce le sunt repartizate

pentru rezolvare şi că aceasta nu le mai permite să aibă şi altfel de preocupări.

Desigur că întotdeauna s-au manifestat astfel de poziţii conservatoare şi

niciodată nu s-au analizat adevăratele cauze ale unor astfel de atitudini sau,

eventual, cauzele pentru care judecătorii sunt puşi în situaţia de a nu mai avea

timp şi pentru altceva decât îndeplinirea sarcinilor ce figurează în fişa postului,

şi acestea având de multe ori o calitate îndoielnică. Or, aceasta însă nu ar

însemna altceva decât o întoarcere la poziţia atât de criticată pe care ar avea-o

judecătorul redus doar la o activitate de aplicare strictă a legilor şi nimic

altceva, întrucât aceasta ar excede sarcinilor ce-i revin conform fişei postului.

Într-adevăr, ar fi paradoxal să se susţină că activitatea judecătorului şi

jurisprudenţa în general ar avea o atare importanţă încât ar constitui o sursă de

drept, din moment ce prin hotărârile judecătoreşti nu s-ar face altceva decât să

se aplice automat, rigid, inflexibil, dispoziţii legale elaborate de organul

legislativ. Deci activităţile judecătorilor ar avea un caracter subaltern, care se

supune necondiţionat prevederilor rigide ale legii, neavând nicio posibilitate,

alta decât eventuale critici exprimate în literatura de specialitate care însă nu au

un caracter organizat, continuu, sistematizat, cale la care de altfel nici nu se

prea recurge cu regularitate şi nici prea des. La fel se întâmplă şi cu analizele
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profesionale care nu reprezintă o cale organizată şi fundamentată ştiinţific de

informare a organului legislativ.

Remarcăm, de asemenea, că în pofida acelei aşa-zise încărcări excesive a

judecătorilor cu un număr excesiv de cauze, unii judecători, atât în trecut, cât şi

în prezent, au găsit totuşi răgazul să-şi manifeste critic poziţia faţă de

insuficienţele legilor în paginile numeroaselor reviste de specialitate sau chiar

să elaboreze lucrări monografice la edituri specializate. Deci cauzele

neparticipării la acţiuni care, într-adevăr, exced fişei postului, poate şi dintr-o

deficienţă a legii de organizare şi funcţionare a instanţelor de judecată, trebuie

căutate nu exclusiv în încărcarea excesivă a rolurilor instanţelor de judecată, ci

şi în comoditate sau, ceea ce este mai grav, în incapacitatea unor judecători de

a îndeplini o astfel de activitate (integrarea în procesul larg de legiferare,

printr-o contribuţie specifică).

Personal, în calitate de redactor-şef al uneia dintre cele mai prestigioase

reviste juridice din ţara noastră, urmărind să realizez o intensificare a fluxului

de informaţii de natură jurisdicţională şi doctrinară, care să constituie o sursă

documentară abundentă, diversificată şi pertinentă atât pentru juriştii

practicieni şi teoreticieni, cât şi pentru organul de legiferare, am organizat, în

întreaga ţară, numeroase consfătuiri cu judecătorii, cărora   le-am explicat

scopul urmărit de revistă (care, în ceea ce o privea, figura în fişa postului),

după care le-am solicitat să contribuie comunicând (trimiţând) redacţiei copii

de pe hotărârile judecătoreşti pe care fiecare judecător considera că ar fi

interesante şi că ar merita să fie cunoscute şi de alţi jurişti, practicieni sau

teoreticieni. Am subliniat că acest lucru se putea face fără niciun efort din

partea lor, decât preocuparea de a face cunoscute soluţiile, pe care ei înşişi le

considerau ca prezentând interes, şi altor jurişti, cu titlu de documentare sau,

după caz, pentru orientarea tematică. Trebuia doar ca în momentul

dactilografierii acestor hotărâri judecătoreşti să fie făcută şi o copie, iar aceste

copii să fie adunate la secretariat şi expediate, la anumite intervale de timp,

redacţiei care-şi asuma sarcina selectării, rezumării şi chiar asigurării, prin

colaboratorii ei, a unor comentarii.

Deşi această operaţiune era extrem de simplu de realizat, fără niciun efort

suplimentar din partea judecătorilor pentru colaborarea la o asemenea acţiune

care era şi în folosul lor, pentru că, pe această cale, s-ar fi realizat un preţios

schimb de experienţe între toate instanţele judecătoreşti din ţară, fără a mai

vorbi de influenţele pozitive asupra sistemului legislativ, această iniţiativă a

eşuat din cauza totalei indiferenţe, inexplicabile, a judecătorilor. Căutând să

descopăr cauzele acestei pasivităţi şi punând întrebări judecătorilor în această

privinţă, unii dintre ei, mai curajoşi, au spus că soluţiile lor sunt analizate de

superjurişti, adică de jurişti cu o solidă pregătire teoretică şi practică, şi sunt

exprimate, în unele cazuri, critici cu privire la modurile în care ei au rezolvat

cauzele respective, ceea ce le dăunează în aprecierile ce se fac pe cale ierarhică

cu privire la pregătirea lor profesională, aprecieri neconvenabile pentru ei.

În faţa unor asemenea argumente care se bazau pe prioritatea acordată

securităţii poziţiei lor, nu pe deficienţele din pregătirea lor profesională, am

fost nevoit să abandonez această iniţiativă şi a trebuit să utilizez aparatul
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redacţional pentru a identifica, din mapele de hotărâri judecătoreşti ale

instanţelor de judecată, acele sentinţe sau decizii care s-ar părea că ar putea

prezenta un interes mai deosebit, ceea ce a reprezentat o muncă enormă şi cu

rezultate nesemnificative dată fiind cantitatea, într-adevăr foarte mare, de

hotărâri judecătoreşti.

Desigur că argumentele de felul celor sus-menţionate sau cele întemeiate

pe încărcarea excesivă a rolurilor instanţelor de judecată care nu le-ar asigura

răgazul adoptării unor soluţii la standarde europene pot fi uşor demontate: dacă

s-ar face analize serioase detaliate cu ocazia cunoscutelor „practici de casare”

care, inerent, pun în evidenţă şi deficienţe în pregătirea profesională a

judecătorilor; dacă s-ar ţine seama de observaţiile critice făcute de diferiţi

jurişti: avocaţi, consilieri juridici şi chiar judecători, în paginile revistelor de

specialitate, dar şi în presa generală, scrisă sau audiovizuală; dacă rapoartele

periodice de activitate, elaborate de organele ierarhic superioare, până la nivel

de minister, s-ar baza pe analize aprofundate, ilustrate cu exemple practice

negative, însoţite şi de măsuri printre care şi aprecieri cu privire la pregătirea

profesională; dacă s-ar face studii comparative între cantitatea de cauze aflate

pe rolurile instanţelor din alte ţări şi calitatea soluţiilor pronunţate de

judecătorii acelor instanţe şi cele pronunţate de instanţele judecătoreşti din

România.

În orice caz, pregătirea profesională precară, superficialitatea, neglijenţa,

dezinteresul, alergiile la efort ies la iveală întotdeauna, indiferent de grija celor

aflaţi în aceste situaţii de a le ascunde.

În prezent, în orice activitate, din orice domeniu, inclusiv, aşadar, în

domeniul activităţii jurisdicţionale, accentul nu se va mai pune exclusiv pe

criterii de ordin cantitativ ci, mai ales, pe criterii de natură calitativă,

performanţa în profesiune apreciindu-se pe baza analizei atente a ambelor

categorii de criterii, aprecieri care nu se vor limita doar la afirmaţii generale,

oricât de abile şi disimulatoare ar fi acestea, ci şi la demonstraţii atente,

precise, pertinente, ilustrate cu exemple şi identificaţi cei aflaţi în situaţii

deficiente.

Astfel de analize, mai mult sau mai puţin aprofundate, după caz şi

necesităţi, trebuie efectuate operativ sau la intervale mai mari de timp pentru a

se putea obţine şi perspectiva ori continuitatea (repetativitatea), trase concluzii

operative sau în perspectivă, luate măsuri de corectare, care trebuie urmărite

până la reintrarea în normalitate, identificaţi cei aflaţi în situaţii deficiente şi

sancţionaţi, sau, în orice caz, apreciaţi în consecinţă.

Procedându-se în felul aceasta se va realiza, în timp, o selecţie a

judecătorilor după calităţile lor, pe baza realizărilor lor performanţiale,

punându-se în evidenţă punctele forte şi cele slabe ale acestora, capacitatea lor

de a se integra în sistem pe diferite trepte de management juridic, evitându-se

surprizele neplăcute cu cortegiul corespunzător de efecte negative. Un criteriu

de selecţie l-ar constitui, desigur, şi capabilitatea judecătorilor de a se integra şi

contribui, cu mijloacele ce le sunt specifice, sau mai exact pe baza acestor

mijloace specifice, la procesul de legiferare.
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Pe plan instituţional, reţeaua de instituţii cu sarcini manageriale există şi

este reprezentată chiar de „sistemul jurisdicţional: instanţele de fond, instanţele

de control jurisdicţional şi instanţa supremă, întreg acest ansamblu sistemic

fiind conectat la cel puţin trei instituţii centrale care au şi obiective cu

dimensiuni manageriale în materie jurisdicţională: Consiliul Superior al

Magistraturii şi Ministerul Justiţiei.

În acest sistem managerial va trebui inclus, în viitor, şi Consiliul

Legislativ care, potrivit legii, are sarcina constituirii, în sistem informatizat, a

bazei de date necesare activităţii de studii şi documentare legislativă, mereu

actualizată (art. 2 alin. 1 lit. j din Legea nr. 73/1993) şi chiar elaborează astfel

de studii, pe baza cărora face propuneri Parlamentului şi, după caz,

Guvernului, în vederea sistematizării, unificării şi coordonării legislaţiei (art. 2

alin. 1 lit. d din Legea nr. 73/1993).

Este deci, evident, că la nivelul Consiliului Legislativ va fi poziţionată

„banca de date” necesară pentru furnizarea informaţiilor indispensabile în

„procesul de legiferare”, iar din această bancă de date nu pot lipsi nici

informaţiile provenite din zona doctrinei şi jurisprudenţei care constituie surse

de contact cu realităţile sociale şi impactul legislaţiei asupra destinatarilor

acesteia: economia, socialul, culturalul.

Dar managementul jurisdicţional are şi centre de comandă la toate

nivelurile sistemului jurisdicţional: la nivelul instanţelor de fond, la nivelul

instanţelor de control judiciar, la nivelul instanţei supreme, la nivelul

Consiliului Superior al Magistraturii şi la nivelul Ministerului Justiţiei, toate

aceste organisme având şi o dimensiune managerială, fiecăreia dintre ele

revenindu-i sarcina să organizeze, să urmărească permanent cum sunt

îndeplinite cerinţele de management jurisdicţional, în privinţa celor două laturi:

pregătirea profesională a judecătorilor şi integrarea şi colaborarea judecătorilor

în cadrul procesului de legiferare.

Funcţionalitatea acestui sistem va fi asigurată atât printr-o reglementare

adecvată, cât şi metodologic.

În primul rând, prin lege organică trebuie să se prevadă că sistemului

jurisdicţional îi revine şi sarcina de a contribui, pe baza informaţiilor şi

analizelor specifice care sunt întreprinse cu ocazia soluţionării stărilor

conflictuale, la optimizarea procesului de legiferare, asigurându-i acestuia

flexibilitatea şi plasticitatea necesare adaptabilităţii sale permanente la

realităţile sociale, cerinţele societăţii.

Prin lege vor trebui lărgite şi mai mult atribuţiile manageriale ale

Consiliului Superior al Magistraturii (de fapt aceasta ar trebui să constituie, în

esenţă, sarcina de bază a acestui organism), cât şi ale Ministerului Justiţiei.

În sfârşit, tot prin lege ar trebui reglementate mult mai precis sarcinile şi

răspunderile Consiliului Legislativ ca organism unde se va constitui „banca de

date” şi vor fi înfăptuite studiile necesare activităţii de legiferare.

Din punct de vedere metodologic, activitatea de integrare şi participare a

judecătorilor la procesul de legiferare va trebui organizată şi condusă de

preşedinţii de instanţe de judecată. Dar fiind vorba de o sarcină care, deşi

foarte importantă, va fi totuşi una suplimentară pentru judecători, va fi
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necesară o mai strictă organizare şi supraveghere a modului în care sunt

abordate şi soluţionate litigiile ce sunt deduse în faţa instanţelor de judecată. În

primul rând trebuie anihilată tendinţa de a se invoca, fără vreo demonstraţie

pertinentă, încărcarea exagerată a rolului instanţelor care ar constitui principala

cauză a calităţii cel puţin discutabile a hotărârilor care se pronunţă. Şi de

curând, în presă, o judecătoare s-a plâns că intră în şedinţa de judecată la două

săptămâni cu 100 de cauze dintre care, în medie, au ajuns în stare de judecată

circa 25%, Or, aceasta înseamnă că 75% dintre cele 100 de cauze au fost

amânate la diferite termene, mai lungi sau mai scurte, iar la datele respective

aceleaşi cauze vor fi iarăşi reclamate ca fiind o altă sută de cauze deşi, în

realitate, acestea sunt aceleaşi cu care judecătorul a mai intrat în şedinţa de

judecată şi deci sunt deja cunoscute, iar în aceste intervale mai lungi de

termene judecătorul a avut timp să se familiarizeze şi să cunoască bine cauzele,

beneficiind şi de ajutorul apărătorilor cărora le solicită concluzii scrise,

judecătorului revenindu-i obligaţia să fie foarte atent la reglementarea din

materia respectivă şi să facă o selecţie echitabilă şi echilibrată a motivărilor din

concluziile scrise ale părţilor.

Dar chiar dacă, ipotetic, s-ar admite că volumul de muncă ar fi foarte

mare, nu trebuie să se piardă din vedere că nu toate cauzele au un caracter

complex, multe din ele fiind foarte simple sau pentru care nu s-a întreprins nici

măcar vreo activitate de investigaţie judiciară cum ar fi, de exemplu:

perimările, prescripţiile, tranzacţiile părţilor, anulările pentru neplata taxelor de

timbru judiciar. Analizându-se câte din cele 100 de dosare se încadrează în

această categorie şi ce procent reprezintă, se pot trage concluzii mai corecte în

legătură cu aşa-zisa încărcare excesivă a rolurilor instanţelor de judecată.

O altă categorie de cauze are un caracter repetitiv, iar soluţiile în ceea ce

le priveşte sunt binecunoscute, reprezentând practici judiciare constante,

devenite adevărate modele jurisprudenţiale de rezolvare, valabile până se va

schimba legislaţia sau se va schimba jurisprudenţa. Deci judecătorul trebuie să

fie doar atent ca să nu fi intervenit astfel de schimbări în timp. În rest, el are un

model după care se va conduce cu uşurinţă şi nici nu va consuma prea mult

timp cu redactarea hotărârilor pe care le va pronunţa. O analiză atentă şi în

legătură cu atare cauze va pune în evidenţă un alt adevăr referitor la aşa-zisele

încărcări exagerate ale rolurilor instanţelor de judecată.

Acceptând, totuşi, tot ipotetic, că ar rămâne încă prea multe cauze de

soluţionat de către fiecare judecător, va trebui să fie ridicată şi o altă problemă,

şi anume aceea a ponderii unor anumite tipuri de cauze judiciare, întrucât mai

toate instanţele de judecată din ţară se confruntă, în funcţie de specificul

zonelor teritoriale, cu un anumit tip de cauze sau cu diferite tipuri de cauze

dintre care ponderea este deţinută de un anume tip.

Datoria conducerilor instanţelor de judecată, dar şi a judecătorilor înşişi,

este de a identifica aceste tipuri de litigii şi, în cadrul pregătirii lor

profesionale, care după cum se ştie are un caracter continuu, de a studia cu

atenţie şi în profunzime legislaţia în materie, jurisprudenţa, doctrina, iar dacă

este cazul şi legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa din alte ţări sau la nivel

comunitar, pregătindu-şi astfel instrumentarul legislativ şi teoretic de care vor
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avea nevoie când vor avea de soluţionat acest tip de cauze. Stăpânind bine

acest instrumentar le va fi foarte uşor să studieze cauzele şi să conducă

procesul cu siguranţă şi în mod eficient, înlăturând orice obstacole pe care ar

încerca să le ridice părţilor pentru a tergiversa soluţionarea.

Acest mod de a se pregăti este valabil şi pentru situaţiile când varietatea

cauzelor ar fi mai mare pentru că, odată înarmaţi cu asemenea ghiduri

legislative, teoretice şi jurisprudenţiale, să zicem pentru 10–20 tipuri de cauze,

judecătorilor le va veni mult mai uşor să rezolve cu promptitudine şi corect,

aceste tipuri de cauze; este ceea ce am numi dobândirea unei experienţe

profesionale bazate pe studii în fazele iniţiale iar, în continuare, prin urmărirea

atentă a continuităţilor şi discontinuităţilor în materie, la care vor trebui să se

adapteze.

Toate cele expuse mai sus reprezintă linii directoare pentru un manage -

ment jurisdicţional adaptat la cerinţele societăţii moderne contemporane.



Sinteză și concluzii 
Î� LEGĂTURĂ CU PARTEA A TREIA 
A STUDIULUI

1. În cadrul unui stat de drept, se consideră că activitatea jurisdicţională

rezultă  dintr-o voinţă de a se lupta contra formalismului excesiv şi

deficienţelor din reglementările juridice care paralizează exercitarea funcţiei de

a se face dreptate, dar şi împotriva celor care aplică greşit sau arbitrar

prevederile legale şi, inclusiv, a celor care se folosesc abuziv de aceste

prevederi.

Justiţia mai este considerată ca fiind rezultată (mai mult sau mai puţin

spontan şi în cadrul comunităţii) din nevoile şi cerinţele membrilor comunităţii

de rezolvare paşnică a conflictelor (ceea ce a fost denumită „justiţie

alternativă”), apărând, pe la mijlocul anilor ’70, şi o mişcare de gândire în acest

sens, fiind readusă în discuţie problema clasică a contrastelor dintre modurile

centraliste jurisdicţionale în materie de reglări sociale şi modurile

descentralizate, informale, deprofesionalizate care fac apel la participarea

activă a părţilor pentru rezolvarea propriilor lor conflicte.

S-au făcut eforturi şi în direcţia întocmirii unui portret al justiţiei în lume,

dincolo de frontierele ordinilor juridice de origine, o prezentare a diferitelor

faţete ale „funcţiei judiciare” în spaţii variate, distingându-se: sistemele

romaniste; sistemele de common law; sistemele de inspiraţie religioasă;

sistemele cutumiare.

Modul de analizare (portretizare) a acestor „mari sisteme jurisdicţionale”

se apropie mult de stilul impresionist, fiind descrise (portretizate) diversele

figuri de judecători: judecători-interpreţi; judecători-legiuitori; judecători-

arbitri; judecători-actori; judecători-asociaţi; judecători-administratori etc.,

adică tot atâtea portrete care ilustrează diversele funcţii atribuite judecătorilor

de-a lungul timpului, în spaţii diferite.

Acest mod de abordare „funcţional” scoate foarte bine în evidenţă

trăsăturile fundamentale ale marilor sisteme jurisdicţionale din lume, care

există şi în prezent.
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În literatura de specialitate se face şi o subliniere importantă şi anume că

există o strânsă legătură între „marile sisteme jurisdicţionale” şi „marile

sisteme legislative”, o studiere separată a acestora fiind neadecvată unei

abordări sistemice în materie.

Cu alte cuvinte, unghiul de vedere care trebuie reţinut pentru un studiu

aprofundat al „sistemului jurisdicţional” este cel care va ţine seama de această

legătură organică între „sistemul jurisdicţional” şi „sistemul legislativ”, unghi

de vedere pe care l-am ales şi pentru studiul pe care ne-am propus să-l

întreprindem în legătură cu „managementul jurisdicţional”, întrucât acest mod

de abordare permite evidenţierea raporturilor strânse între activitatea

jurisdicţională şi procesul de legiferare (adică dubla funcţiune a judecătorilor).

Desigur că, iniţial, s-a avut în vedere doar activitatea creatoare a

judecătorului în ceea ce priveşte realizarea de norme juridice atunci când legea

tace, este incompletă sau nu îndeajuns de clară, în astfel de cazuri judecătorul

având o mai largă posibilitate de apreciere, îndeplinind un fel de activitate de

inginerie juridică. În timp însă au avut loc evoluţii spectaculoase atât de ordin

conceptual, cât şi metodologic, aşa încât legătura dintre „sistemul

jurisdicţional” şi „sistemul legislativ” a putut fi abordată de pe alte poziţii şi la

un alt nivel calitativ.

Acest parcurs evolutiv este prezentat şi analizat cu toată atenţia în studiul

nostru pentru că din noile concepte şi metodologii în materie ne-am construit

structura de rezistenţă a demonstraţiei pe care ne-am propus să o facem în

legătură cu dubla funcţiune a judecătorului în societatea concepută ca sistem:

soluţionarea situaţiilor litigioase şi integrarea, prin contribuţii aduse, în

procesul de legiferare.

Această evoluţie a sistemului jurisdicţional a făcut obiectul secţiunilor 1 şi

2 din capitolul I al părţii a III-a din lucrarea noastră, capitol consacrat tocmai

prezentării acestei evoluţii.

2. În ceea ce priveşte conceptul de „jurisprudenţă”, cel de-al doilea pilon

al părţii a treia din studiul întreprins în legătură cu „managementul juridic”, am

căutat să punem în evidenţă necesitatea ca definirea conceptuală a

„jurisprudenţei” să fie integrată în ansamblul parametric al sistemului legislativ

tocmai pentru a demonstra legătura organică dintre „sistemul jurisdicţional” şi

„sistemul legislativ” întrucât, într-o optică sistemică, sistemul jurisdicţional

face parte din sfera largă a sistemului juridic al societăţii, ca element

component (reprezentând etapa de aplicare a legilor), iar jurisprudenţa, produs

al activităţii desfăşurate de instanţele de judecată, va constitui o sursă

importantă de informare, indispensabilă în procesul de legiferare. Ca atare, nu

numai „jurisprudenţa”, ci şi „sistemul jurisdicţional” trebuie definite, avându-se

în vedere caracterul sistemic al acestora.

Definirea conceptuală a sistemelor jurisdicţional şi jurisprudenţial trebuie

abordată din două unghiuri de vedere: instituţional şi material (substanţial).

Din punct de vedere instituţional, sistemul jurisdicţional, după modelul

oricărei instituţii, nu funcţionează într-un spaţiu închis şi, în consecinţă, nu

rămâne impermeabil la schimbări şi inovaţie care au loc în mediul ambiant în

care este integrat pentru că, altfel, ar fi curând asfixiat de entropie. Ca atare,
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pentru a putea supravieţui, sistemul jurisdicţional trebuie să se afle într-o

continuă osmoză cu mediul social şi să se adapteze la schimbările care se

produc, în timp, în cadrul societăţii.

Sistemul jurisprudenţial, la rândul său, este integrat concomitent atât în

sfera largă atotcuprinzătoare a „sistemului social global”, cât şi în sfera

„sistemului juridic al societăţii” care este reprezentată de „ordinea juridică a

societăţii”, al cărei element principal îl constituie „sistemul legislativ”, aşa

încât, deoarece între toate aceste elemente componente ale sistemului social

global există raporturi de interdependenţă şi interdeterminare, influenţele se

vor exercita în toate sensurile, inclusiv şi dinspre „sistemul jurisdicţional” spre

„sistemul legislativ”.

În acest context va trebui, aşadar, abordată şi problema dacă activitatea

judecătorului se limitează doar la o simplă aplicare a dispoziţiilor legale sau,

cel mult, la deducţii deduse din textul legii, adică doar la un silogism judiciar

ori, dimpotrivă, este vorba de alte raporturi care ar exista între sistemul

jurisdicţional şi sistemul legislativ şi care ar fi natura şi întinderea acestor

raporturi.

Într-un ansamblu conceptual larg, domeniul reflecţiei juridice a fost

îmbogăţit prin tipuri de interogare provenind din sociologie şi politologie,

punându-se în evidenţă ideea că rolul judecătorului nu s-ar limita doar la o

„poziţie dogmatică rigidă”, când exegetică, când cazuistică, iar din această

nouă perspectivă pe care o furnizează jurisprudenţa contemporană, activitatea

jurisdicţională constituie un teren foarte bogat în care sunt introduse noi

probleme juridice, printre care şi aceea a raporturilor cu activitatea de

legiferare. Prin urmare, privirea judecătorilor nu s-ar mai îndrepta exclusiv

asupra aplicării legii – deşi reflexele legaliste sunt încă vivace –, ei punându-şi

alte probleme, cum ar fi şi participarea la procesul de legiferare, prin furnizarea

de informaţii cu privire la starea şi funcţionalitatea sistemului legislativ, din

cele constatate cu prilejul soluţionării situaţiilor litigioase, adică atunci când

sunt chemaţi să aplice legea.

Perceperea rigidă, strict legalistă, reduce (limitează) jurisprudenţa doar la

operaţiuni de aplicare automată a legii, fără a o trece prin filtrul vreunei

evaluări, aceasta fiind despărţită, în acest fel, de postulatele multiple, complexe

şi contradictorii ale realităţilor societăţii, când, în realitate, ea ar trebui,

dimpotrivă, să le gestioneze.

S-au făcut numeroase observaţii în legătură cu faptul că însăşi operaţiunea

de trasare a etapelor de luare a deciziei judiciare – în optica strict legalistă – se

dovedeşte a nu fi decât tot o aplicare a legii prin silogism.

În consecinţă, s-au făcut eforturi considerabile pentru ca activitatea

judecătorilor şi jurisprudenţa să fie scoase din carcanul strâmt al legalismului şi

dogmatismului (exegeză, cazuistică) şi plasate într-un cadru raţional mai larg,

criticându-se analizele efectuate din unghiuri reducţioniste, situaţii care

persistă până în zilele noastre.

Sunt puşi în evidenţă trei factori care au puterea de a configura o nouă

orientare conceptuală în legătură cu activitatea jurisdicţională: informaţiile pe

care judecătorul le obţine, în cadrul exercitării activităţii sale specifice, despre
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starea, funcţionalitatea şi impactul sistemului legislativ în mediul ambiant;

atitudinea epistemologică a judecătorului care învaţă, selectează şi combină

informaţiile pe care le culege în cursul proceselor şi atitudinea evaluativă a
judecătorului care, în posesia acestor informaţii, este în măsură să facă

aprecieri pozitive sau critice despre sistemul legislativ.

Concluzia la care s-a ajuns este aceea că teoria clasică (tradiţională)

potrivit căreia rolul judecătorului s-ar reduce doar la o simplă aplicare a legii

sau, cel mult, la un „raţionament silogistic” este, evident, depăşită de realităţi, a

devenit caducă. Dar, din păcate, s-a încercat ca să se înlocuiască teoria clasică

legalistă care evaluează „dimensiunea subiectivă a judecătorului” cu o altă

teorie (teoria decizionistă) care hipertrofiază dimensiunea subiectivă, în

detrimentul altor determinări care, şi ele, interferează în procesul decizional.

Aceste încercări au fost însă abandonate reţinându-se, în esenţă, că decizia

jurisdicţională nu poate fi produsul exclusiv al unei voinţe personale, nici a

unei strategii autonome, ci aceasta trebuie integrată în sfera largă a unei

„politici de ansamblu” (care include şi „politicile legislativă şi jurisdicţională),

într-o viziune sistemică.

Se admite astăzi că juridicul este o obiectivare a unui sistem de valori

originare, într-o societate dată, la un moment dat. Iar deciziile judiciare sunt, şi

ele, inseparabile de sistemul de valori dat, ele fiind judecăţi de valoare, care pot

fi favorabile sau critice.

3. Abordarea rolului şi funcţiilor jurisprudenţei în societatea modernă

contemporană trebuie plasată într-un nou cadru paradigmatic decât cel clasic

(tradiţional).

În această privinţă, situaţia a evoluat foarte mult şi este percepută cu

uşurinţă din parcurgerea operelor ştiinţifice majore din domeniul teoriei

dreptului care pun în evidenţă descarcerarea (eliberarea) ştiinţei juridice dar,

concomitent, şi integrarea sa în mişcarea generală a ideilor care se manifestă în

ştiinţele sociale, mişcare profund legitimă.

Teoria modernă a dreptului a ajuns să opereze într-o din ce în ce mai mare

măsură la graniţa cu alte ştiinţe sociale, din aceste interrelaţii rezultând

concluzii novatoare în legătură cu natura dreptului şi relaţiile sale cu societatea

în care este implementat.

Funcţionarea justiţiei în societate va trebui, şi chiar a început să fie,

abordată dintr-un unghi interdisciplinar şi critic, citările din clasicii ştiinţelor

sociale nefiind suficiente. De asemenea, abordările sofisticate nu dispensează

de această obligaţie. Mai utilă ar fi folosirea unui limbaj mai simplu, care ar

constitui un bun mijloc de comunicare şi control.

În acest context este de făcut observaţia că până în prezent toate

cercetările ştiinţifice întreprinse în legătură cu rolul judecătorului şi contribuţia

adusă de acesta la activitatea de legiferare (relaţia din jurisdicţional şi juridic)

nu au depăşit nivelul unei abordări dogmatice, balizate prin texte de lege, deci

dintr-o perspectivă mai mult sau mai puţin pozitivistă. Aceste studii sunt

limitate doar la posibilităţile, eventual lărgite, ale judecătorului de a-şi exercita

„puterea de apreciere”. Or, o abordare modernă (contemporană) trebuie să fie

una funcţională, în cadrul unei concepţii despre societate şi funcţionarea
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acesteia ca un „sistem global” care încorporează, ca subsisteme, sistemul

juridic (legislativ) şi, implicit, sistemul jurisdicţional, subsisteme care au cu

totul alte roluri decât cele atribuite de teoriile clasice, dogmatice. Este vorba de

roluri sistemice fundamentate pe teoria sistemelor, teoria informaţiei şi teoria

deciziei. Iar această perspectivă depăşeşte cu mult orizontul strict şi formal

legalist, rigid şi neadecvat caracterului societăţii moderne contemporane ale

cărei trăsături sunt: extrema mobilitate şi complexitate, caracteristici care nu

mai pot fi stăpânite şi controlate cu mijloacele clasice (tradiţionale), fiind

necesară, dimpotrivă, o nouă concepţie riguros ştiinţifică, precum şi mijloace

metodologice şi tehnologice pe care ştiinţa modernă le pune la dispoziţie, ceea

ce implică şi o computerizare a operaţiilor juridice şi jurisdicţionale.

Acest mod de abordare, într-o viziune sistemică, pune în evidenţă

posibilităţi vaste pentru judecători care nu vor mai fi limitaţi doar la acţiuni

subalterne de aplicare cvasiautomată a dispoziţiilor legale şi, eventual, crearea

unor atare dispoziţii în spaţiul permis de legiuitor, şi anume cel al „libertăţii de

apreciere” bine delimitat.

Această situaţie aparţine trecutului şi trebuie grabnic remediată.

Judecătorului modern contemporan îi incumbă şi sarcini de altă natură dar,

desigur, legate de activitatea sa specifică de soluţionare a situaţiilor cu caracter

litigios. Judecătorului îi revine şi obligaţia de a studia (sau cel puţin de a

observa) cu atenţie impactul pe care legislaţia îl are asupra destinatarilor

diverselor dispoziţii legale şi a societăţii în general şi, chiar mai mult, să facă

adevărate evaluări cu privire la starea şi funcţionalitatea sistemului legislativ,

exprimându-şi părerile sale critice sau pozitive în calitate de specialist, adică

persoană având calificarea şi capacitatea de a le face.

În zilele noastre procesul de legiferare nu mai constituie o activitate

rezervată exclusiv unui organ specializat, ci a devenit rezultatul înfruntării a

patru forţe: dreptul care se creează el însuşi (autoreglarea ca urmare a efectelor

de feed-back, în care se încadrează şi reacţiile jurisprudenţei); noile ordini şi

sisteme juridice venite din străinătate (sub forma influenţelor legislaţiilor din

alte ţări, legislaţia comunitară şi legislaţia internaţională); doctrina şi

jurisprudenţa.

Prin natura funcţiilor lor, juriştii, practicieni şi teoreticieni, se află în

poziţia cea mai favorabilă pentru a-şi exprima spiritul critic în legătură cu

starea şi funcţionalitatea sistemului legislativ.

Acest spirit critic reprezintă un factor de progres, căci, punându-se în

evidenţă reguli juridice insuficient elaborate, care conţin lacune sau

contradicţii, ori care au devenit, în timp, depăşite (au căzut în desuetudine, au

devenit caduce); modul greşit sau abuziv în care acestea sunt aplicate;

superficialitatea în expunerile de motive, astfel de critici permit adaptări ale

reglementărilor la nevoile unei societăţi care se află permanent în evoluţie, dar

şi corectarea şi perfecţionarea continuă a legislaţiei.

Criticile constituie, uneori, indirect, şi un factor de justiţie (chiar dacă –

teoretic – legile sunt considerate ca fiind expresia voinţei generale) pentru că,

din nefericire, se constată că sunt şi legi care sunt injuste încă de la origine sau
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devin injuste ulterior, în anumite circumstanţe, mai ales datorită evoluţiei care

are loc chiar în sistemul de valori al unei societăţi.

Se poate, aşadar, afirma, aşa cum a spus-o deja profesorul Joubert, că

„acolo unde critica lipseşte, nu mai există niciun drept”.

În ceea ce priveşte criteriile exprimate în legătură cu sistemul legislativ,

acestea pot privi atât forma, cât şi calitatea reglementărilor juridice, dar,

uneori, poate fi criticabil chiar şi fondul reglementărilor.

În toate aceste situaţii, pentru a se menţine totuşi coerenţa sistemului

legislativ şi a se asigura funcţionalitatea acestuia în condiţii cât mai adecvate,

este nevoie, pe de o parte, să se identifice operaţional deficienţele din

reglementare (insuficienţa, lacunele, suprapunerile, contradicţiile, incoerenţele

etc.) şi luate cu promptitudine măsuri de corectare, iar, pe de altă parte, să se

supravegheze îndeaproape, cu atenţie şi în mod continuu, modul în care

funcţionează întreg ansamblul legislativ, dar şi părţile sale componente

(subsistemele juridice) şi, ceea ce este încă şi mai important, dacă sistemul

juridic (cadrul juridic) al sistemului social global se află sau nu în concordanţă

cu sistemul social global şi, bineînţeles, cu „sistemul politic de guvernanţă” al

cărui principal instrument îl constituie legiferarea. Cu această ocazie vor fi

constatate deficienţele, neconcordanţele şi impactul acestora asupra

funcţionalităţii sistemului social global şi cadrul juridic al acestuia şi pot fi

propuse măsurile ce se impun a fi luate, inclusiv de ordin juridic.

Judecătorii trebuie, în mod special, să se integreze în acest gen de

activităţi căci ei vin primii în contact cu situaţii dificile cu caracter conflictual

şi pe care trebuie să le rezolve indiferent de insuficienţele sau deficienţele

reglementărilor, acestea fiind obstacole pe care trebuie să le înfrunte şi să le

depăşească, aşa încât sunt interesaţi ca sistemul legislativ să fie cu

promptitudine corectat.

Bineînţeles că atât în depistarea deficienţelor, cât şi în propunerile de

corectare pe care le vor face, ei se vor inspira, în primul rând, din

jurisprudenţă, cu care sunt mai familiarizaţi, dar şi din doctrină, atunci când

sunt mai exigenţi şi conştiincioşi, dar deopotrivă din reglementări existente în

alte ţări, din dreptul comunitar şi dreptul internaţional, asemenea informaţii

fiind uşor accesibile în prezent graţie internetului.

Trebuie doar ca această activitate să fie organizată, pentru ca ea să devină

o sursă foarte serioasă de documentare pentru legiuitor.

4. Organizarea unei atare activităţi, de mare amploare, trebuie să

pornească chiar de la unităţile de la baza sistemului jurisdicţional, judecătoriile,

şi va parcurge şi celelalte trepte de pe scara ierarhică până la vârful piramidei,

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o derivaţie spre organul legislativ –

Parlamentul.

Pachetele de informaţii de genul celor la care ne-am referit la punctul

anterior trebuie dirijate, în flux continuu, către cele două centre decizionale

(care sunt totodată centre de colectare şi procesare a informaţiilor): a) centrul
privind deciziile luate pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a
judecătorilor care reprezintă de fapt o triadă formată din Înalta Curte de

Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei,
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toate având în structura lor o importantă componentă managerială, şi b) centrul
de colectare, selectare, compactare şi stocare (într-o bancă de date care trebuie

în permanenţă actualizată) a informaţiilor venite pe canalele instituite în sistem

în acest scop, precum şi analizarea acestora prin metodologii moderne (cum ar

fi, de exemplu, analiza operativă), folosindu-se şi tehnologiile de ultimă

generaţie (computerizate).

Desigur că acest gen de operaţii vor fi efectuate, sumar, pe toate treptele

ierarhice ale aparatului jurisdicţional pentru ca reţeaua informativă să nu fie

înfundată cu informaţii inutile, greşite, insuficient selectate şi astfel să

constituie un balast, în loc să constituie un factor de perfecţionare. De

exemplu, un examen absolut necesar să fie făcut este verificarea cu atenţie a

reglementărilor aplicabile în cazul dat spre a se vedea dacă nu cumva au

intervenit modificări în reglementare, acestea fiind foarte numeroase în

prezent, acest lucru fiind valabil şi pentru jurisprudenţă.

Această filtrare primară a informaţiilor trebuie făcută de absolut toţi

judecătorii, ei având capacitatea, datorită experienţei lor, să selecteze cauzele

care într-adevăr se pretează pentru a li se acorda o atenţie deosebită şi deci

merită a fi introduse în sistem. Iar judecătorii care s-au confruntat de mai multe

ori cu aceleaşi deficienţe sau insuficienţe de natură legislativă s-ar putea să-şi fi

făcut deja şi o părere cu privire la modul cum acestea ar putea fi eliminate, mai

ales atunci când, în timp, au şi citit în literatura juridică şi unele analize mai

aprofundate. Deci activitatea lor nu se va mai limita doar la comunicarea unei

deficienţe, ci vor fi în măsură să facă şi unele propuneri de rezolvare, adică să

introducă în reţea o informaţie calitativ îmbogăţită.

Un judecător bine pregătit, conştiincios şi conştient de rolul său în

societate, are capacitatea să facă o activitate de selecţie şi să discearnă, este

adevărat, cu un efort suplimentar, toate sursele care-i fac dificilă activitatea pe

care o desfăşoară, în primul rând cele de ordin legislativ. De altfel, acest efort

suplimentar va fi favorabil şi pentru uşurarea activităţii sale, pentru că, odată

corectate deficienţele legislative, munca sa va fi mult fluentizată.

A fi bine pregătiţi profesional înseamnă ca judecătorii să cunoască

temeinic modelele de soluţionare a diferitelor tipuri de conflicte juridice,

modele care includ reglementările juridice, jurisprudenţa şi doctrina în materie,

aşa încât judecătorii trebuie să aibă doar grija de a fi în permanenţă la curent cu

orice modificare din legislaţie sau schimbările din jurisprudenţă sau doctrină

care ar putea să ducă la necesitatea unor remodelări pentru ca judecătorii să nu

rămână închistaţi în modele care, în timp, au devenit depăşite. Pentru aceasta,

judecătorii trebuie să facă ceea ce fac şi toţi ceilalţi specialişti: medici, ingineri,

economişti, care, pentru a rămâne ancoraţi în realitate, trebuie să se pregătească

continuu, să citească tot ceea ce apare nou şi să sesizeze chiar şi tendinţele

evolutive în diferite domenii. Juriştii, în general, şi judecătorii, în special,

trebuie, aşadar, să fie la curent nu numai cu legislaţia naţională, ci şi cu

legislaţia din alte ţări (studiile de drept comparat), dar şi cu dreptul comunitar

şi dreptul internaţional, acest lucru fiind valabil şi pentru doctrina şi

jurisprudenţa comparată.
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Neprocedând în acest fel şi continuând să se cantoneze doar într-o

activitate pur rutinieră, lucrurile nu vor avansa, iar judecătorii vor rămâne

izolaţi într-o zonă de sterilitate.

Judecătorii vin în contact efectiv şi continuu cu realităţile şi evoluţiile care

au loc în societate; vor lua cunoştinţă şi de reacţiile destinatarilor legilor şi

celorlalte categorii de reglementări şi, cu această ocazie, vor face şi constatări

în legătură cu adecvarea reglementărilor juridice şi ansamblul sistemic

legislativ la aceste realităţi sociale şi tendinţele evoluţioniste. Cu alte cuvinte,

judecătorii au posibilităţi să constate starea şi funcţionalitatea sistemului

legislativ, să identifice deficienţele acestuia, dar şi cauzele şi, eventual, pe cei

care s-ar afla în culpă: cei care au participat la procesul de elaborare a normelor

juridice, cei care fac aplicarea lor, cei care au sarcina să controleze modul în

care sunt aplicate legile, punându-se, direct sau indirect, în evidenţă

incompetenţe, neglijenţe, superficialităţi şi chiar abuzuri, inclusiv la nivel de

management juridic şi jurisdicţional.

Pe baza unor atare constatări, transformate în fluxuri informaţionale,

procesate la diferite niveluri ale sistemelor juridic şi jurisdicţional, se vor

realiza evaluări cu privire la starea şi funcţionalitatea acestor două sisteme,

punându-se în evidenţă cauzele deficienţelor care vor privi fie simple lacune

parţiale, fie o lipsă de corelare, fie doar neglijenţe, superficialităţi, indolenţă,

fie, în cazurile cele mai grave, adevărate deficienţe cu caracter sistemic şi încă

şi mai grav, situaţii de inadecvare a sistemului legislativ în sensul incoerenţei

sau pierderii contactului cu realităţile economico-sociale sau politice ale

societăţii, cazuri de sclerozare a sistemului legislativ sau jurisdicţional, ori

ambele, lipsă de flexibilizare sau plasticitate. Toate cele de mai sus trebuie să

facă obiectul unor reglementări amănunţite, precise, la obiect, pentru ca pe

fiecare treaptă a sistemelor legislativ şi jurisdicţional să se ştie cu exactitate

fiecare ce are de făcut şi răspunderile pe care le are.

Nu mai trebuie admise justificări la modul general şi abstract, difuze,

vagi, incomplete, superficiale. Politicile în orice domeniu de activitate, deci şi

în domeniul juridic, trebuie stabilite prin strategii croite pe baza unor date

(indicatori) foarte precise, cu privire la obiective ce urmează a fi realizate;

aceste strategii trebuie, apoi, concretizate în planuri, iar planurile subdivizate în

programe prin care trebuie identificate cu precizie etapele şi datele de realizare

şi mijloacele umane, materiale şi financiare necesare realizării obiectivelor

alese (întocmite balanţe materiale şi financiare, stabiliţi ordonatorii de credite,

indicate sursele materiale şi de finanţare previzionate multianual).

Se citeşte în ziare şi se aude la mijloacele de comunicare audio şi video

despre destui miniştri care recunosc deschis că obiectivele planificate nu au

fost realizate şi trebuie replanificate, dar nu se arată niciodată care sunt cauzele

sau se aruncă vina în mod vag pe moştenirea grea lăsată de guvernanţii

precedenţi.

Astfel de lucruri trebuie să dispară, or pentru aceasta este nevoie şi de

crearea unui cadru juridic riguros care să nu mai permită asemenea

comportamente şi lipsă de responsabilitate, aceasta însemnând că prin lege

toate organele de conducere şi decizie, inclusiv la nivel guvernamental, vor
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trebui să prezinte periodic rapoarte, date publicităţii şi supuse dezbaterilor, prin

care să se indice obiectivele din programul de guvernare, etalarea realizării

acestora în timp, stadiul de rezolvare raportate la graficele de timp, dacă au fost

realizate sau nu, cauzele concrete pentru care, eventual, nu au fost realizate, cei

culpabili de nerealizare sau întârzieri ori realizări defectuoase, identificare sau

posibilităţi de identificare a celor care sunt răspunzători de aceste situaţii,

măsurile luate (adică sancţionarea celor vinovaţi, tragerea lor la răspundere

disciplinară, civilă sau penală).

Trebuie, tot prin lege, instituit şi un mecanism prin care societatea civilă

să fie în situaţia să-i poată trage la răspundere pe guvernanţi pentru

management defectuos.

Revenind la sistemul jurisdicţional, care face obiectul acestei părţi din

studiul nostru, trebuie să se reţină că judecătorilor şi jurisprudenţei trebuie să li

se confere, în societatea modernă contemporană, alte roluri, mult mai

importante decât cele clasice tradiţionale.

Trebuie să se iasă din carcasa rigidă, pozitivistă şi dogmatică, şi adoptată

o nouă viziune, într-o perspectivă sistemică, cu alte trăsături şi bazată pe

interacţiune şi sincretism energetic.

Aceasta însă presupune multă muncă de organizare, dar şi eforturi

personale din partea tuturor juriştilor, inclusiv a judecătorilor, precum şi

selectarea unor jurişti cu înaltă calificare care să aibă capacitatea să desfăşoare,

la nivelul tuturor componentelor decizionale din sistemul juridic şi

jurisdicţional, acţiuni manageriale performante.



Sinteză generală

I. Evoluțiile petrecute în societate. Într-o primă fază din evoluția sa, în

cursul a lungi milenii, populația planetei a fost împărțită în două categorii:

primitivă și civilizată.

Popoarele numite primitive trăiau în mici cete și triburi și își agoniseau

hrana culegând, vânând și pescuind.

Lumea civilizată era reprezentată de acea parte a planetei pe care

majoritatea oamenilor lucrau pământul și creșteau animale domesticite.

Oriunde apărea agricultura se instala și o „civilizație agricolă”, din China și

India până în Mexic.

Civilizațiile agricole s-au ridicat și s-au prăbușit, s-au luptat și s-au

contopit într-un amestec permanent și variat, dar toate au păstrat trăsături

fundamentale care derivau din faptul că în toate pământul constituia baza

economiei, vieții și culturii, întreaga viață din societate fiind organizată în jurul

satului, fiecare comunitate producând aproape tot ce-i era de trebuință.

Au existat, desigur, și unele excepții, fiind cunoscute și civilizații

comerciale ai căror navigatori au traversat mările și oceanele, unele regate

puternic centralizate organizate în jurul unor uriașe sisteme de irigație, dar ele

nu erau decât cazuri particulare ale unui singur fenomen: civilizația agricolă.

Dar, din chiar această primă fază din evoluția societății, au apărut și

primele semne, deocamdată prea puțin perceptibile, în mersul general al

societăților agricole, care au constituit primii indici a ceea ce avea să urmeze,

într-o a doua mare etapă din evoluția societății, și anume „revoluția

industrială”. Într-adevăr, atât în Grecia, cât și în Roma antică au existat fabrici

în forme embrionare, iar în Asia și America de Sud, au apărut și s-au dezvoltat

mari metropole urbane, existând bani și schimburi, drumurile comerciale

străbătând în toate direcțiile, deșerturile, oceanele și munții. Din China și până

la Calais, existau corporații în stare incipientă. Totuși, nicăieri, în cadrul

civilizației agricole nu exista nimic care să fi putut să fie numit, chiar și

aproximativ, o civilizație industrială, aceste prime licăriri, răspândite în diferite

locuri și perioade de timp, nealcătuind un sistem coerent.

Industrialismul, trăsătura fundamentală a unei noi etape în evoluția

societății, a fost mai mult decât fabrici și linii de asamblare, a fost un sistem

social multilateral care a influențat, punându-și amprenta inconfundabilă,

fiecare aspect al vieții oamenilor. A avut loc o uriașă ciocnire sângeroasă între
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civilizația agricolă și civilizația industrială, între adepții acestor două

civilizații, care s-a manifestat pe întreg globul pământesc, astfel de ciocniri

având loc până în zilele noastre.

Când industrialismul s-a răspândit pe întreaga planetă, a ieșit în evidență

și codul său genetic, constând din principii și reguli care se reîntâlnesc în toate

genurile de activități care se desfășoară în societate. Acest model se compune,

așa cum se subliniază în literatura sociologică, din șase principii, legate între

ele, care programează comportamentul oamenilor. Este vorba de:

standardizare, specializare, sincronizare, concentrare, maximizare și

centralizare (A. Toffler, Al treilea val, București, 1983, p. 86 și urm.).

Izvorâte din separarea producției și consumului, aceste principii au avut

un impact fundamental asupra tuturor aspectelor vieții.

Se face sublinierea, importantă, că răspândirea industrialismului depinde

mult de sincronizarea comportamentului uman cu ritmurile mașinii (epoca

industrială fiind o epocă a mașinismului). Ca atare, sincronizarea a fost, așa

cum am arătat și mai înainte, unul dintre principiile diriguitoare ale civilizației

industriale. Oamenii au devenit, astfel, obsedați de timp, deci pentru a se

ajunge la conștiința timpului și la sincronizare a fost nevoie să se transforme și

vechile idei pe care oamenii le aveau despre timp, a fost, așadar, necesară o

nouă „programare a timpului”, unitățile industriale având nevoie de „unități

precise de timp” (ora, minutul), unități standardizate pentru a fi

interschimbabile. Civilizația industrială nu numai a împărțit timpul în unități

exacte și uniforme, dar le-a și plasat pe o linie dreaptă care se întinde la infinit,

a făcut timpul liniar.

Dar civilizația industrială a reorganizat nu numai timpul, ci și spațiul, cu

tot atâta minuțiozitate ca și o fugă de Bach, așa cum se exprimă, plastic, același

autor la care ne-am referit mai sus.

Transformarea dramatică a peisajului necesita o coordonare și mai

complexă dintre oraș și sat. În centrele urbane trebuia să intre energie, materii

prime, alimente și oameni, iar de aici ieșeau produse industriale, dar și idei și

decizii financiare. Cele două fluxuri trebuiau integrate și coordonate atent în

timp și spațiu. În interiorul orașelor era necesară o varietate mult mai mare de

„forme spațiale”, dată fiind complexitatea crescândă a diviziunii muncii, deci

trebuiau să existe mai multe tipuri de „spații specializate”, fiind create: birouri,

bănci, fabrici, posturi de poliție, gări de cale ferată, magazine etc. Iar aceste

numeroase tipuri de spații specializate trebuiau îmbinate funcțional.

Amplasarea fabricilor, drumurile, raporturile dintre liniile de cale ferată și

docuri ori autobazele de camioane, așezarea școlilor și spitalelor, a conductelor

de apă și gaze, centralele și liniile electrice, centralele telefonice ș.a. trebuiau

coordonate din punct de vedere spațial, această coordonare fiind necesară

pentru ca oamenii potriviți să ajungă la locurile potrivite în momentele

potrivite, ea fiind corespondentul sincronizării temporale, adică o sincronizare

în spațiu. Aceasta întrucât atât timpul, cât și spațiul trebuiau structurate cu

mare grijă pentru ca societățile industriale să poată funcționa.

A apărut o nouă imagine a spațiului care corespundea exact cu noua

imagine despre timp. Pe măsură ce punctualitatea și programarea fixau mai
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multe limite și termene în timp, se iveau și tot mai multe granițe care limitau

spațiul. Până și liniaritatea timpului a avut un corespondent spațial. În

societățile preindustriale călătoria în linie dreaptă, pe uscat ori pe mare era o

anomalie deoarece cărarea țăranului și drumul vacilor șerpuiau după relieful

terenului, străzile orașelor medievale erau curbate, cotite, întortocheate.

Societățile industriale au construit căi ferate care se întindeau în linii drepte

paralele cât se vedea cu ochii, iar navele erau plasate pe cursuri în linie dreaptă.

Liniile de cale ferată au devenit axul în jurul căruia au luat ființă noile orașe

construite pe modelul grătarelor, iar configurația grilei, care îmbină linii drepte

în unghiuri de 90 de grade, a conferit peisajului liniaritate și simetria

caracteristică mașinii, același lucru putându-se spune despre regiuni și țări

întregi. Odată cu mecanizarea, până și terenurile agricole au început să arate ca

un desen liniar.

Această combinație de linii drepte și unghiuri de 90 de grade s-a proiectat

și în spațiile de locuit, rareori întâlnindu-se în arhitectura epocii industriale

pereți curbați și unghiuri care nu sunt drepte: încăperile pătrate sau

dreptunghiulare au înlocuit încăperile de formă neregulată, iar clădirile înalte

au ridicat linia dreaptă pe verticală spre cer, cu ferestre care formează un model

liniar, de grilă, pe pereții fațadelor, care privesc spre străzi drepte.

În rezumat, modul de concepere și de trăire a spațiului a trecut printr-un

proces de liniarizare corespunzător liniarizării timpului, linia devenind o

constantă culturală caracteristică noului realism industrial caracterizat de

asemenea prin folosirea unităților de măsură precise și uniforme.

Noua civilizație industrială a adus cu sine noi tipuri de familie, alte stiluri

de muncă și viață, o nouă economie, noi conflicte politice și dincolo de toate

acestea o conștiință modificată. Pentru prima dată oamenii au cutezat să creadă

că sărăcia, foametea, boala și tirania vor putea fi abolite. Filozofi utopici și

scriitori, de la abatele Morelly și Robert Owen la Saint-Simon, Fourier,

Prudhomme, Louis Blanc, Edward Bellamy și mulți alții au văzut în civilizația

industrială posibilitatea de a introduce pacea și armonia, locuri de muncă

pentru toți, egalitate de avere și șanse, sfârșitul privilegiilor bazate pe naștere,

sfârșitul acelor condiții care păruseră imuabile și veșnice în timpul sutelor de

mii de ani de viață primitivă și a mileniilor de civilizație agricolă.

Dezamăgirile au fost pe măsură și au apărut relativ repede. Dar, progresul,

evoluția nu au putut și nu pot fi totuși contestate, oamenii învățând de timpuriu

să se considere ca părți integrante din vaste sisteme economice, sociale și

politice interdependente, au învățat să respecte regulile societății, s-au adaptat

rolurilor primite și, ceea ce este foarte important, s-au organizat pentru a-și

putea apăra în mod eficient drepturile. Astfel s-a ajuns la o evidentă

îmbunătățire a nivelului de viață materială a oamenilor obișnuiți. Iar, ceea ce

este și mai important, drumul progresului nu a fost oprit ci, dimpotrivă, a

continuat, modificările au avut loc în ritmuri tot mai ample și mai accelerate.

Nu mai puțin însă etapa industrializării din evoluția societății și-a arătat și

limitele, punându-se în evidență și o latură negativă profundă cu perspective

foarte grave. Pur și simplu s-a conștientizat faptul că biosfera nu mai poate

suporta atacul industrial, că omenirea nu se mai poate baza la infinit pe energia
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neregenerabilă, până nu de mult considerată ca principală sursă de alimentare a

dezvoltării industriale, aceeași constatare făcându-se și în legătură cu materiile

prime ieftine. Deci, civilizația etapei industriale pierde, treptat, accesul facil la

două resurse de bază: energia ieftină și abundentă și materiile prime ieftine și

considerate, și ele, ca fiind inepuizabile.

Aceasta nu înseamnă, desigur, sfârșitul progresului tehnic viitor, ci că va

trebui să se țină seama de constrângerile impuse de mediul înconjurător.

Aceasta înseamnă, de asemenea, că până la înlocuirea vechilor resurse cu altele

alternative, țările industrializate vor suferi crize repetate, eventual violente, de

sevraj, dar în același timp lupta pentru introducerea de noi forme de energie și

pentru înlocuitori de materii prime va accelera și transformarea socială și

politică.

Aceste presiuni venite din afara societății industriale s-au asociat cu

presiuni dezintegratoare venite din interiorul sistemului, având loc adevărate

crize în sistemele sociale, sistemele poștale, sistemele școlare, sistemele

urbane, sistemele financiare, crize la care chiar asistăm în prezent și în

România. Se conturează chiar o criză a sistemului de valori, iar sistemul

rolurilor care au asigurat până în zilele noastre coeziunea civilizației industriale

este și el în criză: muncitorii reclamă tot mai insistent și chiar li se recunoaște

dreptul de a participa la conducerea întreprinderilor, depășindu-se astfel

rolurile tradiționale ale managerilor; același lucru constatându-se și în sistemul

de învățământ, unde elevii, studenții și părinții acestora participă la activitatea

de conducere a instituțiilor de învățământ; populația, cetățenii revendică și

chiar li se recunoaște prin legi dreptul de a participa la activitățile de conducere

a instituțiilor (ministere, alte organe administrative centrale și locale etc.).

Această fisurare, la scara întregii societăți, a sistemului de roluri pe care s-

a clădit industrialismul are implicații mult mai revoluționare decât protestele

politice, marșurile prin care se solicită schimbarea.

Există o convergență a presiunilor: pierderea sau reducerea resurselor

esențiale; disfuncția principalelor sisteme vitale ale societății industriale;

dezagregarea structurilor bazate pe roluri, toate acestea fiind caracteristici ale

unei crize globale sistemice, punând în evidență o trecere de la civilizația

industrială din faza inițială de evoluție a societății, în curs de dispariție, la o

nouă civilizație care se naște și se consolidează chiar sub ochii noștri.

În toate țările industrializate domnește o inflație insolubilă (sau greu de

stăpânit), iar șomajul continuă să crească (menținerea sa la nivele acceptabile

fiind dificil de realizat), contrazicându-se astfel toate teoriile clasice. În același

timp, sfidând legea cererii și a ofertei, mase de oameni tot mai ample cer nu

numai locuri de muncă, ci și o muncă creatoare care să implice responsabilități

sociale. În politică, partidele nu mai pot conta prea mult pe devotamentul

membrilor lor tocmai în momentul în care probleme esențiale – cum ar fi

tehnica, de exemplu – sunt mai politizate ca oricând. Concomitent, în zone

întinse ale lumii, mișcările naționaliste se intensifică, exact în momentul în

care statul național este atacat tot mai puternic în numele globalismului.

Toate acestea nu înseamnă nicidecum că societatea se află în impas, că

progresul economic și social ar fi imposibil în viitor, ci înseamnă că pur și
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simplu ceva profund se întâmplă și anume că s-a ajuns la capătul unei direcții

de dezvoltare a societății și se trece la un alt nivel și la altă direcție de

dezvoltare și evoluție.

Ceea ce mai trebuie subliniat este faptul că vor trebui operate reforme

profunde în modul de gândire și de analiză. Astăzi, când apare o problemă, se

caută imediat să se descopere cauzele, dar până acum chiar și cei mai profunzi

gânditori au încercat să explice lucrurile în funcție de câțiva factori cauzali,

deoarece chiar și cel mai inteligent om nu poate cuprinde, și cu atât mai mult

utiliza, mai mult decât câteva variabile dintr-odată. În consecință, atunci când

suntem confruntați cu probleme de mare complexitate, cum ar fi, de exemplu,

analizarea modului în care urbanizarea afectează ecologia, avem tendința de a

ne concentra asupra a doi sau trei factori, ignorându-se mulți alții care, fiecare

în parte sau toți laolaltă, pot fi mult mai importanți.

Ceea ce este și mai rău, fiecare grup de experți insistă asupra importanței

cauzelor din domeniul său de activitate, lăsând deoparte pe toate celelalte. De

exemplu, confruntat cu imensele probleme pe care le ridică decăderea orașelor,

expertul în problema locuințelor o va atribui suprapopulării sau scăderii

fondului locativ; expertul în transporturi va releva lipsa (insuficiența)

transportului de masă; expertul în domeniul asistenței sociale va evidenția

alocațiile insuficiente acordate grădinițelor și asistenței sociale; juristul va

insista pe insuficiența reglementărilor juridice; economistul va declara proasta

repartizare a investițiilor etc.

În principiu, desigur, toată lumea ar fi de acord că toate aceste probleme

complexe și hipercomplexe sunt oarecum legate între ele, formează un sistem

care se autoîntreține. Dar nimeni se pare că nu are în vedere toate

complexitățile atunci când încearcă să elaboreze soluții de acest gen.

Așa cum se subliniază în literatura de specialitate (P. Ritner, The Society
of Space, New York, 1961), toate aceste probleme sunt întrețesute între ele, așa

încât omenirea va fi confruntată tot mai frecvent cu crize care nu vor mai putea

fi supuse unei „analize de tip cauză-efect”, ci vor reclama „o analiză a

interdependențelor”, nu vor mai fi compuse din elemente ușor de separat, ci din

sute de influențe îndreptate în același sens și venind din zeci de surse

independente, dar care se suprapun.

În acest tip de analize vom putea fi ajutați de calculatoarele electronice

pentru că numai acestea își pot aminti de un număr mare de factori cauzali și

pot descoperi interrelațiile lor. Calculatoarele electronice pot analiza cantități

imense de date pentru a găsi cele mai ascunse configurații. Ele pot contribui la

asamblarea micilor, dar multiplelor segmente în întreguri de dimensiuni mai

mari și mai semnificative. Dacă se introduce în calculatoare o serie de

presupuneri sau modele, acestea pot evidenția consecințele unor decizii

alternative, făcând acest lucru mult mai sistemic, complet și rapid decât

oamenii. Descoperind raporturi noi și neobservate până atunci între oameni și

resurse, calculatoarele electronice pot propune și soluții originale pentru

anumite tipuri de probleme.

Calculatoarele electronice vor adânci, probabil, concepția întregii culturi

despre cauzalitate, amplificând cunoștințele despre interrelațiile dintre
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fenomene și ajutând oamenii să sintetizeze „întreguri” (ansambluri) semni -

ficative din datele disparate de care se dispune la un moment dat.

Sublinierea de mai sus pune accentul pe o caracteristică importantă a

societății contemporane, și anume „complexitatea”.

Vom pune în evidență însă și o a doua caracteristică esențială a societății

moderne contemporane, și anume „ritmurile tot mai accelerate și magnitudinea

schimbărilor” care au loc în cadrul acesteia, luând ca exemplu criza de

identitate a corporațiilor, dar nu numai.

Marea corporație a fost (și este încă) organizația economică caracteristică

a erei industriale (etapa de evoluție socială caracterizată prin industrializare).

Asemenea giganți economici, publici și privați, își întind ramificațiile pe

întreaga planetă producând cea mai mare parte din masa bunurilor și serviciilor

existente. Ei controlează resurse imense, angajează sute de milioane de

lucrători și influențează profund nu numai economia, ci și viața politică.

Computerele și supersonicele de care se servesc în activitățile lor, priceperea în

domeniile planificării, investițiilor, în executarea unor proiecte de anvergură

creează impresia unei permanențe și a unei mari puteri care sunt chiar reale,

dar nu și de nezdruncinat. Într-adevăr, schimbarea care afectează în modul cel

mai direct corporația este criza economiei mondiale la care asistăm azi din

plin. Civilizația industrializării a lucrat timp de 300 de ani pentru a crea o piață

mondială integrată (a se vedea, în acest sens, crearea unei organizații mondiale

a comerțului – Organizația Mondială a Comerțului). În prezent însă s-a

dezlănțuit o nouă criză care nu mai seamănă cu cele precedente, ea cuprinzând

nu numai finanțele, ci întreaga bază energetică a societății, aducând cu sine

inflație și șomaj, în același timp, nu succesiv. Această criză este legată direct

de probleme ecologice fundamentale, de un gen de tehnologie cu totul nou, de

introducerea în sistemul producției a unui nou nivel de comunicații. Dizlocările

care se produc în economia mondială amenință existența corporațiilor așa cum

o știm noi, azvârlindu-i pe managerii lor într-un mediu de viață cu totul nou și

neobișnuit.

Creșterea economică era și mai este încă, dar nu pentru mult timp,

cuvântul-cheie, dolarul era rege, monedele rămâneau stabile pe lungi perioade

de timp. Edificiul financiar părea solid, ascensorul abundenței continua să urce,

iar economiștii erau încrezători în capacitatea lor de a prevedea și controla

mecanismul economic, vorbind chiar de „reglaje fine”.

Astăzi întregul edificiu (întreg cadrul global) care stabiliza în trecut

schimburile comerciale mondiale a început să se clatine și amenință să se

destrame, devenind un mediu volatil și derutant în care corporațiile vor trebui

totuși să acționeze, desigur în cadrul altor parametri. Corporațiile vor continua

să lupte pentru realizarea de profituri pentru propria lor promovare, dar sunt

conștiente și de faptul că sunt confruntate tot mai mult cu imprevizibilitatea, cu

animozitatea crescândă a publicului, cu presiuni politice, astfel încât oamenii

de afaceri au început să-și pună deja probleme în legătură cu scopurile,

structura și responsabilitatea organizațiilor pe care le conduc.

Această criză de identitate a corporațiilor este accentuată și de viteza cu

care se succed evenimentele, pentru că viteza schimbării introduce un element



838
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL

nou în management, forțându-i pe manageri (directorii corporațiilor, președinții

consiliilor de administrație) să ia din ce în ce mai multe decizii într-un tempo

din ce în ce mai alert, timpii de reacție comprimându-se la extrem.

În domeniul finanțelor viteza tranzacțiilor crește pe măsura computerizării

băncilor și a altor instituții financiare. Unele bănci merg chiar până la a-și muta

sediile pentru a profita de diferențele de fus orar, care pot fi utilizate ca un atu

în concurență.

Într-un mediu atât de încins, marile corporații sunt puse în situația de a

investi și a împrumuta, în devize variate, nu pe o bază anuală sau trimestrială,

nici măcar săptămânală, ci pe o bază care se schimbă de la o zi la alta, dacă nu

de la o oră sau alta și chiar la fiecare minut.

În consecință, în schemele de personal ale marilor corporații

internaționale a apărut un nou personaj, „managerul financiar internațional”,

care stă conectat două zeci și patru de ore din două zeci și patru la tabloul

electronic planetar, urmărind cele mai scăzute rate ale dobânzilor, cele mai

avantajoase tranzacții monetare, cele mai rapide beneficii.

O accelerare similară se constată în activitățile de marketing. Markerii

trebuie să reacționeze rapid pentru a putea supraviețui. Nu se mai poate

cumpăni cu săptămânile sau cu lunile. În toate sectoarele și serviciile

corporației – engineering, fabricație, cercetare, desfacere, personal, pregătire

profesională – se poate observa aceeași accelerare a procesului de adoptare a

deciziilor.

Această accelerare generalizată a metabolismului corporațiilor are

consecințe multiple: scăderea longevității produselor; creșterea numărului de

închirieri și arendări; întețirea vânzărilor și cumpărărilor; modele de consumuri

și mode mai efemere; lungirea stadiilor de reciclare pentru muncitori (nevoiți

să se adapteze neîncetat la noi procedee de fabricație); modificări mai

frecvente ale contractelor; mai multe negocieri și mai multe sarcini pentru

juriști; mai multe schimbări de prețuri; o mai mare fluctuație a angajaților; o

mai mare dependență de informații; mai multă organizare „ad hoc”.

Pe fundalul unor astfel de incertitudini, criza corporațiilor este agravată și

mai mult de apariția unor mișcări care cer nu numai schimbări parțiale, într-un

aspect sau altul al activității corporațiilor, ci o redefinire profundă a

obiectivelor lor. Activitățile corporațiilor sunt judecate, în prezent, după norme

noi și neobișnuite. Economiștii și contabilii din corporații trebuie să dea

socoteală pentru ceea ce fac, fiind răspunzători pentru efectele negative ale

măsurilor pe care le-au inspirat sau pe care le-au executat. Capătă o amploare

tot mai mare mișcări cetățenești de tip necunoscut până acum, care critică felul

în care corporațiile bulversează viața în societate. Astfel de proteste și plângeri

au o semnificație radical diferită de cele din trecut, izvorând dintr-un alt sistem

de valori și principii emergente ale unui alt nivel de civilizație, care depășește

nivelul civilizației corespunzătoare treptei de evoluție caracteristice perioadei

inițiale a industrializării.

În toată perioada inițială a industrializării, corporațiile au fost privite

exclusiv ca unități pur economice și, în consecință, li s-a reproșat doar

chestiuni economice: proasta organizare, salarizarea necorespunzătoare a
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muncitorilor, umflarea prețurilor în detrimentul clientelei, construirea de

carteluri pentru a neutraliza jocul liber al concurenței etc.

Oricât de violente ar fi fost, în trecut, majoritatea acestor critici acceptau,

implicit, definiția pe care corporația și-o dădea sieși, adică viziunea despre o

corporație considerată ca o instituție intrinsec economică.

Criticii actuali ai corporațiilor pleacă de la o premisă total diferită. Ei

atacă ruperea artificială a economiei de politică, morală și celelalte dimensiuni

ale vieții în societate. În consecință, se face sublinierea că corporația trebuie

considerată (reconsiderată) ca având o răspundere nu numai pentru rezultatele

ei economice, ci și pentru repercusiunile activităților ei asupra celorlalte

domenii, de la poluarea atmosferei până la stresul managerilor. Azi corporațiile

sunt atacate pentru otrăvirea cetățenilor cu azbest, pentru folosirea populației

sărace drept cobai pentru testarea medicamentelor, pentru deformarea

dezvoltării lumii neindustriale, pentru aranjamente de culise și pentru

înșelăciune.

Ceea ce este important nu privește atât dacă aceste noi critici sunt

justificate sau nu, cât sesizarea că noua etapă de evoluție a societății aduce cu

sine o nouă concepție despre corporație care va trebui să devină un nou tip de

instituție care să fie răspunzătoare nu numai pentru ceea ce produce și

profiturile pe care le realizează, ci și pentru contribuția pe care o aduce în

același timp la soluționarea unor probleme extrem de complexe: ecologice,

morale, politice, ea nemaimărginindu-se doar la o funcție strict economică, ci

urmărind să devină – sub imboldul criticilor, legislației și chiar a propriilor

conducători – o instituție cu obiective multiple.

Exemplificarea ritmurilor tot mai accelerate ale schimbărilor ce se petrec

în societatea modernă contemporană nu poate fi limitată doar la evidențierea

crizei corporațiilor pentru că aceste schimbări sunt și de natură sistemică,

privind ansamblul global al societății.

S-a remarcat (G. Berger, Phénoménologie du temps et prospective, Paris,

1964) că accelerația epocii noastre este dublată de mobilitate. Situațiile sociale

și-au pierdut stabilitatea, nevoile se modifică, structurile se schimbă, instituțiile

se uzează în raport cu noile cerințe care apar continuu. Mobilitatea și

accelerația declanșează factori de presiune care, dacă nu sunt preîntâmpinați,

pot frâna dezvoltarea. O blocare caracteristică rezultă din aglomerarea

deșeurilor activităților umane. Reziduurile activității industriale poluează aerul

și apele, mașinile uzate creează dificultăți, instituțiile sunt depășite de viață, iar

rutina stânjenește activitățile sociale, înmulțirea vehiculelor de utilitate

personală, dar și a celor de transport public blochează căile rutiere etc.

Un factor deosebit de important sub raportul consecințelor îl reprezintă

„puterea acțiunii umane”, ea crescând nemăsurat ca rezultat al progreselor din

știință și tehnică. Puterea oamenilor – din epoca noastră – de a modifica până și

propria lor condiție de existență s-a amplificat în așa măsură încât au fost

create probleme în legătură cu urmările posibile. Cândva, puterea omului fiind

mică, schimbările produse în natură erau neînsemnate (superficiale), greșelile

săvârșite de oameni erau corectate spontan prin mecanismele compensatoare

ale naturii. Dar, în epoca noastră, asistăm la o schimbare calitativă, întrucât
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puterea activității umane a crescut extrem de mult, încât ea poate provoca

modificări profunde, uneori chiar ireversibile, cum sunt: exploziile nucleare,

poluarea oceanelor, mutațiile genetice.

În concluzie, a sosit momentul când deciziile sociale nu mai pot fi luate

spontan și ținându-se seama doar de efectele imediate, pe termen scurt.

Conducerea spontană, empirică, în cadrul căreia deciziile sunt luate sub

presiunea evenimentelor și a nevoilor imediate, nu-și mai găsește locul în

societatea modernă, în perspectiva consecințelor îndepărtate, pe termen lung,

ale hotărârilor luate în condițiile sus-menționate.

Evenimentele se precipită, ritmurile tot mai accelerate ale schimbărilor

silesc oamenii să-și revizuiască permanent evaluările și imaginile despre

realitate formate anterior, la aceasta contribuind din plin cercetările științifice

care au ajuns să răstoarne concepțiile vechi despre om, natură și societate.

Ideile vin și se duc într-un ritm frenetic (ritm care, cel puțin în știință, a fost

apreciat la douăzeci până la o sută de ori mai rapid decât în urmă cu numai un

secol (a se vedea A. Toffler, Șocul viitorului, București, 1973, p. 187 și urm.).

Mesajele încărcate cu imagini percutează simțurile omului, limbajul și codurile

prin intermediul cărora se transmit reciproc mesaje purtătoare de imagini se

transformă, și ele, tot mai repede.

Se accelerează ritmul în care trebuie prelucrate aceste imagini noi dacă se

vrea o adaptare continuă și promptă la mediul înconjurător tumultuos în care

trăiesc oamenii în societatea modernă contemporană.

Psihologia și știința informației pun în evidență, cu claritate, modul în

care se reușește convertirea semnalelor venite din afară (afara percepției

umane) în imagini interioare: în primul rând, trebuie reținut că modelul mintal

este organizat în numeroase structuri de imagini foarte complexe, așa încât

noile imagini percepute (receptate) sunt de fapt clasate în aceste structuri

conform anumitor principii de clasificare. O imagine recent generată este

clasată împreună cu alte imagini referitoare la aceeași chestiune. În acest prim

moment se trag concluzii de proporții mai mici și cu semnificație mai limitată,

acestea urmând a fi încadrate în generalizări mai largi și mai cuprinzătoare.

Imaginea este apoi controlată în ceea ce privește corespondența sa cu imaginile

deja clasificate (s-a constatat, de oamenii de știință, existența unui mecanism

specific neural care efectuează această operație de control al corespondenței).

Urmare acestui control de corespondență se ia o hotărâre cu privire la imagine,

și anume dacă are un raport strâns cu obiectivele alese sau dacă, dimpotrivă,

este îndepărtată de ele și, prin urmare, fără importanță.

De asemenea, fiecare imagine este evaluată în sensul că ar fi bună sau rea

pentru ceea ce se urmărește.

În sfârșit, indiferent cum s-ar proceda în continuare cu noua imagine,

aceasta va fi apreciată din punctul de vedere al adevărului pe care-l reprezintă,

stabilindu-se și câtă încredere i se poate acorda: reflectă realitatea în mod

exact? I se poate da crezare? Se poate bizui pe ea atunci când acționează?

O imagine nouă care se potrivește în mod evident în compartimentul

stabilit pentru o problemă și, corespunde cu imaginile deja înmagazinate acolo

nu creează prea mari dificultăți de operare.
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Dar, dacă, așa cum se întâmplă din ce în ce mai des, imaginea este

ambiguă, dacă nu corespunde sau, mai rău, se contrazice cu concluziile

anterioare, în mod inevitabil modelul inițial va trebui revizuit, putând chiar să

fie nevoie ca un număr mare de imagini să fie reclasificate, deplasate,

redistribuite până se găsește o integrare corespunzătoare. Uneori va fi nevoie să

fie demolate grupuri întregi de structuri de imagini și apoi să fie reconstruite.

Iar, în cazuri extreme, forma de bază a întregului model va trebui să fie

revizuită.

În consecință, modelul mintal nu trebuie niciodată considerat ca o

bibliotecă statică de imagini, ci ca o entitate vie, plină de energie și de putere

de acțiune. Modelul nu este un „dat” pe care-l primim pasiv din afară.

Dimpotrivă, este un factor.

II. Acțiunea de conducere în societatea modernă contemporană.

Schimbările profunde care au avut loc, în timp, în cadrul societății au avut, în

mod inerent, o influență la fel de profundă în ceea ce privește concepțiile

noastre despre societate și modul în care aceasta trebuie condusă.

Trecerea de la cultura etapei de dezvoltare socială caracterizată prin

industrializare, când s-a pus accentul (inițial) pe studierea lucrurilor

considerate izolat, la o altă cultură, cea a zilelor noastre, când se pune accentul

pe context, interrelații și ansambluri, marchează profund atât concepția despre

societate, cât și concepția despre mijloacele și instrumentele moderne de

conducere a societății. În timp ce gânditorii cartezieni au pus accentul pe

analiza componentelor, nu odată în dauna contextului, adepții noii gândiri

(gândirea sistemică, produs-cheie al revoluției în domeniul conducerii) au pus

accentul pe o viziune de ansamblu, nu fragmentară asupra problemelor,

subliniind relațiile de feed-back dintre subsisteme și ansamblurile mai mari

formate din aceste componente sistemice. Gândirea sistemică a avut un

„impact cultural” începând de la mijlocul anilor 1950 când, pentru prima dată,

s-a ieșit din cochilia abstracțiunilor de laborator. Conceptele și limbajul teoriei

sistemelor au început să fie folosite de sociologi, filozofi, psihologi, analiști de

politică externă, logicieni, lingviști, ingineri și administratori. Iar din această

listă nu pot lipsi nici juriștii.

a) Societatea considerată ca sistem social. Problema conducerii societății

și realizării unei performanțe înalte a activității sociale nu poate fi tratată decât

în legătură cu teoria acțiunii sociale, cu specificitatea în care individul e

personalitate activă în cadrul structurat social, ceea ce implică plasarea acțiunii

individului într-un ansamblu social considerat nu la modul general, abstract, în

relație directă cu întreaga activitate, cu toți parametrii ei, ci în relație cu acel

cadru specific în care el se manifestă în mod concret. Aceasta, întrucât atunci

când se încadrează în societate, individul, de fapt, se integrează în anumite

grupuri, ansambluri particulare, care-l plasează într-un anumit tip de relații,

ceea ce-i oferă un anumit statut, cerându-i-se să îndeplinească un anumit rol

social. Așadar, acțiunea socială a indivizilor are loc înăuntrul unor organizații

particulare, activitatea lor profesională nerealizându-se „în societate”, ci în

cadrul unor ansambluri concrete (fabrică, administrație, justiție, instituții
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culturale etc.), îndeplinind sarcini caracteristice tipurilor de relații în care sunt

integrați.

Bineînțeles însă că aceste structuri particulare în care se integrează

indivizii corespund caracterului general al relațiilor, comune pentru întreaga

societate și structurilor acesteia. De aici, rezultând, inerent, că eficacitatea unor

astfel de ansambluri și subansambluri pe scara organizațională a societății

globale se află în raport direct cu capacitatea lor de a răspunde în mod adecvat

și unitar condițiilor complexe și dinamice ce se manifestă într-un mod

particular (specific) pentru fiecare din subansamblurile sociale care

organizează acțiunea indivizilor. Particularitatea și complexitatea condițiilor în

care au loc acțiunile sociale, la nivelul fiecărui subansamblu organizat, face ca

aceste subansambluri să se constituie, în cadrul „societății globale”, ca

subsisteme înzestrate cu capacitatea de a da răspunsuri (specifice) problemelor

pe care le implică aceste condiții. Cu alte cuvinte, aceste subsisteme (care

trebuie considerate, și ele, ca adevărate sisteme complete) trebuie să

beneficieze, în cadrul sistemului social global, de o anumită autonomie,

bineînțeles relativă, adică să fie capabile de „autoreglare”.

Deci, societatea trebuie să fie concepută și organizată ca un „sistem vast

general”, în care, dată fiind existența unor multiple „intrări” (în sens cibernetic)

posibil perturbatoare, foarte variate și cel mai adesea cu înalt grad de

particularitate, pentru a putea fi atinsă „valoarea de comandă” pe care sistemul

social global și-a propus-o să fie atinsă, acest lucru nu poate fi realizat (posibil)

decât prin „delegarea” de sarcini către subsistemele particulare specializate,

subordonate. Iar aceste subsisteme particulare specializate, datorită tocmai

acestor niveluri de particularitate și de specializare, pot răspunde nu numai

autonom, dar și în mod adecvat „intrărilor specifice” prezente în sistemul

social global. Dar și aceste subsisteme își realizează funcțiile lor specifice

(specializate) cu ajutorul altor subansambluri sistemice, încă și mai particulare

și specializate, care sunt cel mai aproape de tipul și caracteristicile variabilelor

perturbatoare, ansambluri numite „sisteme parțiale”.

Subsistemele, indiferent de treptele organizatorice pe care sunt plasate, se

autoreglează cu ajutorul „conexiunii inverse” (feed-back-ul), fiind capabile de

căutare și adaptare, având posibilitatea să-și asigure, ele singure, într-o anumită

măsură, stabilitatea și finalitatea lor, care, desigur, trebuie să fie în concordanță

cu finalitatea sistemului global.

Ansamblurile sociale, care se pot constitui în cadrul sistemului social

global, fie ca subsisteme ale acestuia, fie ca sisteme parțiale de maximă

particularitate, nu funcționează, în societate, de la sine, în gol, ci sunt direct

subordonate principiilor generale și regulilor (inclusiv, și mai ales, juridice)

care guvernează sistemul social global și realizate în mod concret prin acțiunea

socială a indivizilor dotați cu conștiință și voință, aceste sisteme și acțiuni

apărând ca forme de manifestare a relațiilor sociale, dar și a structurii în care

indivizii intră. Valorile care stau la baza subsistemelor trebuie să fie în deplină

concordanță cu valorile promovate de principiile ideologice ale orânduirii date.

Și, în mod necesar, și funcțiile acestora vor trebui să concorde, chiar dacă

nivelul particular la care sunt situate subsistemele le imprimă acestora funcții
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particularizate. Aceste ansambluri (de fapt subansambluri specializate)

organizate sistemic preiau condițiile externe ca pe niște „intrări” (în sens

cibernetic) posibil perturbatoare ale stabilității lor interne, având capacitatea,

datorită dispozitivelor lor proprii de reglare (deci și de conducere), să răspundă

„adecvat” acestor intrări, păstrându-și valoarea sarcinii. Dar, totodată,

subsistemele cu autoreglare folosesc influențele exterioare și ca mijloc de

organizare internă optimă (perfecționare) tocmai pentru realizarea și a funcției

lor sociale. Deci, problemele nu vor fi rezolvate prin „scheme” (abstracte,

teoretice), ci printr-o funcție socială, de comportament al indivizilor dotați cu

conștiință, valori etice, voință, aspirații etc. Reacțiile sistemului la influențele

externe (ale mediului ambiental) vor fi astfel orientate de factori din interiorul

sistemului pentru că numai astfel sunt folosite și activate la maximum

potențele componentelor sistemului (social), fiind astfel stimulate inițiativa și

răspunderea, factori fundamentali ai „acțiunii sociale performanțiale”.

Obținerea unui înalt grad performanțial al tuturor organismelor existente

într-o societate depinde, în mod esențial, de eliberarea factorilor și

potențialităților ei interne, dar și de creșterea răspunderii care se instituie în

interiorul organismelor și aceasta printr-o modalitate armonioasă de îmbinare a

strategiilor elaborate la nivel central, cu dezvoltarea nivelului de autonomie a

componentelor subsistemice. Iar teoria sistemelor oferă, prin principiile sale,

posibilități multiple de realizare a unei asemenea îmbinări dialectice, în scopul

realizării obiectivelor sistemului social global. În concepția sistemică, această

îmbinare constituie un principiu de bază al funcționării sistemului social, între

cele două laturi ale sale (orientarea tendințelor de dezvoltare a tuturor

organismelor în concordanță cu o strategie globală) existând raporturi de

ordonare prin care funcția unuia se transformă în valoare de comandă a celui

subordonat; astfel încât între subsistemele particulare și sistemul social global

există o permanentă interrelație.

În condițiile hipercomplexe ale vieții în societatea modernă

contemporană, ale fantasticelor realizări științifice și tehnice, păstrarea

viabilității diverselor organisme subsistemice, realizarea valorilor lor de

comandă la parametrii performanțiali ridicați sunt posibile numai prin

funcționarea lor ca ansambluri (subsistemice) care îmbină dialectic cele două

aspecte la care ne-am referit mai sus.

Desigur că această îmbinare dialectică reprezintă un proces care implică

activități de cunoaștere și de construcție (inclusiv de natură juridică); activități

care includ eforturi creatoare atât de necesare realizării conținutului lor concret

(al acestor activități). Aceasta înseamnă că fiecare componentă (subsistem) al

sistemului social global formează (are) un dispozitiv de captare, stocare și

prelucrare a informațiilor (specifice fiecăruia dintre ele) și de elaborare de

comenzi, iar acest sistem de reglare printr-o multitudine de dispozitive și

circuite de transmitere a informațiilor este foarte complex, ceea ce ar putea

crea iluzia unui coeficient mare de nesiguranță, în lipsa unor mecanisme

centrale de reglare și conducere. S-a subliniat însă că pentru a se putea asigura

o stabilitate la nivelul întregii societăți, un sistem multistabil oferă un grad

mult mai înalt de certitudine, pentru că numai așa potențialitățile fiecărui
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subsistem vor putea fi exploatate la maximum. Dimpotrivă, transformarea

subsistemelor în „efectori”, în elemente lipsite de posibilitatea de inițiativă și

decizie (sau astfel de posibilități reduse ori simplificate) ar avea repercusiuni

serioase asupra modului în care acestea s-ar comporta, micșorându-le gradul de

realizare a capacităților lor specifice și, implicit, a performanței lor în cadrul

sistemului. De aceea, așa cum s-a subliniat în literatura de specialitate (G.

Klauss, Cibernetica și societatea, București, 1986) îmbunătățirea reglării

circuitelor nu ar trebui să constea atât în reducerea acestor circuite, cât în

schimbarea calității reglării (adică o reglare calitativ nouă).

Cu ocazia diferitelor „intrări” în sisteme (subsisteme) apar o multitudine

de posibilități de a se acționa. În sens cibernetic aceste intrări se traduc prin

trecerea, prin circuitul intern, a informației care, ajunsă la dispozitivul de

stocare și prelucrare, ia forma unei decizii adecvate acestei intrări. Decizia nu

reprezintă decât un element al comportamentului sistemic (și, după cum vom

vedea, și al conducerii care este tot sistemică), dar acest element este punctul –

cheie care mijlocește realizarea în practică (prin intermediul responsabilității) a

principiilor ei. Autonomia (relativă) sistemică (a subsistemelor) permite

„alegerea” căilor posibile de rezolvare a intrării, acest proces de alegere

constând în trecerea prin conștiința indivizilor a tuturor informațiilor și căilor

posibile de rezolvare. Suprimarea sau micșorarea acestei libertăți de alegere

(opțiune) duce inevitabil la degradarea sistemului, indivizii fiind reduși la

nivelul de simpli efectori, care realizează o singură alternativă dictată din afară.

Eficiența sistemului se datorează tocmai fenomenului de manifestare

creativă și, în mod corelativ, responsabilității, ambele fiind premise favorabile

dezvoltării capacităților indivizilor.

Vom vedea, în continuare, că și în ceea ce privește conducerea societății,

știința conducerii (al cărei obiect îl constituie optimizarea activității sociale)

pune în evidență necesitatea realizării unei performanțe înalte, prin investigarea

și organizarea proceselor menite să asigure funcționarea întregii societăți ca un

sistem vast multistabil, propice inițiativei individuale active, creatoare și

responsabilă.

b) Conducerea societății într-o viziune sistemică. Civilizația etapei

industrializării insufla o certitudine (doar aparentă) că pot fi cunoscute și deci

stăpânite și controlate cauzele lucrurilor, că este posibil ca fiecare fenomen să

poată fi localizat, determinat în timp și spațiu, că aceleași condiții produc

întotdeauna aceleași rezultate, aceleași cauze producând aceleași efecte.

Această viziune mecanicistă despre cauzalitate a fost și este încă foarte

utilă, ajutând la vindecarea bolilor, construirea de zgârie – nori gigantici,

proiectarea de imagini ingenioase și înjghebarea de organizații vaste. Dar s-a

făcut și sublinierea că oricât ar fi de eficace în explicarea fenomenelor ce

funcționează asemenea unor mașini simple, această viziune s-a dovedit totuși

mai mult sau mai puțin satisfăcătoare în explicarea unor fenomene

caracterizate prin salturi bruște spre noi niveluri de complexitate, când

schimbări mari eșuează dintr-odată sau, dimpotrivă, evenimente mărunte,

deseori întâmplătoare, ajung câteodată să dobândească proporțiile unor uriașe

forțe explozive (A. Toffler, Al treilea val, București, 1983, p. 413 și urm.).
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Așadar, s-a ajuns la concluzia prin care cauzalitatea mecanică apare ca un

caz particular, aplicabil unor fenomene, dar niciodată tuturor fenomenelor,

motiv pentru care savanți și cercetători s-au străduit să elaboreze o nouă

viziune despre schimbare și cauzalitate, care să se găsească mai în acord cu

schimbările rapide ce intervin în concepțiile noastre despre natură și societate,

evoluție și progres, despre timp și spațiu.

Ideea de cauzalitate într-o concepție nouă, modernă, descinde dintr-un

concept – cheie al teoriei sistemelor, și anume: ideea de feed-back sau

retroacțiune, care menține echilibrul, atenuând sau suprimând schimbarea

atunci când aceasta amenință să depășească un anumit nivel (acesta este feed-

back-ul negativ care are drept funcție menținerea echilibrului și stabilității).

Feed-back-ul negativ a fost definit și explorat de către cercetătorii din

domeniul teoriei informației și teoriei sistemelor. Dar oamenii de știință nu s-

au mulțumit doar cu atât și au început să caute și exemple de fenomene

analoage și astfel au descoperit sisteme stabilizatoare similare în toate

domeniile, de la fiziologie la politică. Feed-back-ul părea a fi prezent

pretutindeni făcând ca lucrurile și situațiile să-și păstreze echilibrul și

stabilitatea.

În timp însă s-a constatat că s-a acordat prea multă atenție „stabilității” și

a fost neglijată „schimbarea” și astfel au început să fie întreprinse cercetări

aprofundate și cu privire la „feed-back-ul pozitiv”, adică proceselor care nu

suprimă schimbarea, ci, dimpotrivă, o amplifică, nu mențin neapărat (cu orice

preț) stabilitatea și o supun solicitărilor (testelor de enduranță), chiar dacă este

necesar să se ajungă până la destrămarea ei (este vorba de o întreagă clasă de

„procese pozitive”, de amplificare a schimbării), feed-back-ul pozitiv putând să

explice (clarifice) raportul de cauzalitate în numeroase procese până atunci

rămase neexplicate.

Feed-back-ul pozitiv permite explicarea oricărui proces autostimulator.

Iar, atunci când se asociază feed-back-ul negativ cu feed-back-ul pozitiv, s-a

putut observa cât de variat se pot combina aceste procese în cadrul

organismelor complexe, de la creierul uman, la sistemele economice și cele

sociale, ele sugerând posibilități de înțelegere, deci și de acționare, nebănuite.

Ca atare, se recunoaște că la nivelul întregii culturi orice sistem complex, fie că

este vorba de un organism biologic, un oraș, sau de ordinea politico-juridică

națională, are, probabil, înăuntrul său amplificatori, cât și reductori de

schimbare, bucle de feed-back pozitiv și de feed-back negativ aflate în

interacțiune. În felul acesta se evidențiază un întreg nivel de complexitate până

acum nebănuit și se realizează, implicit, și un progres în înțelegerea

cauzalității.

Un pas înainte a fost făcut și atunci când s-a recunoscut faptul că acești

„reductori” și „amplificatori” de schimbare nu sunt neapărat prezenți chiar de

la început în sistemele sociale (la fel ca în cazul sistemelor biologice), ei

putând să lipsească la început, iar apoi să se ivească, uneori ca efect al

hazardului (de exemplu, un eveniment răzleț care poate declanșa un lanț de

efecte neașteptate), situație care explică de ce de multe ori este atât de dificil să

se identifice traiectoria unei schimbări care să poată fi extrapolată, de ce un



846
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL

proces lin poate dintr-odată să se convertească într-o schimbare explozivă și

viceversa, de ce în condiții inițiale similare se poate ajunge la rezultate diferite.

În prezent, noua concepție despre cauzalitate este în măsură să dezvăluie

un univers complex cu forțe aflate în interacțiune, în cadrul căruia se împletesc

amplificatori și reductori de schimbare și încă multe alte elemente, ceea ce

reprezintă cu totul altceva decât ceea ce sugera cauzalitatea mecanică ce a

caracterizat etapa de dezvoltare inițială specifică industrializării.

Oameni de știință au descifrat și au pus în evidență modul cum acțiunea

combinată a hazardului și necesitatea structurilor chimice, dar și alte structuri

(deci și cele sociale) ating prin salt trepte mai înalte de diferențiere și de

complexitate. Potrivit acestei teze, părțile oricărui sistem suferă neîncetat mici

schimbări, fluctuând neîncetat în interiorul acestor sisteme, aflându-se într-o

vibrație continuă.

Uneori, când intervine feed-back-ul negativ, aceste fluctuații sunt

amortizate sau suprimate, fiind menținut echilibrul sistemului.

Când însă intervine feed-back-ul pozitiv (amplificator), unele dintre

aceste fluctuații sunt puternic amplificate, putându-se ajunge chiar până la

periclitarea echilibrului întregului sistem, acest echilibru putând fi distrus, iar

structura existentă destrămată.

Fie că este rezultatul fluctuațiilor interne necontrolate sau al unor forțe

externe ori și al unora și al celorlalte, această ruptură a vechiului echilibru nu

duce neapărat la haos (deși această ipoteză nu este exclusă din ecuație), ci la

crearea unei structuri noi superioare, mai diferențiate, mai interactivă în

interior și mai complexă decât cea anterioară, necesitând – pentru a se menține

– mai multă energie și materie (eventual și informație și alte resurse).

Se sugerează că însăși evoluția poate fi privită ca un proces care conduce

spre organisme tot mai complexe și mai diversificate (inclusiv cele sociale).

Această evoluție însă nu poate fi planificată sau predeterminată într-o manieră

mecanicistă. În schimb, astăzi, în fizica subcuantică, de exemplu, este larg

acceptată ideea că hazardul domină schimbarea, numeroși oameni de știință

(Jaques Monod, biolog; Walter Buckley, sociolog; Maruyama, în

epistemologie și cibernetică) au dezvoltat un nou mod de gândire în care cele

două contrarii (hazardul și necesitatea) fuzionează. În această privință se dă și

o formulare explicită a raportului dintre hazard și necesitate, subliniindu-se că

tocmai în punctul în care o structură face saltul spre o nouă treaptă de

complexitate, în principiu și chiar în practică, este cu neputință să se poată

prevedea ce anume formă va îmbrăca, din mai multe posibile. Dar, odată aleasă

o cale, odată ce apare și se cristalizează noua structură, determinismul va

domina iar (o anume perioadă, desigur).

Prin această nouă concepție, vechile reprezentări despre cauzalitate au

primit o puternică lovitură, vechile legi ale cauzalității stricte apar azi ca

situații – limită aplicabile doar în cazuri puternic idealizate, ele apărând doar ca

niște schițe ale mecanismului de schimbare, incomplete și puțin folositoare.

Știința complexității care a luat un mare avânt duce la o viziune cu totul

diferită.
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Realismul industrial a părut, în trecut, să ofere o explicație riguroasă și

completă, atotcuprinzătoare, a modului de organizare și funcționare al

societății și chiar a fost de o imensă utilitate în prima etapă de evoluție a

industrialismului. Dar prăbușirea structurii spirituale a erei industriale a pus în

evidență tot mai pregnant inadecvarea la noile realități sociale, politice și

tehnologice.

Guvernele încorsetate în structurile politice și birocratice specifice etapei

inițiale a epocii industriale s-au găsit în imposibilitate de a trata diferențiat

diferitele situații sociale, impunând orientări uniforme, standardizate,

concepute pentru o societate de masă. Nevoile locale și individuale sunt uitate

sau ignorate, ceea ce duce la amplificarea resentimentelor, uneori până la

incandescență.

Dintre forțele noi care se manifestă pe plan mondial, cea mai puternică,

cea mai bine organizată și cea mai cunoscută este „corporația transnațională”

denumită mai frecvent „corporație multinațională”. În condițiile create de

„mondializarea producției, distribuției, comercializării și consumului”,

corporațiile transnaționale au căpătat un rol extrem de important: ele pot să

producă bunuri într-o țară, să fabrice componente în altă țară și să-și desfășoare

cercetările într-o altă țară; pot să-și depună surplusul de fonduri în țări cu

sisteme fiscale foarte favorabile (paradisurile fiscale); pot să-și transforme

activitatea productivă sau doar elemente ale acesteia (componente, asamblare)

în diferite țări în funcție de posibilitățile oferite de creștere a profitului (datorită

unui sistem fiscal favorabil, sau costului redus al mâinii de lucru etc.).

Mărimea și importanța acestor corporații transnaționale sunt factori care sunt

de natură să exercite influențe asupra puterii politice din diferite țări.

Corporațiile transnaționale, unele dintre ele, au dobândit deja atare proporții

încât și-au autoatribuit funcțiuni proprii statului: având propriile corpuri de

cvasidiplomați, propriile lor agenții extrem de eficace; departamente juridice

care au adevărate atribuții de legiferare în interior și care exercită puternice

influențe în exterior (prin lobbyștii lor).

Dar corporațiile transnaționale nu sunt singurele forțe ce se afirmă pe

scară mondială. Asistăm la: afirmarea grupărilor sindicale transnaționale;

creșterea unor mișcări religioase, culturale, etnice care se propagă și se leagă

între ele deasupra granițelor naționale; mișcări antinucleare; constituirea unor

grupări transnaționale la nivelul partidelor politice (atât democrat-creștinii, cât

și socialiștii și liberalii vorbesc de transformarea lor în „europartide” ce

depășesc hotarele naționale, tendință pe care crearea Parlamentului European

nu a făcut decât să o amplifice și s-o accentueze); proliferarea rapidă a

asociațiilor transnaționale neguvernamentale cu preocupări foarte diversificate:

învățământ, știință, sport, horticultură, ajutorarea persoanelor sinistrate etc.

Dacă Națiunile Unite sunt o „organizație mondială”, toate grupările sus-

menționate formează de fapt o „a doua organizație mondială”, hățișul acestor

legături transnaționale fiind extrem de dens.

Țările europene au creat o Piață Comună, un Parlament European, un

sistem monetar european și agenții specializate, toate aceste organisme

supranaționale exercitând influențe asupra țărilor membre în sensul modificării
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politicilor lor în domeniul industriei, agriculturii, fiscului, care trebuie puse de

acord cu politicile comune.

De asemenea, asistăm la o proliferare a organizațiilor interguvernamentale

și la apariția unor grupări formate din mai multe națiuni (de exemplu Agenția

Internațională pentru Energia Atomică sau Asociația Latino-Americană a

Liberului Schimb).

Prin organizațiile interguvernamentale, statele naționale caută să rezolve

probleme care depășesc cadrul național, păstrându-și totuși puterea de decizie

la nivel național. Dar, puțin câte puțin, are loc o deplasare constantă a centrului

de greutate, pe măsură ce tot mai multe decizii sunt transferate spre entități

organizaționale supranaționale sau impuse de acestea.

Economia mondială a ajuns la dimensiuni cu mult mai mari decât în

trecut, căpătând forme noi, insolite. Astfel, noua economie mondială este

dominată de marile corporații transnaționale, are la dispoziție un aparat bancar

și financiar ramificat care operează cu viteze electronice, secretă mase

monetare și credite pe care nicio națiune nu le poate reglementa și înaintează

spre crearea de monede transnaționale bazate fiecare pe câte un coș de monede

sau bunuri naționale. Economia mondială este sfâșiată de un conflict pe scară

mondială între furnizorii de resurse și beneficiarii lor, pentru atenuarea cărora a

fost creată, printre altele, Organizația Mondială a Comerțului sau Agenția

Internațională pentru Dezvoltare.

Noua etapă în evoluția societății se caracterizează printr-o mare

confluență istorică ce adună șuvoaiele multor schimbări și prefaceri istorice.

Sub tumultul schimbărilor începe să se distingă tot mai clar o coerență, viitorul

capătă un contur tot mai ferm. Ceea ce se întâmplă nu reprezintă doar o

revoluție tehnologică, ci constituirea unei noi civilizații cu o nouă structură

instituțională, cu noi concepții despre evoluție și progres.

Problema fundamentală care se pune în aceste noi condiții se referă la

modul cum ne inserăm în această nouă civilizație și aici trebuie subliniate

specificitățile noi care trebuie să caracterizeze activitatea de conducere în

general în societatea modernă contemporană.

Instituțiile politice specifice etapei inițiale de evoluție a societății

industriale se dovedesc a avea o organizare perimată a cunoașterii. Orice

guvern este format din ministere ori departamente profilate pe domenii de

activitate delimitate, cum sunt: finanțele, economia, agricultura, comerțul,

relațiile externe etc. De asemenea, la nivelul Parlamentelor și al celorlalte

corpuri legiuitoare sunt formate comisii specializate care se ocupă de câte unul

din aceste domenii. Ceea ce se neglijează este necesitatea integrării activităților

tuturor acestor unități, astfel încât să poată fi înfăptuite programe sistematice,

multilaterale, în loc de un amestec de decizii cu efecte contradictorii care se

anihilează reciproc. Experiența căpătată, în timp, în această privință, pune în

evidență tocmai ideea strânsei împletiri a diferitelor domenii, întrucât tratarea

izolată a diferitelor probleme apărute în diferite domenii este un produs al unei

mentalități care inevitabil duce la confuzie și eșec.
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O structură organizatorică a guvernelor fundamentată pe un mod de

abordare izolat, pe domenii, a problemelor s-a dovedit a fi anacronică și

ducând la interminabile conflicte jurisdicționale și importante efecte secundare.

De regulă, guvernele încearcă să rezolve problema interconexiunilor

dintre domenii prin o tot mai accentuată centralizare al cărei rezultat nu este

altul decât apariția unui nou rând de filtre și filiere prin care trebuie să fie luate

deciziile, adică o și mai mare complicare a labirintului birocratic, deciziile

fiind luate fără a fi luate în considerare efectele distructive.

Guvernele și instituțiile parlamentare au fost concepute pentru o adoptare

a deciziilor fără grabă. Or, din pricina vitezei amețitoare a schimbărilor care

apar în societate, guvernele și politicienii sunt adesea luați prin surprindere,

ceea ce le sporește sentimentul de neputință și confuzie.

Acest ritm frenetic al vieții politice, care reflectă accelerarea generală a

schimbărilor, intensifică declinul politic și guvernamental, ambele (politica și

guvernarea) concepute pentru o societate mai lentă, care nu poate elabora

decizii inteligente cu promptitudinea pe care o impun evenimentele.

Concluzia trasă este că accelerarea schimbărilor a depășit capacitatea

decizională a instituțiilor concepute să funcționeze în alți parametri situaționali.

Acesta este motivul pentru care astfel de structuri politice apar perimate,

inadecvate nu numai în privința dimensionării și a structurii lor, ci și în privința

vitezei cu care se lucrează.

Dar accelerarea schimbărilor nu explică totul. Sistemele sociale actuale se

bazează pe „principiul majorității”. Or, creșterea diversității poate duce la

imposibilitatea formării unei majorități, chiar și în probleme de importanță

crucială. Multe guverne sunt minoritare, bazate pe coaliții flotante și precare.

Or, aceste situații ridică probleme în legătură cu democrația tradițională și cu

necesitatea unei acțiuni convergente în condițiile nou create de viteza

schimbărilor și diversității.

Incompetența deciziilor politice și guvernamentale poate avea drept

explicație și adoptarea de multe decizii foarte importante în intervale scurte de

timp.

Pentru că se lucrează după modele și cu instrumente învechite, capacitatea

decizională la nivel guvernamental se deteriorează rapid.

Nici organele executive nu se află într-o situație mai bună, toate

departamentele fiind supraîncărcate cu o activitate decizională din ce în ce mai

amplă. Fiecare dintre ele trebuie să supravegheze aplicarea unui număr foarte

mare de legi și alte acte normative și să adopte zilnic o mulțime de decizii, sub

presiunea enormă a schimbărilor rapide.

Vechile instituții decizionale reflectă din ce în ce mai mult confuzia care

domnește în jur, în toate domeniile și la toate nivelurile.

Convulsiile și crizele politice nu pot fi rezolvate de politicieni și

guvernanți atâta timp cât vor fi nevoiți să acționeze prin intermediul unor

instituții inadecvate și suprasolicitate.

Un sistem politic trebuie să fie capabil nu numai de a elabora decizii, ci și

de a le aplica. De asemenea, mai este nevoie să funcționeze la scară adecvată,

adică să fie capabil să integreze diferitele dimensiuni ale politicii, să adopte
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deciziile cu promptitudinea necesară și să reflecte diversitatea societății, ținând

seama de ea.

Firește însă că sistemul politic va trebui să recurgă la metode moderne de

conducere și să beneficieze de instrumente de acționare adecvate situațiilor

actuale. Nici un președinte de corporație nu s-ar încumeta să conducă o mare

companie pe baza unei scheme organizatorice trasate de vreun înaintaș al său

în secolul XVIII, a cărui experiență în domeniul gestiunii se rezuma la

exploatarea unei ferme. Nici un aviator n-ar încerca să piloteze un reactor

supersonic folosind instrumente de navigație și control vechi, așa cum se mai

face astăzi pe plan politic.

Sistemele politice au fost concepute într-o lume care a ieșit, evident, din

actualitate, așa încât trebuie inventate (și chiar au și apărut și s-au dezvoltat)

instituții noi și abordări noi, metode care să aibă drept scop relevarea

deosebirilor, nu disimularea lor cu ajutorul unor majorități forțate sau

contrafăcute, bazate pe limitarea drepturilor sau formulări sofisticate. Într-un

cuvânt, trebuie modernizat întregul sistem, ceea ce va necesita schimbări

radicale în multe din structurile politice.

Vechiul principiu al majorității, conceput în mod rigid, este un instrument

pur cantitativ care nu spune nimic despre calitatea opiniilor exprimate, or,

aceasta este o informație de importanță crucială într-o societate modern

organizată.

Destrămarea consensului la care se asistă de mai multe decenii golește de

conținut însuși conceptul de „reprezentare”. Dacă între alegători nu mai există

un acord, atunci pe cine reprezintă cei care apar ca reprezentanți? Un exemplu

grăitor îl reprezintă procentele reduse de persoane care se prezintă la votarea

aleșilor politici, procente care ating niveluri foarte scăzute, 30-40% din

populație, situație în care, într-adevăr, se pune din plin problema pe cine

reprezintă ei și, implicit, care este legitimitatea celor aleși în aceste condiții,

ținându-se seama că din cei 30-40% de votanți, procente și mai reduse obțin

diferiții aleși, în funcție de preferințele alegătorilor.

În ceea ce-i privește pe legiuitori, aceștia se bazează din ce în ce mai mult,

în elaborarea legilor, pe un personal tehnic și pe experți din afara sistemului de

legiferare. Aceasta fără a mai vorbi de numărul și calificarea personalului de

specialitate consultat de parlamente, ceea ce face să se ajungă, practic, la un

transfer crescând al puterii de legiferare către aparatul guvernamental

neeligibil.

În timp, parlamentele, congresele, adunările naționale au făcut diferite

încercări de împăcare între punctele de vedere divergente ale aleșilor.

Reprezentanții puteau negocia compromisuri în numele lor, dar cu instrumente

politice îmbătrânite și uzate, așa încât niciun legiuitor nu putea să cunoască

puzderia de grupulețe pe care nominal le reprezentau cei aleși, darmite să

mijlocească și să negocieze eficient în numele lor, așa încât grupurile de

presiune politice formate în jurul câte unei probleme și-au manifestat mai

curând intransigența decât spiritul de negociere. Dat fiind, pe de altă parte,

posibilitățile limitate de examinare amănunțită și de reconciliere de care dispun

în general parlamentele, este explicabil de ce în prea puține cazuri s-au putut
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realiza consensuri negociate, așa încât aceste inițiative au eșuat, tot așa după

cum a eșuat și „teoria guvernului reprezentativ”, azi vorbindu-se tot mai mult

de „guverne participative”.

Falimentul mecanismelor de negociere, blocajul decizional, paralizia tot

mai avansată a instituțiilor reprezentative înseamnă pe termen lung că multe

din deciziile pe care în prezent le ia un număr mic de pseudoreprezentanți ar

trebui plasate treptat spre corpul electoral. Dacă reprezentanții aleși nu reușesc

să realizeze acorduri în numele alegătorilor, nu rămâne decât alternativa de a

negocia direct cu alegătorii. Dar, pentru aceasta este nevoie de noi instituții și

noi modalități de lucru.

Industrializarea a dus la inventarea instituțiilor reprezentative de azi care

și-au dovedit limitele, dar s-a avut în vedere și alternativa „democrației

directe”, dovadă în acest sens fiind Constituția revoluționară franceză din 1793

și Comuna din Paris. De asemenea, revoluționarii americani știau despre

sistemul comunal din Noua Anglie și despre formarea consensului organic la

scară mică, toate constituind modele de participare cetățenească la elaborarea

și aplicarea legilor. Dar erau la fel de bine cunoscute și neajunsurile și limitele

democrației directe: reacțiile emoționale de nestăpânit ale publicului,

insuficiența și nivelul inadecvat al comunicațiilor din acele vremuri care nu

permiteau și nu asigurau funcționarea sa. Ca atare, s-a considerat că

reprezentanții aleși sunt mai puțin influențați de emoții decât publicul larg, deci

mai capabili de o judecată la rece, mai rațională.

Însă, în timp, s-a considerat că există mijloace de atenuare și depășire a

problemei hiperemotivității publicului, impunându-se prin lege obligativitatea

unei perioade de reflecție sau un al doilea vot, înaintea punerii în aplicare a

unor decizii de însemnătate majoră pentru societate, prin referendum sau prin

alte forme ale democrației directe (în acest fel procedând suedezii, de exemplu,

pe la mijlocul anilor 1970, când guvernul a făcut apel la cetățeni pentru ca

aceștia să participe la formarea unei politici naționale. Iar, pentru că

majoritatea cetățenilor nu aveau cunoștințe tehnice adecvate cu privire la

diferitele opțiuni: energia nucleară, energia geotermală, autoritățile au inițiat

cursuri de informare, invitând pe suedezii care au participat la aceste cursuri

sau altele similare să facă recomandări guvernului). În paralel, sindicatele,

partidele politice, centrele de învățământ au procedat, și ele, la organizarea

unor cursuri de inițiere de diverse orientări, asigurându-se astfel baze de

pregătire largi pentru cetățenii dornici sau interesați să participe la treburile

publice având și cunoștințele necesare.

Aceeași evoluție a avut loc și în ceea ce privește mijloacele de comunicare

în masă, limitările de altădată dispărând odată cu spectaculoasele progrese

realizate în domeniul comunicațiilor care deschid în prezent, pentru prima dată,

un uimitor evantai de posibilități pentru participarea directă a cetățenilor la

decizia politică și anume „deliberarea electronică”, cu ajutorul sistemului de

televiziune prin cablu. Folosindu-se acest sistem de comunicații interactiv

cetățenii pot lua efectiv parte, pe cale electronică, la întruniri politice, la

lucrările forurilor decizionale sau la operațiunile de planificare, prin apăsarea

unui buton, votând instantaneu cu privire la propuneri legate de viața lor, cum
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ar fi, de exemplu, cele urbanistice sau construirea unor autostrăzi și altele. În

felul acesta, cetățenii pot nu numai să voteze, ci și să participe la discuții

exprimându-și punctele lor de vedere pe calea undelor.

În zilele noastre, tehnologiile moderne de comunicare oferă multiple

posibilități pentru ca oamenii să-și exprime pozițiile și altfel decât prin

prezența lor în cabinele de vot. Există și posibilități de introducere a acestor

puncte de vedere în procesul de adoptare a deciziilor publice, lucrul acesta

putând fi făcut în mai multe feluri. O metodă cu totul tradițională ar putea

consta în adoptarea unei variante de vot cumulativ, de felul celor folosite

actualmente de numeroase corporații spre a ocroti drepturile acționarilor

minoritari. Metodele de acest gen permit votanților să-și exprime nu numai

preferințele, ci și ordinea de preferință între opțiunile lor și intensitatea

acestora.

Sistemul actual al partidelor politice urmează, de asemenea, să fie înlocuit

cu mișcări de masă și cu o piață de masă (existentă deja), cu partide temporare

modulare adaptate configurațiilor schimbătoare ale situațiilor, partide cu

existență intermitentă de care are nevoie societatea modernă contemporană.

Complexitatea problemelor, specifică societății în prezent, oferă, prin

firea lucrurilor, o mai mare varietate de puncte negociabile. Or, sistemul politic

actual nu este structurat în așa fel încât să pună în valoare această situație.

Posibilitățile de a se încheia acorduri și alianțe rămân nesesizate, ceea ce duce

la o creștere inutilă a tensiunilor dintre grupuri, supunând totodată instituțiile

politice existente la presiuni și solicitări și mai mari.

Folosind computere perfecționate, sateliți, telefoane, televiziunea prin

cablu, tehnicile de sondaj și alte instrumente, cetățenii bine informați încă de

pe băncile școlii, dar și prin mijloace de educare și informare în masă, pot,

pentru prima dată în istorie, să înceapă să adopte singuri multe din deciziile

politice care-i privesc. Se face și sublinierea că problema nu trebuie pusă sub

forma unei alternative: democrația reprezentativă sau democrația directă pentru

că cele două sisteme au avantajele lor proprii, existând multe modalități

creatoare, deocamdată prea puțin folosite, prin care sunt îmbinate participarea

directă a cetățenilor, cu „reprezentarea” încât să rezulte un „sistem de

democrație semidirectă”. De exemplu, s-ar putea hotărî să se țină un

referendum asupra unei probleme controversate cum este cea a dezvoltării

nucleare, așa cum au procedat deja California și Austria, dar, în loc să fie lăsați

participanții să adopte, și decizia aceasta să fie lăsată totuși în seama unui

organ reprezentativ care să dezbată și să adopte decizia finală, ținându-se,

firește, seama și de rezultatele referendumului. În această ipoteză, dacă

publicul ar vota pentru dezvoltarea nucleară, ar urma să se atribuie un anumit

mănunchi de voturi, dinainte fixat (între 10 și 25 la sută, în funcție de ponderea

pe care au avut-o voturile „pro” în cadrul plebiscitului); în acest fel,

dezideratele cetățenilor ar fi luate în considerare în mod direct, prin votul

cumulativ.

Desigur că pot fi imaginate și aplicate și alte aranjamente de îmbinare a

democrației directe cu cea indirectă (reprezentativă). Așa, de exemplu, în

majoritatea parlamentelor sau adunărilor naționale sunt create diverse comitete
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(comisii) specializate menite să se ocupe de probleme importante, neglijate sau

controversate. Or, ar trebui să se ofere și alegătorilor posibilitatea ca, în mod

direct sau prin petiție, să oblige un corp legislativ să instituie comitete pentru

probleme pe care alegătorii le consideră importante pentru comunitate.

Ideea generală este de a fi găsite modalități eficace de deschidere și

democratizare a unui sistem politic sclerozat care nu mai poate face față decât

cu greu exigențelor actuale. Trebuie să învățăm să ne debarasăm de

stereotipurile de acum 300 de ani, întrucât problemele actuale nu mai pot fi

rezolvate cu modele și structuri care și-au trăit traiul.

O deschidere mai largă a sistemului și crearea de posibilități pentru

cetățeni de a juca un rol mai direct în propria lor guvernare sunt desigur

necesare, dar nu și suficiente, un principiu fundamental al unui nou sistem

politic urmărind înlăturarea blocajului decizional și o distribuție adecvată a

competențelor în acest domeniu vital care-l constituie conducerea societății. În

această descătușare a deciziei rezidă antidotul pentru paralizia politică (a

voinței politice), nu în simple remanieri guvernamentale. Într-adevăr, unele

probleme nu pot fi rezolvate la nivel local, din diferite motive, unul dintre ele

fiind lipsa resurselor necesare. Alte probleme nu pot fi rezolvate nici la nivel

național. Unele dintre ele necesită acțiuni simultane la mai multe niveluri. Iar

locul potrivit pentru rezolvarea unei sau unor probleme nu este și nici nu poate

fi stabilit în mod fix, acest loc schimbându-se în timp.

Apoi, întrucât blocajul decizional rezultă și din supraîncărcarea

instituțională, s-a ajuns la necesitatea împărțirii deciziilor, redistribuirea

acestora, asigurându-se astfel o participare mai largă la adoptarea lor și,

implicit, schimbarea și a locurilor în care urmează a fi luate diferite decizii, în

funcție de problemele care trebuie rezolvate. Într-adevăr, s-a constatat că

mecanismele politice caracteristice epocii inițiale a industrializării se

fundamentau pe prea multe decizii concentrate la nivel național, unde și

arhitectura instituțională este mai elaborată și nu se adoptă suficiente decizii pe

plan local, la acest nivel structurile de care este nevoie fiind subdezvoltate.

Problema este la fel de acută și pe plan transnațional, pentru că nu se

poate face față cu ajutorul legislațiilor naționale redutabilei puteri a marilor

corporații transnaționale. Structurile de care este nevoie aici nu sunt suficiente,

iar guvernele naționale sunt pur și simplu depășite. Trebuie, așadar, create noi

instituții transnaționale, cărora să le fie transferate competențe supranaționale

și să fie elaborate coduri de conduită pentru corporații la scară planetară.

Transferându-se în sus anumite decizii care în prezent țin de competența

statelor naționale, nu numai că se oferă acestora posibilitatea de a acționa cu

mai multă eficiență la nivelul unde se situează problemele, ci se reduce în

același timp povara decizională care apasă asupra acestui centru

supraaglomerat (suprasolicitat), motiv pentru care împărțirea (redistribuirea)

deciziilor este un lucru esențial.

Dar, desigur, deplasarea unor decizii în sus nu rezolvă totul, fiind la fel de

clar că o altă parte (însemnată) a procesului decizional trebuie mutată dinspre

centru în jos, la nivel regional, municipal, orășenesc, comunal. Însă nu va fi

vorba de a opune în mod absolut centralizarea descentralizării, concentrarea
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desconcentrării, ci de o redistribuire mai rațională a poverii decizionale în

cadrul unui sistem care timp îndelungat a favorizat într-atât centralizarea, încât

noile fluxuri informaționale au ajuns pur și simplu să copleșească (să

debordeze) forurile clasice (tradiționale) de decizie. Cu alte cuvinte, în prezent

reprezintă o certitudine că guvernele nu vor putea institui un sens coerent, o

ordine și eficiență în conducere fără o diminuare (retrocedare) substanțială a

prerogativelor puterii centrale. Și acest lucru nu se va putea realiza decât

printr-o împărțire rațională, echilibrată, a poverii decizionale, prin deplasarea

în jos a unei bune părți a ei. Și aceasta, pentru că, chiar echipată cu computere

de mare putere sau rețele de computere, orice structură politică centrală nu

poate capta și prelucra decât o anumită cantitate de informații și, de asemenea,

nu va putea produce decât o anumită cantitate de decizii pe care să le și aplice

și să supravegheze și efectele produse de acestea în societate, fără să se facă

vreun rabat de la calitate.

La modul mai general, se știe că o povară atunci când devine mai grea

trebuie în cele din urmă să fie distribuită printr-o largă participare democratică.

Prin urmare, atunci când povara decizională a sistemului social crește,

democrația nu mai reprezintă o chestiune de alegere (opțiune), ci o necesitate a

evoluției, pentru că fără ea sistemul nu mai funcționează normal, se gripează

sau chiar se blochează.

În concluzie, în zilele noastre, martore ale atâtor frământări de idei noi și,

în același timp, ale unor răsunătoare succese științifice și tehnologice, este

normal ca știința să fie chemată să cerceteze și problema conducerii societății,

problemă fundamentală care a fost atacată de multe ori în decursul evoluției

sale istorice. Dar ea a rămas tot de atâtea ori neîncadrată în limitele unei

discipline științifice de sine stătătoare. La un moment dat însă s-a ajuns la

punctul de acumulări prin care nu a mai putut fi stăvilită trecerea la un alt

nivel, superior calitativ.

Problema conducerii, în condițiile actuale, este o problemă științifică în

sensul cel mai strict al cuvântului. Este nevoie de modele operaționale de

conducere eficientă a vieții sociale, de metodologii și tehnici moderne de

investigare și de prospectare a structurii și dinamicii de ansamblu, dar și pe

sectoare ale vieții sociale.

Având în vedere complexitatea problemelor de ordin cognitiv-operațional

și practic-politic care se pun astăzi în fața factorilor de decizie și conducere în

cadrul societății contemporane, praxiologia și disciplinele ei subordonate, cum

sunt teoria cunoașterii, teoria deciziei și teoria conducerii au căpătat o

importanță majoră pe plan instituțional. Este nevoie de ample strategii de

acțiune, modele operaționale și instrumente logico-matematice de analiză a

fenomenelor sociale în plan sincronic și diacronic, de scheme algoritmice care

să ușureze activitatea decizională în concordanță cu necesitățile actuale și de

perspectivă.

Conducerea societății moderne contemporane face obiectul a numeroase

discipline științifice care au apărut și au atins un nivel considerabil de

dezvoltare, cum sunt: cibernetica, teoria sistemelor, teoria organizării,

ergonomia și, bineînțeles, știința conducerii (management science), care
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reunește, într-un fel, într-o perspectivă unitară, diversele metode care

caracterizează aceste discipline (enumerarea nefiind exhaustivă).

Înțeleasă ca „sistem social” societatea și problemele ei au trebuit să fie

cercetate cu teoria, metodologia și tehnologia actuală de explorare, analiză și

stăpânire a sistemelor reale.

În această direcție s-a efectuat un travaliu uriaș cu rezultate remarcabile

din care trebuie amintit procesul de constituire a „ciberneticii generale” ca

teorie a sistemelor dinamice, active, adică sisteme capabile să efectueze acțiuni

și să interacționeze în mod determinat cu ambianța lor folosind procese

informaționale. Aplicarea metodologiei ciberneticii și la societate, considerată

și ea un sistem dinamic, a dus la realizarea unor rezultate remarcabile.

Conducerea este, evident, o specie de „acțiune socială” și, ca atare, este

supusă legităților care caracterizează orice acțiune socială, ea desfășurându-se

în cadrul unui sistem social, cu o anumită structură, caracterizată (structura)

prin activități (funcții, procese, relații, organizații și instituții determinate)

corespunzătoare finalității sistemului considerat.

Conducerea societății este o acțiune „sui generis”, ea fiind o „acțiune

sistemică”, în sensul că îndeplinește o funcție indispensabilă sistemelor sociale,

funcție care constă în asigurarea funcționării sistemului ca întreg prin

normarea, reglarea, organizarea, realizarea cooperării, a coordonării activității

indivizilor (agenților) încadrați în subsisteme și sisteme parțiale ale sistemului

social global.

Știința conducerii sistemului social global (management science)

cercetează și soluționează, pe plan teoretic, problemele legate de exercitarea

funcției de conducere (reglare, normare, coordonare) în raport cu un proiect

definit (ales) de dezvoltare socială în condiții de eficiență, operativitate și

realizabilitate optime. Ea nu stabilește și criteriile de decizie asupra proiectului

(programului) de dezvoltare socială și asupra sistemului corespunzător de

valori și finalități care revine unei anumite forțe sociale deținătoare a puterii

(politice, economice etc.).

Actul de conducere propriu-zis a sistemului social global constă într-o

acțiune sau serii de acțiuni determinate în vederea realizării unui scop,

folosindu-se anumite mijloace după un anumit program (sau strategie) indicate

explicit.

În fapt, în fața societății, în actuala sa etapă de evoluție (postindustrială)

se pun probleme de construcție (mai exact, de reconstrucție) a unei societăți

noi, ceea ce înseamnă situații de decizie necunoscute înainte, probleme de

programare și planificare la o scară și în condiții încă neîntâlnite care cer

soluții pentru care nu există modele care să poată fi preluate din experiențele

anterioare. Complexitatea, noutatea, amploarea și dificultatea rezolvării acestor

probleme necesită un volum crescut de invenție, inițiativă și inovație politică și

socială. Construirea societății moderne contemporane înseamnă crearea unor

relații, structuri, sisteme (subsisteme) sociale pentru care experiența din

trecutul omenirii nu oferă deloc sau prea puține elemente pertinente.
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Deciziile în problemele de organizare, conducere, programare, planificare

și proiectare prospectivă angajează total și uneori ireversibil destinele

individuale și colective, răspunderea fiind copleșitoare.

Așezarea acestui proces de construcție pe temeiuri științifice este o

operațiune de mare complexitate și dificultate, ea necesitând un dispozitiv

metodologic care se elaborează printr-o asimilare critică și generalizatoare a

cercetării sau analizei operaționale, „analiza operațională” apărând, așa cum se

știe, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ca metodologie

multidisciplinară elaborată de echipe de cercetare a informației atât de necesare

pentru adoptarea deciziilor optimale și controlul efectuării lor. Analiza

operațională și-a dovedit eficiența în conducerea operațiunilor militare și, drept

urmare, după război aplicarea ei a fost extinsă și în conducerea unor organizații

economice și publice.

J.D. Bernal a subliniat cu multe decenii în urmă necesitatea ca analiza

operațională, care are ca obiect optimizarea performanțelor, să fie aplicată

(fiind aplicabilă, cu toate dificultățile care există sub raport teoretic și

metodologic) în orice activitate umană, oricărei situații problematice sau

decizionale (J.D. Bernal, The Freedom of �ecessity, Londra, 1949, p. 297 și

urm.).

În prezent, fără aplicarea sistematică a analizei operaționale generalizate,

nici nu ar fi posibilă optimizarea acțiunilor sociale, în vederea rezolvării

problemelor de organizare și conducere a societății moderne contemporane.

Aceasta, întrucât cercetarea operațională este metoda de folosire a tuturor

tehnicilor științifice cunoscute ca instrumente în vederea rezolvării unor

probleme sistemice, inclusiv în cadrul sistemului social global (D.N. Chorafas,

La simulation mathématique et ses applications, Paris, 1966).

Cadrul științific de abordare și rezolvare a problemelor de construcție a

societății nu înseamnă nicidecum anihilarea actului de conducere politică, ci o

îmbinare armonioasă a cercetării și metodologiei științifice cu actul de

conducere propriu-zis. Cercetarea științifică va determina un spectru de soluții

alternative posibile, cu coeficientul lor de probabilitate într-o speță dată. Actul

de conducere (actul politic) preia aceste rezultate și determină opțiunea pentru

o alternativă sau alta după criterii politice (consensul majorității, alegerea unui

scop strategic, social, economic etc.).

Tratarea largă, nu și exhaustivă, în prima parte a lucrării, a evoluțiilor care

au avut loc în societate și în modul de conducere a acesteia a fost necesară

pentru că ea a pus în evidență coordonatele pe care am fundamentat

prezentarea celorlalte două teme, cuprinse în părțile a doua și a treia din

lucrare, care de fapt constituie obiectul propriu-zis al studiului nostru, și anume

managementul juridic și managementul jurisdicțional.

III. Managementul juridic. Stadiul de evoluție la care a ajuns societatea

modernă contemporană, caracterizată prin schimbări profunde, uneori

adevărate mutații sociale și economice, complexitate și grade foarte înalte de

complexitate necesită o nouă abordare și în ceea ce privește activitatea de

conducere a sistemului juridic al societății (managementul juridic), pentru a se
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putea stăpâni, controla și dirija aceste noi forme cu metode și instrumente

juridice adecvate.

Faptul că societatea modernă contemporană parcurge o etapă de evoluție

care se caracterizează printr-o profundă restructurare impusă de mutații de

mare amploare ce se produc în ritmuri din ce în ce mai accelerate, ceea ce

implică o gigantică operă de reconstrucție social-economică, nu se poate să nu

influențeze, la fel de profund, și cadrul juridic în care se realizează această

vastă operă de reconstrucție. Iar această influență privește întregul edificiu

juridic care va fi zdruncinat din temelii, începând cu concepțiile despre drept și

continuând cu activitatea de legiferare, activitatea de punere în aplicare a

legilor și celelalte categorii de acte normative și, mai ales, modalitățile

concrete de asigurare și garantare a participării efective a populației la

activitățile de elaborare și aplicare a dreptului.

Într-un atare context și condiții s-a ajuns la concluzia că societatea și

cadrul său juridic trebuie concepute ca sisteme vaste în care sunt absorbite

imensități nedefinite de „intrări” („inputuri” în limbaj cibernetic) foarte variate,

cu grade diferite de complexitate și particularitate, posibil perturbatoare, așa

încât „valoarea globală de comandă” nu mai este posibil a fi atinsă decât prin

„delegare” a unor sarcini către „subsisteme” (elemente componente ale

sistemului social global) care, datorită caracterului lor specializat, pot

răspunde, într-un mod relativ autonom și mai adecvat, la „inputurile” pe care le

receptează. Cu alte cuvinte, dat fiind faptul că societatea a căpătat, în timp, un

caracter din ce în ce mai dinamic, ea nu mai poate fi privită și analizată ca un

conglomerat static (stagnant, înțepenit în dogme imuabile) ci, dimpotrivă, ca

un ansamblu de structuri flexibile adaptabile rapid la „situații schimbătoare”

capabile să integreze cu promptitudine inovațiile sociale.

Această imagine holistică a dezvoltării viitoare a societății, prin prisma

unei abordări potrivit căreia orice factor depinde de toți ceilalți, cunoscută sub

denumirea de „abordare sistemică” presupune, chiar implică, în mod necesar, o

examinare a totalității aspectelor, problemelor (concepția holistică),

considerate în ansamblul lor sistemic, și abandonarea sistemului de analize

izolate a fenomenelor, demers analitic folosit în trecut (având reminiscențe și

în prezent) în cercetarea științifică, inclusiv și mai ales în cercetarea juridică.

Noua viziune (optică) are profunde implicații în ceea ce privește nu numai

știința dreptului în general, ci și în legătură cu cadrul juridic al societății care

va fi, și el, conceput ca un ansamblu sistemic.

Managementul juridic se fundamentează pe coordonate specifice

activității de legiferare, și anume: A) necesitatea unei abordări globale a

fenomenului legislativ; B) stabilirea obiectivelor în activitatea de legiferare; C)

conectarea activității de legiferare la diverse surse de informare; D)

organizarea procesului propriu-zis de legiferare și aplicare a legilor; E)

evaluarea activităților de elaborare și de aplicare a legilor și celorlalte categorii

de acte normative; măsuri ce trebuie luate pentru perfecționarea continuă a

activității de legiferare.

A) �ecesitatea unei abordări globale a fenomenului legislativ. Timp de

secole știința dreptului s-a concentrat doar asupra normelor juridice ca atare
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aplicabile la cazuri de speță (dogmatica juridică), iar juriștii practicieni s-au

preocupat în principal de interpretarea legilor (exegeza juridică). Datorită

acestei orientări unilaterale au fost excluse din câmpul cercetărilor juridice,

sau, în orice caz, s-a acordat doar o atenție limitată, la două obiective de mare

importanță pentru societate: geneza normelor juridice și acțiunea de aplicare a

legilor.

Explicația acestor lacune rezidă în perspectiva pozitivistă în care a fost

abordat dreptul, iar argumentele invocate au fost următoarele:

– în ceea ce privește geneza sistemului normativ s-a considerat că ar fi

vorba de un „proces eminamente politic” care n-ar interesa dreptul. Ca atare,

acest vid a fost complinit, parțial, prin știința politică care, într-adevăr, și-a

adus contribuții sensibile (decisive) cu privire la procesul de formare a legilor.

Dar nici știința politică, nici dogmatica juridică, nici exegeza juridică nu au

oferit o „metodologie legislativă” care să permită ameliorarea calității

legislației, așa încât persistă o lacună în această privință;

– referitor la excluderea preocupărilor pentru activitatea de punere în
aplicare a legilor, această situație se datorează, pe de o parte, concentrării

exclusive asupra problemei „conformității cu legea” a reglementărilor, iar, pe

de altă parte, abordării punctuale și contencioase a problemelor de acest gen.

Dar, nici dogmatica juridică, nici exegeza juridică nu au ca obiect să furnizeze

o vedere de ansamblu cu privire la activitatea de aplicare a legilor și, mai ales,

ele nu permit să se dea un răspuns la o chestiune esențială, și anume de a se ști

dacă o lege sau un sistem normativ și-a atins sau nu scopurile urmărite prin

elaborarea și aplicarea lor. Nici știința politică nu este de vreun ajutor în

această privință pentru că ea nu s-a preocupat de problemele ridicate de

punerea în aplicare a legilor.

În aceste condiții, lipsind o viziune de ansamblu atât în ceea ce privește

activitatea de legiferare, cât și activitatea de punere în aplicare a legilor nu este

surprinzător faptul că astfel de activități s-au desfășurat, dacă nu la întâmplare,

în orice caz neavând un orizont și un cadru bine determinat, ceea ce se

manifestă fie prin excese de ordin cantitativ, fie prin nivele calitative scăzute.

Sub aspect cantitativ, care este cel mai vizibil și cel mai discutat, se

observă o adevărată „inflație legislativă”, așa cum se exprimă un autor, și chiar

un fel de „nebunie reglementară”, așa cum apreciază un alt autor. Într-adevăr,

numărul legilor și al altor acte normative nu încetează să crească într-un ritm

destul de rapid, așa încât oamenii obișnuiți și uneori chiar juriștii au impresia

că se află într-o adevărată junglă legislativă tot mai deasă care le stânjenește

serios mișcările, iar uneori chiar îi paralizează.

Acest fenomen, care nu este nou, pare să se manifeste în prezent cu o și

mai mare acuitate, cauzele sale fiind foarte complexe, multiple și variate, unul

dintre acestea constituindu-l fără îndoială un factor intern al sistemului juridic,

adică „principiul legalității” și mai ales evoluția conținutului acestuia dictat de

ideea de Stat guvernat de drept (Statul de drept), principiu care conduce în mod

implacabil la o mai mare densitate legislativă: dispoziții legale tot mai

numeroase și tot mai precise și detaliate. Dar, în același timp, se constată și o

tendință de sens contrar, printr-o exigență sporită în ceea ce privește
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examinarea necesității și oportunității intervenției legislative, precum și prin

„renașterea puterii de apreciere”, care marchează, probabil, această schimbare

pozitivă.

În ceea ce privesc aspectele calitative ale legislației, nici acestea nu sunt

mai puțin preocupante, simțindu-se o nevoie stringentă de ameliorare atât a

„calității formale” a acesteia (structură, stil, terminologie și toate celelalte

probleme de redactare), cât și mai ales a „calității sale materiale”

(insuficiențele de fond ale deciziilor legislative) care apar cu cea mai mare

claritate la nivelul aplicării și efectelor legilor: neaplicarea totală sau parțială și

aplicarea deformată care tind să devină un fenomen obișnuit, iar exemplele

sunt foarte numeroase, când se constată că multe dispoziții legale sunt

impracticabile, inadecvate pentru realizarea obiectivului urmărit sau produc

efecte perverse. Situația este atât de gravă încât se vorbește chiar de o „criză în

activitatea de punere în aplicare a legilor” și, poate, și de o criză în ceea ce

privește efectele acestei activități.

Aceste „deficiențe structurale” (inflația legislativă și deficiențele de ordin

calitativ) nu pot fi evitate, nici măcar corectate dacă vor fi abordate (examinate,

analizate) în mod izolat, ele trebuind, pentru aceasta, să fie plasate într-un

context mai larg, cunoașterea și aprofundarea lor fiind o reflectare, într-o

anumită măsură, a unei întrebări cu caracter și mai general despre rolul Statului

și dreptului în societate.

Repunerea în discuție a acestei principale forme de reglementare socială

care o constituie legislația nu ar fi eficientă (ar fi inutilă, nepotrivită) fără a se

avea în vedere dimensiunea mai generală a problematicii pe care această

activitate o generează și aceasta întrucât activitatea de legiferare este o

activitate eminamente politică, sau, mai exact, o activitate profund implicată în

zona politicului.

Efectiv se și manifestă un interes în acest sens pentru reexaminarea

activității de legiferare explicabil cel puțin parțial, dată fiind criza din domeniul

activității de legiferare. În consecință, s-au depus și se depun în continuare

eforturi pentru multiplicarea și dezvoltarea unei adevărate „științe a legislației”.

Această nouă disciplină (știința legislației) ar viza realizarea unei abordări

globale a fenomenului legislativ, propunându-și să depășească fragmentarea

care este impusă de barierele care s-au ridicat între științele sociale și drept,

tinzându-se în special spre reunirea perspectivelor empirice, teoretice și

pragmatice: studiul empiric al vieții normelor juridice, al genezei, aplicării și

efectelor lor, adică al dreptului în acțiune sau al legislației considerate în

dinamismul ei, va trebui să fie completat prin „explicații teoretice” și, de

asemenea, trebuie stabilit și un raport cu preocupările dogmatice sau

doctrinare. În sfârșit, se consideră că ar fi important să se reflecteze cu privire

la problemele muncii concrete de elaborare a textelor legale și, în consecință,

să nu fie neglijate nici „dimensiunile pragmatice”. Deci, „știința legislației” se

vrea a fi interdisciplinară, ea utilizând teoriile, conceptele și metodele

provenind de la alte discipline științifice, pentru a le aplica obiectului său

propriu de cercetare, adică legislației.
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Articularea mai multor discipline și integrarea lor va permite o mult mai

complexă viziune cu privire la fenomenul legislativ.

Pe plan instituțional de asemenea se constată insuficiențe în ceea ce

privește mecanismele de organizare, monitorizare, control și evaluare atât a

activităților de elaborare a legilor, cât și mai ales a activităților de punere în

aplicare a legilor, accentul trebuind pus pe noile instrumente de evaluare a

legilor și modul cum au fost ele puse în practică, precum și rezultatele obținute.

În rezumat, este vorba de o adevărată revoluție, în gândirea juridică, în

această materie, datorită integrării în drept a cunoștințelor dobândite prin

intermediul științelor sociale. Se deschide un câmp de cercetare cu caracter

transdisciplinar și se va ajunge la schimbarea radicală la față a procesului de

legiferare, inclusiv faza punerii în aplicare a legilor.

B) Stabilirea obiectivelor în activitatea de legiferare. Stabilirea

obiectivelor în activitatea de legiferare reprezintă axul în jurul căruia se

articulează întregul ansamblu de activități care alcătuiesc etapele (fazele)

procesului de elaborare și aplicare a legilor.

La acest nivel este pus în evidență, în mod explicit, raportul care există

între politică și drept (politic și juridic).

A conduce o activitate oarecare și, implicit, o activitate juridică cum este

legiferarea înseamnă să se stabilească obiective care urmează a fi atinse și

mijloacele necesare pentru realizarea acestora, în funcție de aceste obiective

elaborându-se și o strategie (modalitate științifică de a găsi și pune în practică

resursele necesare realizării obiectivelor).

Obiectivele trebuie definite în termeni de „rezultate măsurabile”.

Conceptul de „conducere prin obiective” este strâns legat de cel de

„participare”, precum și cel de „organizare”.

Acțiunile care se desfășoară în cadrul societății comportă în mod necesar

un element de finalitate și, în măsura în care acestea sunt subordonate realizării

unor obiective alese, ele capătă și semnificația unei valori politice, întrucât

implică organizare și mijloace care trebuie folosite în vederea obținerii unor

rezultate optime (prin politică înțelegându-se organizarea și exercitarea puterii

în societate).

Fiind vorba de societate organizată și direcționată pentru realizarea unor

obiective determinate politic, în mod inerent activitățile întreprinse în vederea

atingerii acestor obiective vor fi, mai mult sau mai puțin, reglementate printr-

un sistem de norme juridice care, în consecință, vor avea un caracter politico-

juridic, norme prin care se determină scopul, cadrul general și condițiile de

realizare a acțiunilor, adică logistica acestui proces.

Sistemul de norme caracterizează raportul agenților acționali cu mediu în

cadrul căruia se desfășoară acțiunile lor, dar și raporturile care se stabilesc între

ei în realizarea acțiunilor.

Sistemul de norme reprezintă un ansamblu de subsisteme de norme de

naturi și cu conținuturi foarte variate, adică o gamă foarte diversă de sisteme de

norme cu modalități diferite de instituire (latura normativă a logisticii în cadrul

procesului de conducere a societății organizate).
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Societățile moderne contemporane se caracterizează prin complexitate, un

aspect al acestei complexități reprezentându-l coexistența unei pluralități de

cadre sau sisteme normative de diferite naturi: morale, tehnice, etice, juridice,

care, împreună, alcătuiesc un mediu (normativ) pluralist la care, în mod

necesar, trebuie să fie conectată activitatea de legiferare, care, pentru a-și

păstra legitimitatea, trebuie să se afle în permanență legată de realitățile

sociale, evoluând odată cu ele.

Aceste surse plurale de normativitate rezultă din diverse mișcări sociale,

economice, culturale, juridice, politice și trebuie să se țină seama de ele pentru

ca dreptul să fie și să rămână implantat în acest mediu normativ plural și,

implicit, în realitățile sociale, păstrându-și astfel caracterul reactiv atât de

necesar pentru adaptabilitatea sistemului normativ juridic la schimbările de

circumstanțe.

Este vorba de „internormativitate”, adică de un ansamblu de fenomene

constituite din raporturile care se leagă și se dezleagă permanent între toate

categoriile de ordini sau sisteme de norme (aceasta, întrucât „sistemul normativ

juridic” nu este suficient și nici nu ar putea să acopere plaja uriașă de raporturi

social-economice și politice ale societății).

Între sistemul juridic și celelalte sisteme normative (sau surse de sisteme

normative, nejuridice) ale societății se leagă și se dezleagă în permanență

raporturi, se produc mișcări, conjuncțiuni și conflicte. Acestea sunt fenomene

autonome de internormativitate din care derivă caracterul evolutiv al societății

și al sistemelor sale normative, inclusiv sistemul normativ juridic.

În această concepție largă despre normativitate (pluritatea normativă) se

încadrează și conceptul de „reglare socială” sau noțiunea de „social control”

folosită de anglo-saxoni pentru a desemna „procesul de ansamblu care

contribuie la asigurarea menținerii permanenței structurii sociale”. În general,

prin noțiunea de „reglare socială” se înțelege „asigurarea echilibrului unui

proces social în curs sau restabilirea acestui echilibru atunci când structura

normală este tulburată”.

Societățile industriale avansate constituie sisteme sociale din ce în ce mai

complexe a căror funcționare și reproducere se stabilesc potrivit unei reglări

sociale constând în echilibre menținute sau regăsite, dar, de asemenea, din

tensiuni, rupturi, contradicții provocate de multiplicarea organismelor și

actorilor implicați și pluralitatea strategiilor puse în aplicare.

Așadar, activitatea de legiferare, care nu trebuie confundată cu dreptul

unei societăți care are o mai largă sferă de cuprindere, trebuie să se încadreze

în parametrii la care ne-am referit mai sus, să fie conectată la toate sursele de

normativitate, juridice și nejuridice, adică să păstreze o legătură permanentă cu

realitățile social-economice, politice, culturale etc., ceea ce-i va permite să-și

păstreze nealterată capacitățile de flexibilitate și adaptabilitate atât de necesare

într-o societate caracterizată prin complexitate, continue schimbări și

accelerarea tot mai mare a ritmurilor în care se produc aceste schimbări. În

acest context trebuie plasată și alegerea obiectivelor în activitatea de legiferare.

C) Conectarea activității de legiferare la diverse surse de informare.

Predominanța aspectului instrumental în activitatea de legiferare a avut drept
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consecință că legislația tradițională, marcată de generalitate și stabilitate, a

devenit inadecvată în raport cu actualul nivel de evoluție al societății

caracterizat prin complexitate și mobilitate. Iar, ca o reacție sistemică la

această stare de lucruri, au început să se manifeste tot mai pregnant două

tendințe: pe de o parte, Statul a început tot mai mult să recurgă și la alte

mijloace de acțiune care nu îmbracă forma legislativă (procedee contractuale,

planificare, directive, acțiuni de stimulare sau convingere etc.), iar, pe de altă

parte, legislația devine mai suplă, mai deschisă să se conecteze la schimbările

care se produc în toate domeniile vieții social-economice și politice.

În prezent asistăm la un joc de tendințe care, aparent, sunt contradictorii

(cum sunt dejuridicizarea și juridicizarea) dar, în realitate, ele coexistă și se

împletesc într-o dialectică a luptei între tendințe de semn contrar, luptă care

favorizează evoluția, dezvoltarea.

Contrar unei viziuni despre drept considerat într-o perspectivă dogmatică,

care s-a dovedit a fi prea restrânsă, abordarea globală a activității de legiferare

(inclusă într-un ansamblu de sisteme sau surse normative diverse, de naturi și

cu conținuturi diferite, la care trebuie conectat permanent sistemul juridic)

deschide perspective foarte largi nu numai pentru o reconsiderare a activității

de legiferare, dar și pentru dezvoltarea însăși a societății.

Acest nivel evolutiv la care a ajuns activitatea de legiferare a dus la unele

percepții potrivit cărora dreptul modern se află într-o stare dezastruoasă

datorită elaborării unor cantități colosale de norme juridice ca răspuns la unele

situații particulare, norme care se îngrămădesc într-un ansamblu incoerent care

anulează claritatea conceptuală clasică.

Acesta ar reprezenta fenomenul de juridicizare a raporturilor dintre

indivizi și dintre aceștia și Stat.

În legătură cu fenomenul juridicizării s-au pus multe probleme, unele

dintre ele fiind de ordin conceptual, subliniindu-se că este dificil să se măsoare

juridicizarea fără să dispui de un ansamblu de indicatori clar definiți. Or, deși

s-au făcut încercări de ameliorare a definirii noțiunii, diverși autori au utilizat

propria concepție despre acest fenomen. De regulă se utilizează mai multe

noțiuni care, într-adevăr, sunt legate între ele sau care pot fi întrebuințate ca

sinonime, și anume: juridicizare, constituționalizare, birocratizare și altele.

Apoi, în studiile întreprinse pe această temă se găsește un amestec de date

empirice și presupoziții normative, astfel încât dreptul se infiltrează din ce în

ce mai mult în viața social-economică, dar comportându-se (după unii autori),

în acest cadru, ca o putere străină, înrudită mai curând cu „dominarea” și

„constrângerea” decât ca o expresie a raporturilor sociale armonioase (unii

autori folosind chiar metafora frapantă de „colonizare” prin drept a diverselor

aspecte ale existenței).

În realitate, această extensiune a dreptului există, însă s-a pus și problema

determinării caracteristicilor societății care au făcut necesară această

expansiune, formulându-se cel puțin trei ipoteze: normele juridice sunt impuse

de o elită care urmărește să-și apere interesele; normele juridice sunt elaborate

de juriști în mod autonom; normele juridice se află într-un anume fel în

raporturi organice cu normele sociale.
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Fenomenul dejuridicizării, mai puțin dezbătut, ar consta în suprimarea sau

reducerea formelor juridice de reglementare comportamentală, fără ca prin

aceasta să se înțeleagă și suprimarea sau reducerea oricărei forme de presiune

socială. Faptul că un anumit comportament își pierde, în timp, caracterul său

„fapt juridic ilicit” (și chiar infracțional) nu înseamnă și pierderea caracterului

său de „act deviant” în raport cu alte tipuri de norme nejuridice.

Dejuridicizarea poate îmbrăca forme foarte diferite dar, în linii generale,

ea semnifică o restrângere a tipului de normare juridică, adică a formelor de

intervenție juridică a statului. De fapt, în societate se produc continuu procese

în ambele sensuri: atunci când tipul de presiuni juridice se reduce, alte forme

de presiune socială (nejuridice) preiau releul și, invers, atunci când slăbesc

formele generale de reglare socială, intervine, în mai mare măsură, tipul de

presiuni juridice, ceea ce ar echivala cu o „relegalizare”, adică întoarcerea la

formule de intervenție juridică.

În niciunul din cele două fenomene nu s-ar putea vorbi despre un declin al

activității de legiferare, natura și funcțiunea sa fiind menținute, dar ceea ce nu

poate fi ignorat este faptul că în societate au loc, în timp, evoluții importante,

de mare amploare, cu care dreptul (sistemul juridic al societății) trebuie să se

afle într-un permanent contact și să le reflecte cu rigurozitate pentru a nu se

ajunge la situații de paralizie, descompunere și haos.

Ansamblul acestor surse de informare în materia legiferării are un câmp

foarte vast și de o mare diversitate care include izvoare naționale și

internaționale, de naturi diferite: normative, doctrinare, jurisprudențiale.

La acest câmp germinativ, inovator și extrem de fertil, trebuie conectată

activitatea de legiferare pentru că, în felul acesta, legiferarea va fi implantată

direct în realitate, fiind depășite limitele devenite prea înguste ale dogmaticii și

exegezei juridice (fără însă ca prin aceasta să se înțeleagă expulzarea acestor

elemente, ci doar punerea lor într-o altă perspectivă globalistă).

Segmentele constitutive ale acestui câmp informațional (și de influență)

pot fi grupate în două categorii: a) Preocupările pe plan doctrinar; b)

Preocupările pe plan normativ sau cu potențial normativ: legislația comparată

și proiectele de acte normative la nivel comunitar (al Uniunii Europene).

a) Preocupările pe plan doctrinar. Reflecții cu privire la activitatea de

legiferare și rolul normelor juridice în viața socială au constituit dintotdeauna o

preocupare atât în științele politice, cât și în știința dreptului. Dar, în secolul al

XVIII-lea astfel de preocupări au fost esențial de natură filozofică, așa încât

dezbaterile politice și juridice pe aceste teme erau orientate spre aspecte

formale și chiar strict redacționale, diferențiate net de aspectele materiale ale

vieții în societate.

Este adevărat însă că au existat și lucrări prin care activitatea de legiferare

a fost abordată dintr-o perspectivă mai largă, începând să fie exprimate și

critici cu privire la activitatea de legiferare și la drept în general, dar astfel de

lucrări rămân totuși cantonate la nivel de interpretare, ignorându-se în mare

măsură „activitatea de creare a normelor juridice”.

Acest dezinteres față de activitatea propriu-zisă de legiferare a luat sfârșit

în anii 1960, când s-a inițiat o nouă abordare în materie, continuându-se însă să
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se pună accentul pe raportul dintre principiile juridice și forma în care acestea

sunt transpuse în texte de lege. Cu toate acestea optica începe să se lărgească

rapid sub influența progreselor realizate în anumite științe sociale, în special

științele politice și sociologia juridică.

Decolarea sociologiei juridice empirice, studiile întreprinse în legătură cu

desfășurarea reală a procesului legislativ, dezbaterile pe tema raționalizării și

planificării deciziilor statale întemeiate pe discipline științifice noi cum este, de

exemplu, teoria informației și a deciziei sunt deosebit de semnificative în acest

context pentru că ele pun în evidență lipsa flagrantă de cunoștințe cu privire la

importante aspecte ale fenomenului legislativ și contribuie astfel la crearea

„unui cadru al științei juridice” și stabilirea condițiilor de amorsare a unei noi

abordări a activității de legiferare.

Mai trebuie făcută sublinierea că timp îndelungat juriștii au avut o

concepție esențialmente statică despre legislație și, în consecință, s-au interesat

prea puțin de ceea ce se petrece în amonte și în aval de adoptarea formală a

normelor juridice. Desigur că pentru a interpreta și aplica textele de lege,

juriștii au ținut întotdeauna seama, într-o anumită măsură, și de geneza

normelor juridice, precum și de consecințele factuale posibile ale aplicării lor.

Dar, aceste aspecte erau secundare în știința juridică tradițională, dogmatica și

hermeneutica juridică punând accentul pe problema determinării conținutului

normelor juridice, dreptul având o orientare „exclusiv jurisdicțională”.

În decurs de un deceniu însă au început să ia cunoștință de „natura

dinamică a legilor” și, implicit, de slăbiciunile unei doctrine care avea tendința

să separe dreptul de realitatea socială, descoperind sau redescoperind probleme

care, deși nu erau de domeniul sistematicii sau exegezei juridice, erau totuși de

o importanță capitală pentru drept.

În acest context s-a născut interesul pentru dezvoltarea unei „științe a

legiferării”, insistându-se asupra necesității unei abordări științifice a

problemei legiferării.

De remarcat și faptul că această nouă disciplină științifică (știința

legiferării care pune în evidență și multiplele sale fațete cu contururi încă

insuficient de precise și dificil de delimitat cu claritate) și-a făcut, în mod

progresiv, intrarea în universități (în programele de învățământ universitar),

fiind create chiar și societăți cu atare profil (de legiferare) al căror scop este să

favorizeze schimburile de cunoștințe și practici între juriști în materia pregătirii

și elaborării de acte legislative.

În ceea ce privește câmpul științei legiferării, asistăm la o diversitate a

perspectivelor, întrucât nu avem încă de-a face cu o disciplină științifică pe

deplin stabilită, ci cu un ansamblu de perspective ale cercetării care se dezvoltă

la frontierele mai multor ramuri ale dreptului și științelor sociale. Ca atare,

lucrările având drept obiect „legiferarea” sunt marcate de această diversitate,

fiind întreprinse în optici și plecându-se de la premise foarte diferite: la

noțiunile de „moduri de argumentare juridică” se adaugă conceptele și

metodele altor discipline, în special abordările sociologice care utilizează

metode structurale, decizionale, sistemice etc.
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Anumiți autori au, în esență, o viziune pragmatică și, ca atare, atribuie

științei legiferării, înainte de orice, decelarea defectelor formale și materiale ale

legilor existente, eliminarea acestor defecte și prevenirea lor cu ocazia

elaborării de noi legi. Deci, este vorba, în esență, de a fi găsite rețete care să

permită elaborarea unor legi bune. Alți autori adoptă demersuri mai teoretice;

aceștia caută să stabilească legături cu istoria dreptului și dogmatica juridică,

sau își propun, pornind de la analize empirice, să explice natura și funcțiile

legiferării.

Această diversitate de abordări, în absența unui cadru teoretic comun de

referință, nu ușurează o prezentare sintetică a acestei discipline științifice a

viitorului în devenire.

Logica și informatica juridică sau teoria generală a dreptului, de exemplu,

sunt de importanță primordială pentru știința legiferării, dar aceasta nu

înseamnă că ar trebui să fie și integrate cu orice preț în această disciplină.

Explicația acestei poziții constă în aceea că dacă se încearcă o delimitare, la

modul general și provizoriu, a câmpului de cercetare al acestei noi discipline,

nu este nicidecum vorba de a se trasa frontiere rigide și definitive și de a se

reclama o parte cât mai extinsă a teritoriului de suveranitate științifică, pentru

că un atare demers ar fi fals, neexistând, în realitate, un drept de exclusivitate

în ceea ce privește legiferarea.

Orientarea pragmatică care predomină în prezent în cadrul activității de

legiferare riscă să ducă la o îngustare a câmpului științei legiferării sau, în orice

caz ar putea genera îndoieli cu privire la caracterul științific al lucrărilor pe

această temă. Așa încât s-a făcut observația că pentru a se contribui pozitiv la

dezvoltarea științei legiferării, aceasta ar implica schimbări profunde în

diversele analize întreprinse în legătură cu activitatea de legiferare, fără a se

renunța la preocupările de ordin practic, dar insistându-se și asupra

explicațiilor teoretice.

Teoriile în materia legiferării au un „rol cognitiv”, ele având ca funcție

principală (esențială) furnizarea unei explicații globale a fenomenului

legislativ, o explicație care să țină seama de ansamblul raporturilor reciproce

între legislație și viața socială. Deci, teoria legiferării nu se interesează doar de

geneza legilor (actelor normative în general), ci și de procesul care duce la

adoptarea formală a deciziilor legislative, interpretarea, aplicarea și acțiunea

(influența) lor asupra realității. Activitatea de „legiuitor” (toți cei antrenați în

activitatea de legiferare) poate face obiectul unor explicații teoretice care

formează unul dintre elementele unei teorii generale a legiferării. Demersul

real urmărit cu ocazia elaborării legilor constituie nu numai obiectul posibil al

unei teorii.

b) Preocupările pe plan normativ sau cu potențial normativ: legislația
comparată și proiectele de acte normative la nivel comunitar (al Uniunii
Europene). Aceste preocupări pot fi grupate în două categorii: legislația

comparată și proiectele de acte normative la nivelul Uniunii Europene.

Legislația comparată. Într-o lume globalizată, așa cum este lumea

contemporană, nu pot fi ignorate influențele pe care le exercită culturi și

sisteme juridice diferite care formează un mediu ambiental în care sunt sau ar
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trebui integrate toate aceste culturi și sisteme juridice. Aceasta, întrucât

mondializarea semnifică nu numai armonizare, ci și o competiție intensă între

sistemele juridice naționale. Iar cei care refuză să vadă sau se dezinteresează de

ceea ce se întâmplă dincolo de granițele țărilor lor vor rămâne mai slab

înarmați pentru a răspunde la sfidările acestei competiții.

În mod evident, astăzi abordarea comparativă face parte, într-un anumit

fel, din demersul cultural al tuturor juriștilor, pentru că într-o lume globalizată

în care persoanele, bunurile și serviciile circulă liber, soluțiile degajate din

reglementările dintr-o țară au adesea consecințe și în alte țări, așa încât ar fi

imposibil să fie ignorate aceste alte sisteme juridice dacă se vrea să se țină

seama de impactul lor asupra situațiilor pe plan național și internațional. Este

vorba, desigur, nu de cunoașterea amănunțită a acestor alte sisteme juridice, ci

de sesizarea mecanismelor esențiale pentru a se înțelege modurile de abordare

pe care aceste sisteme îl dezvoltă. Aceasta se impune cu atât mai mult cu cât

toate țările de pe acest glob sunt situate (poziționate) în raport ca cadre

comunitare mai largi (vaste) care depășesc entitățile naționale, cadre

comunitare care au drept obiect tocmai apropierea și armonizarea legislațiilor

și soluțiilor jurisprudențiale. Este și cazul Uniunii Europene, în care este

încadrată și România.

Este adevărat că fenomenul mondializării este, în esență, de natură

economică și socială, dar există o anumită convergență și în ceea ce privește

gândirea care se manifestă la nivel mondial, un exemplu edificator în acest

sens fiind conceptul „drepturilor omului” elaborat sub autoritatea Națiunilor

Unite, care s-a impus și s-a răspândit pretutindeni, în pofida divergențelor de

interpretare care mai subzistă. La fel și în legătură cu conceptul de

„democrație”, luat în considerare de majoritatea țărilor.

Studiul legislației și jurisprudenței comparate este necesar (am spune

chiar indispensabil) întrucât ele exercită o influență determinantă nu numai

asupra relațiilor dintre State, ci și asupra tuturor persoanelor din toate Statele

care se găsesc, fie cu titlu permanent, fie temporar, fie doar ocazional (în

calitate de turiști, de exemplu), pe teritoriul altor State decât cele de origine,

mobilitatea fiind o caracteristică a epocii contemporane.

Așadar, legislația și jurisprudența comparată este cel mai bun laborator,

cea mai bună școală care oferă importante elemente de creare a dreptului.

Dreptul comparat este considerat ca fiind calificat să emită idei,

propuneri, sugestii care să alimenteze dialogurile și dezbaterile destinate să

clarifice și să însuflețească prezentul în beneficiul unor viziuni despre viitorul

viu, dinamic.

Proiecte de acte normative la nivelul Uniunii Europene. În preajma, dar

mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial s-au manifestat tot mai insistent

tendințe de apropiere între diferite sisteme de drept, căile de abordare în

această privință fiind: calea legiferării și calea doctrinară, ambele fiind

explorate cu perseverență, ceea ce a dus la cristalizarea unei „culturi juridice la

nivel european”, armonizarea legislațiilor, iar, în perspectivă, urmând a se

ajunge la unificarea sistemelor juridice prin intermediul unor principii și reguli,
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admise (acceptate) prin convingere de majoritatea actorilor politici și juridici

din Europa.

În prezent există, deja, o construcție europeană, inclusiv în cadrul juridic

european, care permite o nouă abordare desprinsă de tabuurile pozitiviste,

dogmatice, exegetice, asigurându-se astfel condiții adecvate de reflecție senină

cu privire la modurile de influențare și altoire juridică reciprocă.

Cultura juridică europeană hrănește o „conștiință juridică europeană”,

având meritul de a înnoi conturile „gândirii juridice”.

În această perspectivă normele juridice își vor pierde rigiditatea, devenind

flexibile, adaptabile, dinamice reprezentând în permanență o stare de tranziență

care permite nașterea altor norme care sunt încă în devenire (avem de-a face cu

un proces dialectic de acumulări cantitative și treceri spre alte stadii de evoluție

superior calitative).

Această operă grandioasă se va realiza și amplifica în timp, fiind necesară

însă o trecere în revistă a acțiunilor întreprinse în direcția realizării unui cadru

juridic european, la care vor trebui să se conecteze toate sistemele legislative

naționale ale țărilor membre ale Uniunii Europene. Este vorba de lucrările:

Comisiei pentru un drept european al contractelor prezidată de profesorul Ole

Lando; lucrările de drept comparat din Germania; lucrările Academiei

Privatiștilor Europeni; Proiectul „Common Core of European Private Law”;

grupul de studii cu privire la un Cod civil european.

Concluzia generală care s-a desprins din toate aceste inițiative și acțiuni a

fost aceea – care trebuie reținută și de legiuitorii naționali, nu numai de

legiuitorul comunitar – că experiența dobândită în timp de către Comisia

Europeană, în cadrul îngust al prerogativelor sale, a constituit o etapă necesară

și în cele din urmă utilă. Dar, reglementările fragmentate, fără suportul unei

armături de principii generale s-au dovedit a fi ineficace în termeni de

armonizare și, în plus, nu au făcut altceva decât să îngreuneze și să încețoșeze

legislațiile naționale, singurul și adevăratul demers în direcția armonizării

legislațiilor naționale și, în perspectivă, unificarea acestora, constând într-o

muncă în profunzime pe care universitarii, doctrinarii și cercetătorii sunt cel

mai bine pregătiți să o desfășoare, vizându-se, prin aceasta, pregătirea teoretică

(științifică) a activității de legiferare a unor corpusuri de reguli comunitare în

diferite domenii esențiale.

În zilele noastre, după două secole de pozitivism triumfător, astfel de

inițiative și acțiuni, de felul celor expuse mai înainte, care se caracterizează

prin modestie și prudență, sunt considerate a fi cele mai potrivite metode

pentru depășirea dificultăților datorate culturilor juridice fragmentate diverse și

constituirea unei culturi juridice unitare comunitare, o cultură cu adevărat

împărtășită și acceptată de cât mai mulți.

Deci, se deschide, așadar, o nouă etapă în activitatea de construcție

europeană, luările de poziții politice pe această temă lăsând un spațiu

substanțial unei consultări a comunităților de juriști europeni, evantaiul de

opțiuni propuse, în acest sens, de Comisia Europeană fiind foarte larg și

dovedind o deschidere de spirit, care nu lasă nicio îndoială cu privire la

obiectivele urmărite și metodele ce trebuie folosite.
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D) Organizarea procesului propriu-zis de legiferare și aplicare a legilor.

Procesul de legiferare are o sferă largă de cuprindere care include mai multe

elemente componente conjugate indestructibil între ele, ceea ce înseamnă – din

unghiul de vedere al managementului juridic – că lipsa sau neglijarea uneia

dintre aceste componente poate conduce la afectarea (uneori chiar

compromiterea) ansamblului, parțial sau în ansamblul său.

Elementele componente ale procesului de legiferare sunt: elaborarea

legilor și celorlalte categorii de acte normative, monitorizarea și controlul

elaborării și aplicării legilor și celorlalte categorii de acte normative; evaluarea

activităților de elaborare, aplicare, monitorizare și control; corectarea

deficiențelor constatate pe parcursul întregului proces.

a) Activitatea de elaborare a legilor și a celorlalte categorii de acte
normative. Activitatea de legiferare propriu-zisă reprezintă una din modalitățile

fundamentale de realizare a funcțiilor statului potrivit necesităților dictate de

evoluția societății, ea înfăptuindu-se de organele statului și desfășurându-se în

conformitate cu atributele și competențele stabilite prin Constituție și legile

organice.

Timp îndelungat atenția juriștilor s-a focalizat nu pe crearea legilor

(procesul de creare a legilor), ci pe interpretarea legilor, acest relativ dezinteres

luând sfârșit în anii 1960, persistând însă sechele ale acestui mod de abordare,

punându-se mai mult accentul pe aspecte formale decât pe cele de fond.

Abia mai târziu, odată cu progresele sociologiei juridice, s-a luat în

considerare demersul genetic, cât și cel operațional în activitatea de legiferare,

juriștii începând să se intereseze mai ales de acțiunea normelor juridice asupra

societății în general și a membrilor acesteia în special.

Centrul de interes s-a deplasat spre dezbateri cu privire la raționalizarea și

planificarea deciziilor în domeniul legislativ, la așezarea acestora pe baze

riguros științifice, studiile întreprinse pe această temă punând în evidență lipsa

flagrantă de cunoștințe cu privire la importante aspecte ale fenomenului

legislativ, dar, în același timp, aducând și contribuții serioase la crearea

condițiilor pentru amorsarea unei noi abordări în materie.

Multă vreme juriștii au avut o viziune statică referitoare la activitatea de

legiferare, preocupându-se prea puțin de ceea ce se întâmplă în amontele și în

avalul activității de adoptare formală a normelor juridice. Desigur că pentru a

aplica și interpreta legile, juriștii au trebuit – în mod inerent – să țină seama,

într-o oarecare măsură, și de geneza normelor juridice, precum și de

consecințele factuale posibile ca urmare a aplicării lor, dar aceste preocupări au

fost secundare și dogmatice, hermeneutica juridică (metoda interpretării

juridice) punând accentul pe problema determinării conținutului normelor

juridice, orientarea fiind aproape exclusiv jurisprudențială.

Această situație s-a schimbat, treptat, juriștii începând să ia cunoștință de

caracterul dinamic al legilor și de slăbiciunile doctrinei care are tendința să

separe dreptul de realitățile sociale, descoperind sau redescoperind probleme

care, deși nu aparțin domeniului „sistematicii” și „exegezei” juridice, sunt

totuși de mare importanță pentru activitatea de legiferare.
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În acest context, au început să se manifeste preocupări pentru crearea și

dezvoltarea unei adevărate științe a legiferării, insistându-se asupra necesității

de abordare a activității de legiferare în totalitatea sa și ținându-se seama și de

complexitatea acestei activități.

Sarcina fundamentală a științei legiferării s-a considerat a fi darea unor

răspunsuri teoretice întrebărilor privind modul cum pot fi rezolvate problemele

social-economice prin edictarea normelor juridice, sau, într-o altă formulare,

cum pot fi influențate, în sensul dorit, aceste probleme prin mijlocirea

normelor juridice.

Legiferarea a fost definită ca fiind o „reglementare activă, finalistă,

orientată spre ideea de justiție a societății, schimbându-se și metodele concrete

de legiferare, bazate pe modelul acțiunilor individuale conștiente, tehnica

legislativă având o funcție auxiliară, fiind doar un mijloc concret de realizare a

obiectivelor urmărite.

Lucrările de pionierat în această materie au fost urmate de altele mult mai

ample și mai complexe, în special opere colective rezultate din colocvii,

seminare și diferite dezbateri la scară națională și internațională, ilustrând

marile progrese înregistrate în această privință.

Nu întâmplător astfel de acțiuni iau forma de conferințe, colocvii și

dezbateri naționale sau internaționale, pentru că orice progres în această

direcție presupune o uriașă muncă și o strânsă colaborare între cadre

universitare, teoreticieni și practicieni ai dreptului și contacte între diferitele

ramuri ale dreptului și între acestea și alte discipline științifice, inclusiv ale

științelor zise exacte, cum este matematica.

Această cooperare pune în evidență multiplele fațete ale unei științe a

legiferării ale cărei contururi se precizează cu tot mai multă claritate.

Știința legiferării tinde să realizeze o abordare globală a activității de

legiferare, propunându-și să depășească fragmentarea care rezultă din barierele

ridicate – artificial – între științele sociale (și în special sociologia dreptului) și

știința dreptului (inclusiv știința legiferării). De asemenea, se mai tinde să fie

reunite abordările empirice cu cele teoretice și pragmatice.

Așadar, spre deosebire de dogmatica și exegeza juridică care au viziune

statică asupra sistemului legislativ, știința modernă contemporană a legiferării

pornește de la alte premise majore (fără a nega aporturile dogmaticii și

exegezei, ci doar integrându-le într-un ansamblu teoretic mult mai vast și

raționalizat).

În prezent, activitatea de legiferare este considerată și tratată ca un

„proces”, punându-se accentul pe caracterul dinamic al acestuia, căutându-se

să se țină seama de ceea ce se petrece în amontele și în avalul deciziilor luate

de legiuitorul formal, adică de organul care are o legitimitate democratică de

legiferare. Făcând acest lucru, știința legiferării s-a inspirat din lucrările și

teoriile referitoare la procesele decizionale în general, iar, în special, din

procesele politice de decizie, care implică și legiferarea ca formă deosebit de

importantă.

În cercetările empirice și teoretice referitoare la procesele politice de

decizie, s-a pus în evidență faptul că abordarea tradițională considera că este



870
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL

vorba de un proces liniar și individual care era axat pe actori. Or, acest proces

s-a transformat, puțin câte puțin, sub influența teoriei sistemelor.

În prezent, aceste demersuri, practic, se confundă. Raționamentul strategic

care pornește de la actor și care concepe decizia ca finalizare a unui joc între

actori, și raționamentul sistemic, care pune accentul pe complexitatea și

constrângerile care determină acest joc, sunt într-adevăr mai mult

complementare decât contradictorii.

Astfel, nu mai este incompatibil să se considere, într-o optică cauzală, că

procesul politic al deciziei este, în același timp, un rezultat al strategiei

actorilor, iar într-o perspectivă finalistă, un proces destinat să rezolve o

problemă. De altfel, tocmai această perspectivă este cea care prevalează în

știința legiferării. Lucrurile stau la fel în privința studiilor referitoare la punerea

în practică.

Se pot distinge „două aplicații foarte diferite ale modului de analiză

sistemică” a deciziilor politice. Pe de o parte, cele care pot fi analizate ca ieșiri

(output) ale sistemului politic, iar pe de altă parte, admiterea că deciziile înseși,

sau, mai exact, procesul decizional, prezintă caracterul unui sistem, adică al

unei unități globale (organizate) de interrelații între elemente, acțiuni sau

indivizi.

Pentru a se facilita analiza procesului deciziei politice și în special a

componentei sale legislative, acest proces se decupează în general, în mai

multe faze sau secvențe de acțiune. În această privință există numeroase

propuneri, majoritatea dintre ele fiind fondate pe criterii funcționale sau

instituționale.

Din unghi instituțional, există obiceiul să se distingă fazele:

preparlamentare, parlamentare și postparlamentare ale procesului legislativ.

Adesea, aceste criterii sunt totuși suprapuse sau combinate. Este cazul, de

exemplu, al diferențierii fundamentale între activitățile legislative,

administrative și jurisdicționale care atribuie în principiu o funcție specifică

fiecăreia dintre aceste mari tipuri de organe statale.

Punctul de vedere funcțional este, fără îndoială, cel mai pertinent în

contextul sistemic (de reamintit că cea mai mare parte a propunerilor

referitoare la metodologia legislativă sunt bazate tocmai pe un atare decupaj

funcțional al procesului legislativ).

Procesul decizional poate fi descompus în mai multe secvențe care

comportă ele însele mai multe stadii: formularea problemei; elaborarea unei

soluții; adoptarea formală a unei reglementări legale; punerea în practică;

evaluarea efectelor și retroacțiunea acestor efecte, în special asupra percepției

problemei; ajungerea, eventual, la o modificare a soluției formal adoptate și

asupra punerii în practică; diferențierile variază puțin de la un autor la altul, dar

schema de bază este practic aceeași.

Contrar unei concepții încă foarte răspândite, și nu numai în drept,

procesul decizional nu ia sfârșit odată cu adoptarea legii, pentru că într-o astfel

de abordare nu s-ar ține seama de fazele subsecvente.

Deci, implicit, el nu ar ține seamă de desfășurarea sa cronologică. Ar fi

vorba, așadar de un model pur cognitiv. Decupajul care se operează între
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diferitele secvențe este deci artificial, căci în realitate avem de-a face cu „un

proces continuu ale cărui diferite elemente sunt interdependente”.

În ceea ce privește actorii care intervin în procesul de legiferare, influența

și rolul lor variază de la o fază la alta, legea putând chiar să creeze actori noi

sau să redefinească raporturile dintre actori. Dar simplul fapt că un actor

determinat joacă un rol preponderent la un moment dat nu trebuie să ne

conducă la neglijarea pluralității actorilor aflați în joc în fiecare stadiu al

procesului. Natura și intensitatea schimburilor între actorii sociali privați

(externi procesului de legiferare) și actorii instituționali (publici) se schimbă,

fără ca aceste schimburi să fie vreodată în mod real întrerupte.

Nu este necesar, în acest context, de a se face o descriere generală a

tuturor secvențelor decizionale.

Dacă se consideră legiferarea ca un proces finalizat, destinat să rezolve o

problemă, efectele, în mod logic, prezintă un aspect central. În aceasta rezidă,

în cele din urmă, justificarea procesului de legiferare. Toți actorii sociali care

au participat la legiferare sau care sunt vizați de ea au un interes manifest să

cunoască aceste efecte. Din unghi juridic, legiuitorul, adică organul statal

calificat să ia decizii formale în această materie are chiar o responsabilitate

pentru realizarea efectelor vizate. Or, în starea actuală a științei și practicii de

legiferare, legiuitorul, de regulă, se mulțumește (se limitează) doar cu o

evaluare impresionistă și sporadică, așa încât efectele intervențiilor de ordin

legislativ sunt prost cunoscute (sau puțin cunoscute), fiind deci posibil și

oportun să se schimbe această stare de fapt completând mecanismele de

evaluare existente prin forme noi și în special printr-o evaluare sistemică.

Deci activitatea de legiferare nu este o activitate spontană care se

desfășoară la întâmplare ci, dimpotrivă, este vorba de o activitate conștientă,

bine organizată având un caracter finalist, corespunzând unor scopuri

determinate politic, constând în construirea unor sisteme de norme juridice

socialmente omologate, influențate, desigur, de factori cognitiv-informaționali

și ideal-valorizatori (axiologici). Aceasta înseamnă, așadar, că avem de-a face

cu o activitate integrată în sistemul de conducere politică a societății, în

prezent, în această materie, operându-se cu concepte precum cele de „politică

juridică”, „politică legislativă” și „programe legislative”, părți integrante ale

sistemului politic de conducere a societății.

Politica juridică reprezintă ansamblul de idei directoare care orientează

activitatea de legiferare (ce include în sfera sa: elaborarea, aplicarea, evaluarea

și corectarea sau reformarea întregului sistem legislativ), idei care sunt

integrate în sistemul concepțional și conceptual politic al societății.

Politica legislativă, care este parte a politicii generale și, implicit, a

politicii juridice, reprezintă, și ea, un ansamblu de idei și concepte, cu grad mai

accentuat de concretizare, în temeiul cărora sunt elaborate normele juridice

concrete.

Programele legislative sunt instrumente concrete de politică legislativă,

prin care sunt stabilite priorități în activitatea de legiferare, fiind selectate și

etalate în timp un număr (seturi) de proiecte de legi, concepute, desigur, într-o

anumită optică politică.
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Așadar, politica legislativă, politica de legiferare și programele legislative

se integrează, fac parte componentă din politicile de guvernare și sunt inițiate

de organele statale cu rol de inițiere legislativă, această inițiativă aparținând în

egală măsură, și cu îndeplinirea unor condițiuni, partidelor politice, populației,

precum și altor inițiatori.

Deci elaborarea (procesul de elaborare) actelor normative reprezintă un

ansamblu de activități de mare complexitate în care trebuie să fie luați în

considerare: factori politici, economici, sociali, morali, istorici, naționali și

internaționali, gradul de conștiință juridică, tendințele de evoluție socială,

specificitatea normativității juridice etc.

Acest proces reclamă și respectarea unor principii: fundamentarea

științifică a activității de elaborare a normelor juridice; respectarea unității de

sistem a legislației; accesibilitatea actelor normative.

Monitorizarea și controlul elaborării și aplicării legilor și celorlalte
categorii de acte normative. Faza de elaborare a legilor și altor categorii de

acte normative nu constituie decât o primă etapă (foarte importantă) a

procesului amplu și complex al activității de legiferare. La fel de importante

însă sunt și alte două faze, următoare celei de elaborare propriu-zisă, dar cărora

nu li s-a acordat multă vreme atenția cuvenită, și anume: faza de aplicare a

legilor și celorlalte categorii de acte normative și, mai ales, faza de evaluare

atât a activității de elaborare, cât și activității de aplicare a acestora. Or, tocmai

acestei lipse sau insuficientei atenții acordate acestor două faze se datoresc

deficiențele, devierile, superficialitățile și contradicțiile care se constată în

sistemul legislativ, ceea ce, nu de puține ori, afectează serios sau chiar

compromite realizarea obiectivelor urmărite prin programele politice de

guvernare și, implicit, ale sistemului legislativ.

Pentru evitarea repetării acestei situații, oamenii de știință, alături de

practicienii dreptului, au făcut eforturi considerabile pentru construirea unei

baze științifice (teoretice) care să fundamenteze și acțiunile îndreptate în

direcția instituirii unui statut similar celui conferit etapei de elaborare a legilor

și pentru fazele de aplicare și evaluare a legilor și celorlalte categorii de acte

normative.

Sociologia juridică a început să se intereseze de „aspectul operațional” al

activității de legiferare, adică de acțiunea normelor juridice în viața socială.

De asemenea din punct de vedere al structurii și funcției aplicării

dreptului, pot fi identificate trei modele: judiciar, directiv și administrativ.

a) Modelul judiciar de aplicare a dreptului se formulează în cinci teze:

organul care aplică dreptul nu este legat nici de organizarea, nici de serviciul

celui pe care-l privește decizia sa; el nu este interesat personal de decizie

(„nemo judex in causa sua”). Decizia este luată potrivit regulilor independente

de el; organul care aplică legile este competent în activitatea sa și procesul pe

care-l urmează este determinat prin reguli de procedură. Competența organului

nu este determinată de locul său în structura organizării, ci prin caracteristicile

cazurilor decise și/sau regulile aplicate (competență particulară); organul de

aplicare determină consecințele juridice ale faptelor (care au fost probate).

Această determinare produce efecte „erga omnes”. Câmpul libertății
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decizionale este diferențiat dar, în general, nu există decizie arbitrară; decizia

de aplicare a legii este luată în situație de controversă sau nedeterminare a

statutului juridic; decizia de aplicare a dreptului este normă individuală cu

excepția cazurilor prevăzute de lege. Dar, ea poate funcționa și de o manieră

analogă cu cea a normelor generale. Din punct de vedere funcțional, decizia de

aplicare a dreptului servește la constatarea concordanței între fapte și regulile

aplicate și determinarea consecințelor juridice a acestor fapte.

b) Modelul directiv de aplicare a dreptului conține, și el, cinci teze:

organul de aplicare a dreptului se află într-o relație particulară cu cel căruia îi

este adresată decizia (relație de serviciu, cum este cea din interiorul ierarhiei

care există în interiorul magistraturii). Organul de aplicare a legilor este

interesat personal în decizia sa, care se bazează fie pe regulile în vigoare

obligatorii pentru cel căruia îi sunt adresate, fie pe standarde acceptate de

organul de aplicare; organul care aplică legea este competent și activitatea sa

este determinată de reguli de procedură și cutume acceptate. Competența

organului este definită, în parte, prin caracteristicile cazului decis și/sau poziția

organului în cadrul structurii organizației (competența generală); organul

determină consecințele juridice ale faptelor sau gratificările, „sancțiuni

pozitive”, cum sunt primele, onorurile… (sau lipsa de gratificare), în funcție de

evaluarea comportamentului celui căruia îi este adresată decizia. Deciziile sunt

obligatorii pentru cel căruia îi sunt adresate și pentru organele organizației.

Câmpul de opțiune al organului este diferențiat: de la o determinare strictă,

până la arbitrariu; decizia de aplicare a legii este luată fie în situația unei

directive generale a organizației, fie în situația existenței unei controverse sau

nedeterminare a statutului juridic; decizia de aplicare a legii este o normă

individuală, dar există decizii care vizează grupurile sau pe toți membrii

organizației (instrucțiuni cu caracter general) formulate în cadrul direcției

operative a organizației. Din punct de vedere funcțional, decizia servește

pentru garantarea activității proprii organizației sub aspectul scopurilor vizate

prin regulile în vigoare.

c) Modelul administrativ de aplicare a legii este, de asemenea, formulabil

în cinci teze: organul care aplică dreptul se află într-o relație de subordonare în

raport cu subiectul care este interesat, în cadrul deciziei administrative, ca

cetățean, sau ca organizație. Decizia este luată potrivit regulilor în vigoare;

organul care aplică legea este competent în activitatea sa determinată prin

legile de procedură. Directivele și instrucțiunile de serviciu sunt obligatorii

pentru organ, în cadrul legii, dar nu reflectă poziția juridică al celui pe care-l

privește decizia; organul care aplică legea determină consecințele juridice ale

faptelor sau creează poziția juridică a celui pe care-l privește decizia. Câmpul

de opțiune este analog celui descris în privința modelului directiv; decizia de

aplicare a legii este luată fie în situația în care există controversă sau

nedeterminare, fie ca reacție la opinia publică, fie când este nevoie să se

determine faptele sau situațiile juridice; decizia de aplicare a legii are

caracteristici analoage celor din cadrul modelului judiciar.

Fiecare model poate fi prezentat într-un mod diferit potrivit punctului de

vedere care determină problemele prezentate în cadrul modelului și a modului
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în care acestea sunt tratate: modelul decizional prezintă aplicarea legii ca pe un

lanț de decizii parțiale (decizia cu privire la validitate, cu privire la interpretare,

cu privire la probe, cu privire la alegerea consecințelor). Deciziile parțiale

justifică decizia finală; modelul informal prezintă aplicarea legii ca pe o

transformare a informațiilor care parvin la organul care aplică legea (input) și

rezultatul deciziei (output); modelul funcțional prezintă acțiunea de aplicare a

legii ca pe un element al structurii complexe a controlului social exercitat în

contextul societății și al sistemelor normative care sunt inerente.

Studiile întreprinse în legătură cu punerea în practică a legilor care

vizează decelarea cauzelor pentru care există un hiatus între decizia de ordin

legislativ (reglementările juridice) și realitatea socială concretă, între

obiectivele urmărite și realizările efective, între modelele cibernetice și

modurile concrete – cu multe carențe – de acționare a organelor având sarcina

de aplicare „in concreto” a actelor normative a pus în evidență o realitate

ignorată în mare măsură și anume că activitățile organelor însărcinate cu

punerea în aplicare nu sunt determinate exclusiv pe cale normativă (prin

normativarea acestora: hotărâri, ordine, instrucțiuni, norme metodologice etc.),

ci depind de un anumit număr de alți factori care trebuie luați în considerare,

ceea ce pune „de plano” problema diferențierii față de o abordare dogmatică

marcată de „principiul legalității” care ar trebui revizuit în sensul flexibilizării

acestuia.

Dar care sunt acești factori, aceste variabile independente care

influențează procesul de concretizare, de transformare a deciziilor legislative în

realități concrete?

Au fost galonate trei repere de care ar trebui să se țină seama:

determinarea cu precizie a problemei sau problemelor care se ivesc în cursul

fazei de aplicare a legilor și celorlalte acte cu caracter normativ; identificarea

instrumentelor de reglare normativă a problemelor de adaptare a legilor și

celorlalte categorii de acte normative la realitățile social-economice; stabilirea

sistemelor de actori care participă la procesul de aplicare a legilor și celorlalte

categorii de acte normative, particularitățile acestor sisteme și rolul lor concret.

Determinarea problemelor care se ivesc în faza de aplicare a legilor
constă în perceperea tensiunilor care apar, în practică, între „situația existentă”

și „situația imaginată sau dorită, exprimată prin obiectivul urmărit prin

elaborarea legilor”, percepție care are loc în momentul când legile sunt aplicate

și încep să producă efecte. Deci, percepția și articularea unei probleme

normative este în funcție de activitatea desfășurată de actorii sociali aflați în

joc, valorile la care aceștia aderă și interesele celor vizați prin reglementările

juridice. Acești actori și persoanele interesate (fizice și juridice), numărul lor și

ponderea lor politică (care variază în special în raport cu gradul lor de

organizare) fac, așadar, parte din configurarea problemei, dar definirea și

analizarea acesteia nu înseamnă nicidecum doar o pură luare la cunoștință sau

însușire a punctelor de vedere ale actorilor sociali, ci, dimpotrivă, acestea

trebuie supuse unei analize critice obiective, pentru a fi eliminate percepțiile

prea marcate de interese particulare.
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Apoi, perceperea „problemei normative” nu este întotdeauna un proces

ușor de întreprins, putându-se întâmpina și dificultăți, mai mult sau mai puțin

complexe, în raport cu domeniul concret în care se face aplicarea legii,

vizibilitatea, întinderea și complexitatea domeniilor fiind mai mult sau mai

puțin mari. Anumite sfere ale realității se pretează mai bine analizei, în timp ce

altele scapă aproape complet acesteia, așa încât capacitatea de a înțelege a unei

„probleme normative” variază considerabil de la un domeniu la altul; or,

tocmai această capacitate de percepere este cea care, până la urmă, determină

într-o largă măsură maniabilitatea problemei respective pentru ca să se poată

concepe o soluție de rezolvare a ei.

Dar nu orice „problemă socială” devine și o „problemă normativă”.

Adesea, anumiți actori privați devin ei înșiși răspunzători finali pentru

soluționarea unei probleme și ei sunt aceia care vor căuta modalități de

soluționare care nu necesită intervenția autorităților și nici a legiuitorului.

Așadar, o „problemă normativă” există doar atunci când această

răspundere incumbă legiuitorului, independent de faptul că legiuitorul decide

să intervină sau să se abțină.

Instrumentele de reglare. Intervenția statului pentru rezolvarea

„problemelor normative” poate îmbrăca forme foarte diverse, legiuitorul

dispunând de un evantai de opțiuni foarte larg în ceea ce privește modurile de

acțiune. Se pot distinge, de exemplu: reglementări punctuale sau globale;

profilactice sau terapeutice; destinate să elimine cauzele problemei sau doar ale

simptomelor (efectelor). Intervenția de ordin legislativ poate, de asemenea, să

fie caracterizată ca fiind „de deschidere” sau „de închidere” (astfel, o legislație

poate fi calificată ca fiind „de deschidere” când, de exemplu, cu ajutorul unor

„noțiuni juridice nedeterminate” se acordă o putere de apreciere foarte largă

organelor care o pun în aplicare și, dimpotrivă, o lege care nu lasă nicio

latitudine de judecată celor care o aplică ar fi considerată ca fiind „închisă”).

Se utilizează și o altă tipologie, în cadrul lucrărilor de știință politică,

distingându-se între reglementări de tip distributiv, redistributiv și instituțional.

Într-o perspectivă, în esență, empirică, în care se pune accentul pe natura

instrumentului de acțiune statală, se propun cinci tipuri de mijloace de reglare:

instrumente de tip regulamentar (injoncțiuni, interdicții, regimuri de autorizare,

contingentări, standarde, supraveghere-monitorizare etc.); incitări de natură

financiară, pozitive sau negative, sau transferuri financiare (subvenții, taxe,

alocații etc.); punerea la dispoziție de bunuri sau furnizare de servicii prin

instituții oficiale deja existente sau care urmează a fi create; norme de

procedură care determină cercurile de actori care pot participa la luarea

anumitor decizii, ca și alte modalități de decizie; convingerea și informarea.

Desigur că în practică nu există o separare rigidă între tipuri de

instrumente, așa de exemplu incitațiile financiare sunt aproape întotdeauna

însoțite de mijloace regulamentare, autoritățile care sunt însărcinate să

furnizeze bunuri sau să presteze servicii duc adesea, simultan, și o politică de

convingere sau informare (uneori, statul a recurs la incitații financiare pentru a

favoriza crearea de organisme care să furnizeze servicii, sau acordă ajutoare
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financiare actorilor care au dreptul legal de a participa la luarea unor decizii,

pentru ca să aibă resursele necesare pentru a-și putea exercita acest drept.

Așadar, avem, adesea, de-a face cu o combinație de mai multe tipuri de

instrumente de intervenție.

Fără îndoială că tipologia sus-menționată prezintă și insuficiențe, ea fiind

pur descriptivă, adică nu răspunde unui criteriu unic de distincție clar definit,

ci, dimpotrivă, amestecând criteriile juridice cu criterii nejuridice. Ea nu este

nici exhaustivă, nereferindu-se, de exemplu, la influența pe care statul o poate

exercita comportându-se el însuși ca un agent economic: adjudecatar de lucrări,

angajator, cumpărător de bunuri, utilizator de servicii etc. De asemenea, nu

este suficient luat în considerare rolul întreprinderilor publice ca instrument al

politicilor publice.

Cu toate deficiențele sale, tipologia sus-menționată și categoriile reținute

s-au dovedit a fi utile în practică pentru analizarea problemelor generate de

punerea în aplicare a actelor normative.

Sistemul de actori nu este neapărat același înainte de adoptarea legilor și

după acest moment (acela al aplicării legii) deoarece legea poate face să

intervină actori noi pe care-i creează special în acest scop. În modul acesta,

într-un anumit fel, jocul actorilor existenți până la adoptarea noii reglementări

este perturbat în momentul ivirii și definirii „problemei normative”.

O evaluare a activității de punere în aplicare a legilor înseamnă, printre

altele, să se țină seamă și de actorii care intervin în acest stadiu al procesului

legislativ, precum și de raporturile pe care ei le întrețin între ei, de resursele de

care dispun și de atitudinile sau strategiile de acțiune pe care ei le adoptă.

Rețeaua actorilor este formată în general dintr-o multitudine de organe

statale (politice, administrative, judiciare) sau parastatale, întreprinderi,

organizații private implicate (partide politice, grupuri de interese etc.), opinia

publică sau persoane fizice pur și simplu, implicate fiecare în moduri specifice.

Se poate face și o distincție între „sistemul actorilor instituționalizați”,

însărcinați cu punerea în aplicare a deciziile legislative exprimate în legi și alte

reglementări, care alcătuiesc „structura oficială de punere în aplicare”, și

„câmpul punerii în aplicare”, din care fac parte destinatarii, adică grupul-țintă

sau alți actori vizați.

Structura de punere în aplicare fiind formată din organizații, studiile

(analizele) consacrate punerii în aplicare a legilor se pot sprijini pe „teoria

organizațiilor”.

Raporturile dintre diferiții actori sunt de natură foarte diversă: ierarhică

(verticală sau orizontală); formală sau informală; armonioasă sau conflictuală

etc.

Relațiile ierarhice, formale, dintre organele statale (organele de aplicare și

organele de control) și relațiile dintre autorități și persoanele particulare au o

importanță capitală, analizarea lor trimițând inevitabil la structura de stat,

eșecul unei politici publice nedatorându-se neapărat complexității punerii în

aplicare a legilor la nivel local, ci putându-și găsi o explicație în contradicțiile

inerente politicii publice.
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Ponderea actorilor antrenați în activitățile de punere în aplicare a legilor,

influența (ascendentul) lor asupra procesului de concretizare, de transpunere în

practică a acestora, variază în funcție de resursele lor. Numărul și calificarea

persoanelor, motivația, mijloacele tehnice și auxiliare, ca și cele financiare etc.

determină, în mare măsură, capacitatea instituțiilor executive și administrative

de a pune în aplicare o politică publică sau o reglementare oarecare.

La fel stau lucrurile și cu actorii neinstituționalizați. O întreprindere care

asigură locuri de muncă și are obligații fiscale importante (deci asigură venituri

semnificative la bugetul de stat) dispune de atuuri considerabile în fața unei

autorități însărcinate cu punerea în aplicare și asigurarea respectării normelor

legale referitoare la „poluare” de exemplu (ea putând, după caz, să țină în șah

pe cei însărcinați cu aplicarea legii). Dimpotrivă, unei simple persoane

particulare, care nu dispune de resurse îi va fi extrem de dificil să împiedice

sau să influențeze semnificativ acțiunea organelor de punere în aplicare a legii.

Atitudinea și strategiile actorilor sociali implicați în punerea în practică a

legilor este un factor important al efectivității legilor, consensul destinatarilor,

dar și al organelor de aplicare fiind un element pertinent în această ecuație.

Autorii, atât cei statali, cât și cei privați pot adopta atitudini pozitive,

indiferente sau negative în raport cu o lege, mai ales în raport cu ceea ce ei

percep ca fiind obiectivele (scopurile) legii. Aceste atitudini marchează

incontestabil punerea în practică a unei legislații. Ele influențează, de

asemenea (desigur, împreună cu alte elemente) opțiunile diferiților actori cu

privire la o strategie de acțiune în relațiile pe care ei le stabilesc între ei. Sunt

puse în evidență trei tipuri de strategii care, mergând de la aplicarea uniformă

la neaplicarea dispozițiilor legii, acoperă tot câmpul de acțiuni posibile. Se

disting: strategiile universaliste, particulariste și de retragere.

De regulă, diverșii actori caută să evite conflictele care ar risca să

compromită stabilitatea sau menținerea raporturilor de încredere (antrenând un

plus de eforturi și necesitatea mobilizării tuturor resurselor disponibile). Așa

încât, mai curând decât a se cere respectarea strictă a dispozițiilor legale și a se

recurge cu intransigență la sancțiuni, autoritățile însărcinate cu punerea în

aplicare a actelor normative preferă adesea să-și sprijine acțiunea pe informare,

constrângere și negociere, astfel încât raporturile informale și de cooperare să

se substituie raporturilor formale de subordonare. Pentru a fi înțelese aceste

atitudini și strategii care se manifestă în stadiul punerii în aplicare a

reglementărilor legale trebuie să fie luat în considerare „ansamblul raporturilor

social-juridice” dintre actorii implicați: cei care existau cu ocazia fazelor

prealabile aplicării noilor reglementări, pe de o parte, și cei care există, după

caz, în alte domenii, pe alte planuri, pe de altă parte, cu alte cuvinte, strategiile

sectoriale trebuie plasate într-un context global, bineînțeles când relațiile dintre

actori nu sunt sporadice sau efemere ori unidimensionale, ci durabile, regulate

și complexe.

Cele expuse – în mod rezumativ – mai înainte în legătură cu faza punerii

în aplicare a legilor și, în general, a tuturor reglementărilor pun în evidență în

mod pertinent complexitatea acestei activități, pe de o parte, dar și necesitatea

punerii la punct a unui mecanism de conducere (management) care să asigure
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coordonarea fazei de legiferare cu cea de punere în aplicare a legilor, acțiune

care să fie sprijinită, să se baze pe o activitate științifică, o metodologie și

tehnologie adecvate.

Monitorizarea și controlul activității de legiferare și mai ales a fazei de

aplicare a legilor și celorlalte acte normative are o specificitate aparte întrucât

pune accentul nu atât pe latura organizatorică a sistemului juridic (inclusiv

sistemul de legiferare), cât pe „funcționalitatea acestui sistem”. Așadar, funcția

de control face referire mai curând la o „abordare instituțională”, decât la o

„abordare sistemică” (fără însă ca acest aspect să fie neglijat, pentru că acest

control al activității de legiferare, care include și controlul exercitat în faza de

punere în aplicare a legilor, se integrează, și el, într-un sistem de tipuri de

controale de naturi și importanță variabile).

În linii generale se poate vorbi de două tipuri de controale: cele interne

(autocontrolul legiuitorului) și cele externe (care, așa cum am arătat mai sus,

sunt de naturi, întinderi și importanță diferite). Dar aceste tipuri de controale se

deosebesc între ele prin gradul lor de formalizare care este inegal, ele

efectuându-se potrivit unor reguli procedurale mai mult sau mai puțin explicite

sau precise. De asemenea, și criteriile de control sunt diverse, distingându-se

cele referitoare la „regularitatea deciziilor legislative” (din punct de vedere

juridic și, în special, financiar) și cele care se raportează mai mult la

„oportunitatea” și „rezultatele legiferării”.

În esență, există câteva tipuri de control și anume: controlul politic;

controlul administrativ; controlul financiar și controlul jurisdicțional.

E) Evaluarea activităților de elaborare și de aplicare a legilor și
celorlalte categorii de acte normative. Atât pe plan politic, cât și pe plan

juridic se manifestă în prezent un interes incontestabil pentru analizarea

efectelor produse de punerea în aplicare a deciziilor politice și, în mod inerent,

a deciziilor legislative, pentru că în funcție de cele rezultate din aceste analize

să poată fi adoptate măsurile corespunzătoare de corectare a cadrului juridic al

sistemului societății sau a accentelor prioritare care trebuie puse.

În ceea ce privește rolul evaluărilor legislative trebuie reținut că e necesar

să se ajungă la un consens între punctele de vedere exprimate de cei care

efectuează evaluările, organul de legiferare, autoritățile chemate să facă

aplicarea legilor și celorlalte categorii de acte normative și cetățenii care sunt

destinatarii reglementărilor juridice.

Funcțiile evaluării legislative vizează în general trei obiective: raționalizarea

activității de legiferare; controlul acestei activități și legitimitatea sa.

a) Raționalizarea activității de legiferare este un demers care are drept

scop îmbunătățirea fundamentelor științifice ale deciziilor legislative raportate

la problemele pe care le are de rezolvat legiuitorul în cadrul proceselor de

legiferare. Raționalizarea deciziilor legislative nu constituie un principiu, ci

doar un ideal de atins.

Intențiile legiuitorului sunt de puține ori clare și coerente, iar cunoștințele

sale cu privire la posibilitățile de a acționa și de a adecva permanent legislația

la scopurile urmărite au adesea un caracter fragmentar sau parțial, în condițiile

în care nu ar exista o viziune sistemică în această materie și un mecanism bine
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închegat și funcțional care să asigure desfășurarea unei activități legislative la

nivelul cerințelor actuale ale societății moderne contemporane. De aici și

adoptarea și dezvoltarea conceptului „raționalității” în cadrul unei „teorii a

raționalității”.

Teoria raționalității aplicabile în procesul de legiferare nu reprezintă o

suprapunere sau un amalgam de raționalități diferite, ci rezultatul unei acțiuni

între acestea (L. Sfez, Critique de la decision, Paris, 1976, p. 181 și urm.)

Dar trebuie să se țină seama și de situații când există un grad mai mic sau

mai mare de incertitudine pe planul finalităților unor decizii legislative

(scopuri, ordinea priorităților și mijloacele), pentru că de multe ori „scopurile”

sunt descoperite și definite prin intermediul acțiunii (și în orice caz ele sunt

mai bine precizate în cursul acțiunii), întrucât experiența dobândită în cursul

acțiunii permite să se răspundă mai clar și mai precis la problemele pe care le

ridică mai ales adecvarea scopurilor la mijloacele disponibile (M. Crozier, E.

Friedberg, L’acteur et le système, Paris, 1977, p. 268.)

În aceste condiții, s-a pus problema în legătură cu modul în care totuși

poate fi concepută raționalizarea deciziilor legislative. Răspunsul dat a pus

accentul pe faptul că nu poate fi vorba de a se reduce sau elimina „pluralitatea

de raționalități”, multiplicitatea obiectivelor și a divergențelor de interese

inerente oricărui proces de decizie politică.

Ideea raționalizării activității de legiferare (și a legislației înseși) se

fundamentează pe „capacitatea de învățare a sistemului politic global și în

special a subsistemului administrativ”. Or, această capacitate de învățare

depinde, între altele, de cantitatea și calitatea informațiilor pe care le primește

sistemul și posibilitățile de a le prelucra. Aceste cerințe, în special primul

aspect care este și cel mai important, sunt satisfăcute datorită aportului valoros

al operațiunii de „evaluare legislativă”; specificitatea informațiilor pe care le

furnizează evaluarea legislativă constă în faptul că, pe de o parte, acestea

privesc consecințele reale a intervențiilor de ordin legislativ și, pe de altă parte,

ea (evaluarea legislativă) se bazează pe recurgerea la metode științifice de

investigare (cercetare). Legiuitorul poate acționa în mod rațional numai în

măsura în care cunoaște bine condițiile și consecințele acțiunilor sale. Dar,

chiar și în aceste condiții, la limită, acest ideal pare a fi irealizabil întrucât

incertitudinea nu este exclusă prin recurgerea la știință, dat fiind faptul că

legiuitorul poate, uneori, să fie constrâns (politic, desigur) să acționeze foarte

rapid, chiar înainte de a cunoaște care este adevărata problemă pe care o are de

rezolvat și, în plus, când rezolvarea problemei ar implica timp și costuri

ridicate pentru care nu sunt, imediat, resurse disponibile (este cazul

programelor de guvernare populiste cu obiective pentru care nu există

suficiente resurse disponibile și, în consecință, realizarea acestora este cel puțin

îndoielnică). De aici și impresia foarte răspândită cu privire la inaptitudinea

legiuitorului de a-și putea corecta activitatea din cauza insuficienței

informațiilor cu privire la rezultate.

Pentru a se face față complexității tot mai crescute a problemelor,

organele politico-administrative ar trebui să se poată sprijini pe modele mai

explicite și nuanțate de comportament al actorilor sociali, precum și cu privire
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la posibilitățile de intervenție pe cale legislativă, motiv pentru care recurgerea

la cunoștințele științifice ale experților în diferite domenii este considerată tot

mai mult ca fiind indispensabilă, în cadrul procesului de legiferare, știința

devenind, astfel, un garant al raționalității deciziilor care se iau pe parcursul

acestui proces (Al. Ruch, Sachkunde und Entscheidungskompetenz in der
Rechtsetzung, în K. Eichenberger ș.a. „Grungfragen der Rechtsetzung”, Basel,

1982, p. 207).

Deci, în prezent, în acest curent (tendință) de șcientizare pe plan global,

trebuie integrată și operațiunea de „evaluare legislativă” (verwissenschaftlichung),

iar pe un plan și mai general și a politicii. Este o nouă formă de „sprijin

științific” dat deciziei legislative.

De subliniat și faptul că și studiile întreprinse în legătură cu „evaluarea

legislativă” și cu „punerea în aplicare a legilor” s-au dezvoltat mai ales în

cadrul unui curent de „policy science” și că însăși știința legislației (legiferării)

în ansamblul ei este, uneori, considerată ca fiind o „politică legislativă

științifică”.

Deși, în mare măsură, se ignoră încă rolul experților științifici în cadrul

procesului de legiferare, mai ales în faza de pregătire a proiectelor de legi,

lipsind o vedere de ansamblu, această situație nu împiedică nicidecum reflecția

generală cu privire la amenajarea raporturilor posibile și de dorit între oamenii

politici și oamenii de știință și, de altfel, s-au și propus diferite modele în

această privință. Se disting trei astfel de modele, și anume: a) modelul RAND

– prin referire la această instituție americană bine cunoscută – ea preconizează

o cooperare durabilă între executiv sau administrație și experți, păstrându-se

confidențialitatea în legătură cu aceste contacte și rezultatele obținute, ceea ce

exclude discuțiile și controlul chiar și pe plan științific; b) modelul potrivit

căruia experții științifici se adresează, în primul rând, Parlamentului sau, și mai

bine, publicului în general, vizându-se, prin aceasta, o difuzare cât mai larg

posibilă și declanșarea unor dezbateri științifice pe temele respective; c)

modelul „contraexpertizei” care are drept scop apărarea grupurilor sociale

minoritare sau marginale ale căror nevoi riscă să fie neglijate în deciziile

politice și, implicit, legislative.

Dar, tipologia cea mai cunoscută și cea mai comentată, în această privință,

este cea propusă de J. Habermas (a se vedea J. Habermas, Technikund
Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt, 1968; în același sens, R.E. German, A.

Frutiger, Les experts et la politique, în „Revue suisse de sociologie”, 1978, p.

99 și urm.), autor care distinge, și el, trei modele caracterizate, în esență, prin

concepția pe care o au responsabilii politici și experții științifici despre rolurile

lor. Este vorba de: modelul decizionist; modelul tehnocratic și modelul

pragmatic.

Modelul decizionist s-ar caracteriza prin aceea că sferele științifice și

politice sunt clar separate: știința și politica aparțin unor „ordini distincte”;

expertul furnizează informații sau cunoștințe obiective, iar decizia, opțiunea

între valori, aparține politicului.

Modelul tehnocratic se caracterizează prin aceea că distincția între

activitățile cognitive și cele normative, caracteristice „modelului decizionist”,



MANAGEMENTUL JURISDICȚIONAL
881

se estompează, deciziile nemaifiind rezultatul opțiunii politice, ci rezultând

direct din analiza științifică și constrângerile obiective pe care analiza

științifică le pune în evidență.

Modelul pragmatic este cel al dialogului deschis, public, adică

democratic, între responsabilii politici și experții științifici, politica și știința

(inclusiv știința dreptului) aflându-se în interacțiune, fiind imposibilă și de

nedorit trasarea unei linii de demarcație între ele.

Controlul activității de legiferare. Informațiile specifice oferite de

evaluarea legislativă pot fi luate în considerare și dintr-un alt unghi de vedere,

cel al monitorizării controlului.

Din această perspectivă, accentul nu mai este pus pe sistemul legislativ și

procesele sale de elaborare, ci pe diferiții actori sau instituții care iau parte la

procesul de elaborare și de aplicare a legilor și pe relațiile pe care aceștia le

întrețin între ei.

Funcția de monitorizare și control ar putea fi calificată ca fiind

„instituțională” mai curând decât „sistemică” (cum este cea de raționalizare a

procesului de legiferare).

Activitatea de legiferare este supusă unei serii de controale de naturi și

importanțe variate.

Unele mecanisme de control sunt pur interne (autocontroale ale

legiuitorului), altele au caracter extern (controlul extern al tribunalelor,

administrației, științei, organizațiilor profesionale și grupurilor de interese și

opiniei publice).

Gradul lor de formalizare este inegal; cu alte cuvinte, controalele urmează

reguli procedurale mai mult sau mai puțin explicite și precise.

Criteriile de control sunt și ele diverse; trebuie distinse fundamental cele

care privesc „regularitatea” deciziilor legislative (puncte de vedere juridice și

în special de natură financiară) de cele care se raportează mai mult la

„oportunitatea” și rezultatele lor.

Între altele, mecanismele de control variază de la un sistem politic la altul,

așa încât o analiză aprofundată ar trebui să țină seamă de particularitățile

proprii unei ordini statale determinate.

Controalele politice. Activitățile de legiferare sunt numeroase, iar

activitățile de aplicare a legilor provoacă efecte cu diferite grade de gravitate și

acest lucru nu scapă publicului (mai ales cel vizat în mod specific de diferitele

reglementări) și opiniei publice în general. Ca atare, aceste acțiuni și efectele

lor provoacă reacții care se manifestă prin: mass-media, manifestații și acțiuni

directe (plângeri, acțiuni în justiție, intervenții parlamentare, inițiative

populare, exprimarea voturilor în perioadele de alegeri).

Toate aceste reacții-acțiuni se ivesc, într-un fel sau altul, pe plan politic și

dau impulsuri procesului de legiferare.

Dar aceste forme de control politic prezintă și slăbiciuni incontestabile,

fiind nu numai lipsite de specificitate, ci și foarte selective. De asemenea,

reacțiile politice sunt, în general, prea nedeterminate și au un caracter

pronunțat impresionist (emoțional) pentru a permite o cunoaștere exactă a

problemei (sau problemelor) de rezolvat. Ele sunt, așadar, controale prea puțin
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precise, capabile, mai ales, să descopere și să exprime existența problemelor,

dar nu și de a le analiza.

Pe de altă parte, mecanismele de acest tip au tendința să funcționeze mai

bine atunci când interesele grupurilor organizate și cu o anumită pondere

politică sunt în joc, în timp ce efectele care sunt în detrimentul publicului

neorganizat sau a grupurilor marginalizate nu produc același ecou. Deci, în

acest sens, acest gen de controale operează de o manieră unilaterală (L. Mader,

L’évaluation legislative. Pour une analyse empirique des effets de la
legislation, Lausanne, 1985, p. 106).

Controalele administrative. Organele administrative și executive

însărcinate cu punerea în aplicare a legilor și celorlalte reglementări, care prin

însăși funcția lor sunt cele mai îndrituite (apte) să cunoască problemele care se

ridică cu ocazia punerii în practică a reglementărilor legale și efectele pe care

acestea le produc, reprezintă o verigă deosebit de importantă a „rețelei de

controale” cărora le este supus sistemul legislativ. Iar, în măsură în care aceste

organe au, și ele, o participare preponderentă în elaborarea de texte legale

(emise în executarea legilor) ele pot să-și pună în valoare, direct, observațiile

lor, nefiind uimitor faptul că tocmai unor impulsuri venite de la acest nivel se

datoresc și numeroasele modificări legislative.

În prezent, administrația, dar de asemenea și numeroasele comisii

(administrative sau consultative) și grupuri de muncă constituite „ad hoc”,

compuse din reprezentanți ai administrației și experți externi sunt însărcinate

cu verificarea atentă a efectelor produse de legislație asupra realităților sociale,

rapoartele acestora putând fi foarte bine considerate ca fiind operațiuni de

evaluare legislativă. Această situație îmbucurătoare însă nu trebuie să

mascheze slăbiciunile controalelor administrative, întrucât, datorită rolului pe

care-l are în cadrul procesului de legiferare, administrația este în același timp și

judecător, și parte: ea este considerată că a contribuit la luarea deciziilor de

legiferare (prin mijloacele sale specifice), dar, în același timp, ea pretinde să

controleze adecvarea acestor decizii legislative, raportate la realitățile sociale;

or, este inevitabil, în aceste condiții, ca percepția sa, în ceea ce privește

problemele de aplicare și efectele produse de legislație, să se resimtă. Apoi, în

al doilea rând, prin chiar misiunea ce-i revine, este firesc ca administrația să se

preocupe mai mult de „practicabilitatea legislației” decât de „efectele produse

de aceasta” ( a se vedea H.V. Derlien, Theoretische und methodische Probleme
der Beurtteilung organizatorischer Effiziens der öffenlichten Verwaltung, în

„Die Verwaltung”, 1974, p. 26). În al treilea rând, controalele administrative

sunt adesea foarte fragmentate, datorită repartizării responsabilității, diviziunii

muncii în interiorul administrațiilor, ceea ce face ca acestea să fie lipsite de o

perspectivă globală.

Controalele financiare reprezintă o formă specială de control care

privește, în esență, justificarea formală a cheltuielilor statale care și-au lărgit

considerabil câmpul de interes întrucât se preocupă, din ce în ce mai mult, de

examinarea rezultatelor acțiunilor administrative, în special, din unghiul de

vedere al eficienței lor.
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Totuși, controlul financiar rămâne un control parțial pentru că, pe de o

parte, în multe țări, o atare evoluție este abia schițată, iar, pe de altă parte, ea

(acest tip de evoluție) nu privește, practic, legislațiile bazate pe întrebuințarea

de instrumente de reglare altele decât cele de incitare financiară pozitive.

Controlul jurisdicțional are, de asemenea, o întindere relativ restrânsă,

scopul principal urmărit prin acest tip de control fiind protejarea intereselor

persoanelor particulare contra oricăror atingeri nejustificate din partea puterilor

publice sau a persoanelor terțe.

Aceste controale (jurisdicționale) sunt puse în mișcare – în principiu – de

cei care se tem sau chiar suferă efectiv atingeri ale drepturilor lor, scăpând însă

acestui tip de control efectele negative ale reglementărilor asupra societății în

general sau asupra unor categorii de cetățeni.

Preocuparea majoră a judecătorilor este aceea de a efectua controlul

conformității legislației sau a actelor de aplicare a legilor cu dispozițiile legale

de rang superior, nu și oportunitatea acțiunii de legiferare și administrative. Cu

alte cuvinte, nu sunt supuse controalelor jurisdicționale efectele normelor

legale asupra realității sociale, nici măcar să le pună în evidență.

Desigur, aplicarea dreptului în general și în special a unor principii

juridice cum sunt proporționalitatea sau egalitatea îi obligă pe judecători să țină

seama de ele, dar această luare în considerare nu este, adesea, decât punctuală,

adică limitată la cazurile de speță. Dar nu poate fi ignorată nici tendința

anumitor jurisdicții care dau dovadă de o voință de a ține seama, în măsura

posibilului, de studii sociologice întreprinse în legătură cu problemele pe care

le au de rezolvat.

Diferitele tipuri de evaluare legislativă și a altor măsuri. În literatura de

specialitate (L. Mader) se face o prezentare sistematică a diferitelor tipuri de

evaluare la care se poate recurge și în cazul procesului de legiferare, prezentare

pe care o vom prelua și noi în cele ce urmează. Este vorba de: evaluări

prospective și retrospective; evaluări legislative și de programe și evaluări

provizorii și finale.

a) Evaluări prospective și retrospective. Conducerea politică, economică

și socială a societății moderne nu poate face abstracție de dimensiunea

temporală a proceselor economico-sociale, tehnologice și, implicit, juridice.

Cunoașterea se interesează, deopotrivă, de trecut, de starea actuală, dar și de

viitorul, potențialul și devenirea societății, acest cadru fiind extrem de mobil.

Sunt, așadar, necesare a fi îndeplinite acțiuni de evaluare atât ale stării actuale

a sistemului de legiferare, dar, în egală măsură și mai ales, și evaluări ale

viitorilor posibili, folosindu-se, pentru aceasta, instrumente științifice

specializate pentru explorarea științifică a viitorului, pentru a se putea ține

pasul – și în ceea ce privește cadrul juridic – cu tendințele evolutive ale

societății. Aceasta, întrucât accelerația epocii contemporane (ritmul foarte

rapid de dezvoltare) mărește exponențial probabilitatea producerii mutațiilor,

micșorează distanța dintre aceste mutații care se produc pe diferitele planuri ale

vieții.

Nimeni nu mai pune azi la îndoială că mutațiile economico-sociale au loc

în temeiul unor pregătiri mai mult sau mai puțin îndelungate și că aceste
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tendințe și perspective viitoare trebuie analizate cu toată atenția și nu ca

rezultat al unor repetări de stări deja trăite, ca unitate sau rutină, ci ca rezultat

al invenției sociale sub diversele sale aspecte, inclusiv sub aspectul juridic,

putându-se chiar vorbi de o „inginerie juridică”, activitate ce se desfășoară în

legătură cu sistemul juridic al societății.

În ceea ce privește tipurile de evaluare juridică prospectiv și retrospectiv,

trebuie făcută sublinierea că, la modul foarte general, evaluarea poate avea loc

în două momente diferite ale acestui proces: înainte și după adoptarea legilor;

în primul caz fiind necesar să se țină seama de problemele posibile pe care

le-ar ridica aplicarea legii, adică de efectele sale virtuale (având de-a face cu o

evaluare prospectivă), iar în cel de-al doilea caz, va trebui să fie descoperite

efectele reale (impactul real) al legilor în viața economico-socială (având de-a

face cu o evaluare retrospectivă). În ambele cazuri va fi pus în evidență

contactul (chiar o interdependență) dintre acțiunile politice de conducere

socială, inclusiv la nivelul organismelor administrative, și acțiunile juridice

prin care se constituie și se adaptează continuu cadrul juridic al societății.

Din punct de vedere al științei legiferării, între aceste două tipuri de

evaluare (prospectivă și retrospectivă) există raporturi foarte strânse, finalitățile

lor fiind foarte apropiate (H.V. Derlien, Die Erfolgskontrolle staatlicher
Planung. Eine empirische Untersuchung über Organisation, Methode und
Politik der Programmevaluation, Baden-Baden, 1976, p. 18).

Între „evaluarea prospectivă” și „evaluarea retrospectivă” se situează, în

acest context, și experimentarea legislativă care reprezintă testul practic la care

sunt supuse proiectele de legi. De fapt, într-un sens foarte larg, orice

reglementare poate fi considerată ca o „experimentare legislativă”, iar unii

autori chiar iau în considerare acest lucru (P. Noll, Gesetzgebungslehre,

Reinbeck, 1973, p. 76). Alți autori (M. Kloepker, Gesetzbegung im
Rechtsstaat, în „V.V.D.St.R.L.”, 1982, p. 91 și urm; W. Hugger, Die
Erkenntnisleistung der experimentellen Rechtsetzungsmethodik, în

„Kindermann”, 1982, p. 331 și urm.) însă și-au exprimat, în această privință,

păreri mai nuanțate, considerând că „experimentarea legislativă” constituie un

mod specific de legiferare care se caracterizează prin natura temporară a

intervenției (legislative) și prin faptul că funcționarea și efectele practice fac

obiectul unei analize explicite, prevăzută fie chiar în textul legal, fie în mesajul

care însoțește proiectul de lege, fie în dezbaterea care are loc cu ocazia

adoptării legii. Cu alte cuvinte, ar fi vorba de un „mod de legiferare” legat de

„ideea de evaluare legislativă”. Se face însă sublinierea că a se admite

specificitatea acestui tip de „intervenție a Statului”, aceasta nu înseamnă, în

mod necesar, că am avea de-a face cu o „figură juridică particulară”.

Se mai consideră că „experimentarea legislativă” exercită, în anumite

cazuri și condiții, o anumită atracție politică, cauzele acestei situații fiind

diverse. Între altele, experimentarea ar constitui ajungerea la un „compromis

politic provizoriu”, în legătură cu o măsură în care a fost găsit un numitor

comun, în astfel de cazuri „evaluarea rezultatelor” jucând un rol de arbitru.

Apoi, din punct de vedere tactic, experimentarea ar putea decurge dintr-o

voință politică de a pregăti populații (destinatarii reglementării) pentru o



MANAGEMENTUL JURISDICȚIONAL
885

intervenție legislativă definitivă (aspectul pedagogic) sau, dimpotrivă, să

împiedice o atare intervenție definitivă (întrucât analiza rezultatelor ar

demonstra inoportunitatea sau inadecvarea măsurii).

De asemenea, acest tip de experimentare legislativă (nu de evaluare

legislativă) poate fi și rezultatul unei tendințe generale de scientizare a

activității legislative, care ar traduce o nevoie de „legitimare exogenă” a

intervențiilor legiuitorului.

Concluzia la care au ajuns în această privință este că „experimentarea

legislativă” este un instrument bivalent: pe de-o parte, utilizarea sa poate

antrena atingeri aduse principiilor consacrate prin constituție, printre care și

principiul securității juridice, dar, pe de altă parte, ea poate și să contribuie la

realizarea lor, fiind o tehnică de legiferare care permite nu numai să se ajungă

la opțiuni legislative mai raționale, ci și la unele consensuri politice atât de

necesare oricărei extensiuni a protecției drepturilor fundamentale (I. Richter,

Experiment und Begleitforschung bei der Grundrechtsverwirklichung, în W.

Hassemer ș.a. „Grundrechte und soziale Wirklichkeit”, Baden-Baden, 1982, p.

91 și urm.).

b) Evaluări legislative și evaluări de programe. Între „evaluarea

legislativă”, adică analiza efectelor unor legi, și „evaluarea unor programe

politice guvernamentale” (destinate, de exemplu, creării unor locuri de muncă

sau construcției de locuințe pentru cei defavorizați) există, desigur, diferențe de

natură și obiect, dar, în același timp, ele se află într-o strânsă corelare (un

strâns contact), lipsa unui element din acest ansamblu (format din politic și

juridic) și, implicit, din acest ansamblu analitic format din cele două tipuri de

evaluări: juridică și economico-socială, ducând la concluzii false,

nesemnificative, neconcludente și, ca atare, lipsite de eficiență.

Despre acest contact permanent care trebuie să existe între actul politic de

conducere și actul juridic managerial ne-am ocupat într-un capitol anterior al

studiului nostru, așa încât, în această secțiune, ne vom apleca și ne vom

concentra atenția asupra celui de al doilea aspect al corelației, adică dintre

„evaluarea juridică” și „evaluarea programelor politico-sociale”.

La origine, programele (programs) au constituit un „mod de acțiune

statal” american, care se deosebeau, în special, de „proiectele particulare

(projects)” și de „prevederile generale materiale sau procedurale (regulations,

rules, procedures)” (L.F. Carrel, Die Ueberprüfung der Umweltveträglichkeit
von Bundemassnahmen im amerikanischen Recht, Berna, 1980, p. 177 și urm.).

Programele reprezintă, de regulă, obiectivele de intervenție statală,

precum și grupurile sociale sau populațiile vizate în mod special; prin aceste

programe se desemna sau se crea o autoritate administrativă căreia i se

atribuiau mijloacele financiare necesare îndeplinirii sarcinii respective; această

autoritate edicta dispozițiile de executare indispensabile (în acest scop

beneficiind de o delegație de competențe legislative, adesea foarte largă) și

decidea distribuirea fondurilor și supraveghea organele statale și locale cărora

le incumba aplicarea directă a dispozițiilor (A.R. Levin, Program Evaluation
and Policy Analysis in Western �ations. An Overview, în A.R. Levin ș.a.

„Evaluation Research and Practice”, Beverly Hills, 1981, p. 27-60).
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Acest mod de acționare facilitează fără îndoială „evaluarea” (mai precis

un anumit tip de evaluare axat pe fluxurile financiare) care însoțește punerea în

practică a programului.

În contextul studiilor de evaluare, atât americane, cât și europene,

cuvântul „program” a căpătat puțin câte puțin semnificații deosebite.

„Programul” este compus din: norme legale, decizii administrative, planuri,

declarații de intenții etc., toate reunite și orientate spre o finalitate comună; în

această accepție largă, „programul” este sinonim cu „public policy” (politică

publică, termen preferat de autorii francofoni).

Sunt și autori (L. Mader) care consideră că între „evaluarea unei norme

legale particulare, sau asupra unui ansamblu de norme legale” și „evaluarea

unei politici publice” există, mai ales, o diferență de optică: prima fiind axată

pe compozante juridice sau legislative, în timp ce a doua adoptă un demers mai

global care plasează deciziile legislative într-un context mai general de moduri

de acțiune sau de reglementări de stat.

Această diferențiere are, în mod evident, implicații metodologice –

necesitatea unui demers prealabil prin care se vizează definirea programului și

complexitatea mai mare în al doilea caz -, dar acest lucru se consideră că nu

este fundamental, întrucât, în realitate, ambele abordări sunt larg

complementare: evaluarea efectelor programelor sau politicilor publice are în

vedere contribuirea la dezvoltarea unei teorii generale a reglării politice a

societății, în timp ce evaluarea legislativă pune accentul pe rolul privilegiat al

legislației ca procedeu de reglare particular.

c) Evaluări provizorii și evaluări finale. În literatura de specialitate,

studiile cu privire la evaluarea legislativă fac referire la distincții între diferite

tipuri de evaluare, mai mult sau mai puțin pertinente. Una dintre acestea, de

sorginte americană, este diferențierea între evaluarea făcută chiar din faza

punerii în aplicare a legilor (o evaluare provizorie, formativă) și evaluarea

întreprinsă după ce legea sau programul a ajuns la scadență (evaluarea finală,

sumativă) (G.M. Hellstern, H. Wollmann, Evaluierung in der öffentlichen
Verwaltung, în „Verwaltung und Fortbildung”, 1980, p. 71 și urm.).

Această distincție este născută, în mod evident, într-un context american

unde limitarea în timp a intervențiilor Statului este o practică răspândită, dar la

fel de evident este și faptul că distincția sus-menționată prezintă interes și în

contextul european. „Evaluarea provizorie” (mai precis, o suită de evaluări

provizorii) trebuie, desigur, să intervină chiar din momentul intrării în vigoare

a unei legi, fiind axată (respectiv, axate) pe probleme de aplicare datorate

factorilor organizaționali, personali, conceptuali etc. Scopul acestor evaluări

provizorii este acela de a identifica cât mai curând posibil aceste probleme

pentru a se permite modificările necesare și o mai bună aplicare în continuare.

Deci ideea este aceea că faza inițială a punerii în aplicare a legilor este, într-un

fel, încă o fază experimentală (P.H. Rossi ș.a., Evaluation. A Systematic
Approach, Beverly Hills, 1979, p. 119 și urm.) Evaluarea provizorie presupune

că rezultatele analizei sunt direct și imediat luate în considerare de organele

care participă la punerea în aplicare, ceea ce necesită – evident – o strânsă

colaborare între evaluatori și organismele politice și administrative. „Evaluarea
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finală” are drept scop stabilirea unui bilanț final al efectelor legilor în viața

socială; ea (evaluarea finală) se interesează în primul rând de „rezultat” și mai

puțin de „modul în care acesta s-a produs”; evaluarea finală se bazează pe o

perioadă de observare mai lungă și se poate efectua cu mai multă distanțare în

raport cu organele de punere în aplicare vizate (H.-U. Derlien,

Organisatorische Aspekte der Programmevaluation, în „Verwaltung und

Fortbildung”, 1978, p. 23).

Indiferent de tipul de evaluare folosit, această operațiune se lovește de

serioase dificultăți metodologice, de care chiar și juriștii trebuie să țină seama

pentru a se menține la un nivel conceptual și de perspectivă realist în ceea ce

privește aportul pe care îl poate asigura evaluarea legislativă atât pe terenul

legiferării și aplicării legilor, cât și în ceea ce privește teoria legiferării și

dogmatica juridică.

Aceste dificultăți, așa cum se subliniază în literatura juridică, nu sunt

exact aceleași pentru diversele criterii de evaluare, de exemplu: analiza

efectivității trebuie să înfrunte alte obstacole metodologice decât cele ale

eficacității; impactul este mai dificil de stabilit decât eficiența etc. Totuși, se

face remarca faptului că două probleme sunt comune tuturor acestor criterii, și

anume: „măsurabilitatea” și „cauzalitatea” care, de altfel, sunt intim legate; cea

de-a treia dificultate este legată de alegerea metodelor de evaluare: cantitative

sau calitative.

Criterii de evaluare. Efectele legislației constituie un obiect complex

(multiform), așa încât pentru a-l sesiza în ansamblul său „evaluarea legislativă”

trebuie să-i discearnă toate aspectele și componente care-l alcătuiesc; iar,

pentru aceasta, problema generală trebuie descompusă într-o serie de probleme

parțiale; cele mai importante dintre ele putând fi schițate cu ajutorul unor

întrebări specifice, și anume: comportamentul real, cel care constituie

elementul de comparație, corespunde modelului normativ a cărui evaluare se

face?; care este rolul autorităților care aplică în mod concret deciziile

legislative transpuse în norma juridică ce se evaluează?; dacă legea elaborată și

aplicată și-a atins scopul urmărit?; dacă rezultatul a fost obținut cu cel mai mic

cost?; dacă rezultatul real obținut diferă sau nu de consecințele voite sau

așteptate?

Fiecare dintre întrebările sus-menționate pune accentul pe un „criteriu de

analiză” specific (particular), și anume: efectivitatea, punerea în operă,

eficacitatea, eficiența și impactul (L. Mader), aceste criterii nefiind singurele

care pot fi luate în considerare, putând fi reținute și altele. De exemplu, unii

autori (O.F. Poland, Program Evaluation and Administrative Theory, în

„Public Administration Review”, 1974, p. 336; R. Backoff, Operationalizing
Administrative Reform For Improved Governmental Performance, în

„Administration and Society” nr. 6/1976; E. Bohne, H. Koenig, Probleme der
politischen Erfolgskontrolle, în „Die Verwaltung”, 1976, p. 21) s-au referit la

criteriul „approtriatenss”, care implică o evaluare a scopului însuși al legii,

făcându-se o judecată de valoare politică, depășindu-se astfel analiza empirică.

Se atrage atenția asupra a două aspecte legate de „criteriile de evaluare” și

anume că: aceste criterii sunt în rare cazuri aplicate cumulativ, întrucât, pentru
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nevoi practice, evaluarea legislativă implică un demers selectiv care pune

accentul pe unul sau alt criteriu, alegerea fiind determinată atât de interesul

științific, cât și de prioritățile politice; apoi, se face și o remarcă de ordin

terminologic, în sensul că terminologia în această materie este foarte

fluctuantă, conceptele respective (efectivitate, eficacitate, eficiență etc.) fiind

întrebuințate în accepțiuni variabile, adesea după bunul plac al autorilor care,

unii dintre ei, nici nu-și iau precauțiunea de a le defini. Astfel de observații

sunt făcute de unii autori (D.W. Brown, D.W. Crowley, The Societal Impact of
Law, în „Law & Policy”, Quaterly, 1979, p. 259) care consideră că lipsa de

claritate și de unitate la nivel conceptual și terminologic constituie un obstacol

major în calea progresării studiilor de evaluare, alții (J.F. Perrin, Pour une
théorie de la connaisance juridique, Geneva, 1979, p. 91) referindu-se mai ales

la noțiunile de „efectivitate” și „eficacitate”.

IV. Managementul jurisdicțional. Modul de portretizare a marilor sisteme

jurisprudențiale se apropie mult de stilul impresionist, fiind descrise diverse

figuri de judecători: judecătorii-interpreți, judecătorii-legiuitori; judecătorii-

arbitri; judecătorii-actori; judecătorii-asociați; judecătorii-administratori etc.,

adică tot atâtea portrete care ilustrează diversele funcții atribuite judecătorilor

de-a lungul timpului, în spații diferite.

Acest mod de abordare „funcțional” pune foarte bine în evidență

trăsăturile fundamentale ale marilor sisteme jurisdicționale din lume, care

există și în prezent.

În literatura de specialitate se face și o altă subliniere importantă, și

anume că există o strânsă legătură între „marile sisteme jurisdicționale” și

„marile sisteme legislative”, o studiere separată a acestora fiind neadecvată

unei abordări sistemice în materie.

Acest unghi de vedere al legăturii strânse între „sistemul jurisdicțional” și

„sistemul legislativ” l-am ales pentru a trata „managementul jurisdicțional”

întrucât permite evidențierea raporturilor dintre activitatea jurisdicțională și

procesul de legiferare prin intermediul activității de conducere a activității

jurisdicționale (managementul jurisdicțional).

În privința managementului juridic a fost parcurs un drum destul de

sinuos înainte ca activitatea jurisdicțională să fie tratată ca un subsistem al

sistemului global al societății și, implicit, ca o componentă ce trebuie inclusă în

sfera sistemului legislativ.

Considerarea societății ca sistem global, care include subsistemul

legislativ și, implicit, și sistemul jurisdicțional, precum și luarea în considerare

a legăturii între „sistemul jurisdicțional” și „sistemul legislativ” va constitui

structura de rezistență a demonstrației pe care ne-am propus să o facem în

legătură cu integrarea jurisprudenței în ansamblul parametric al sistemului

legislativ, cu toate consecințele care derivă din această viziune sistemică în

materie.

Cu alte cuvinte, apreciem că jurisprudența, produs al activității

desfășurate de instanțele de judecată, constituie o sursă foarte importantă de

informare, indispensabilă în procesul de legiferare, întrucât reprezintă reacția

societății (conexiunea inversă, feed-back-ul) la aplicarea legilor și celorlalte
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acte cu caracter normativ de care legiuitorul va trebui să țină seamă întrucât, în

caz contrar, există riscul ca sistemul legislativ să nu mai fie conectat la

realitățile sociale, devenind o structură abstractă, osificată, ineficientă.

Definirea conceptuală a sistemelor jurisdicțional și jurisprudențial trebuie

abordată din două unghiuri de vedere: instituțional și material (substanțial).

Din punct de vedere instituțional, sistemul jurisdicțional, după modelul

oricărei instituții, nu funcționează într-un spațiu închis și, în consecință, nu

rămâne impermeabil la schimbări și inovație care au loc în mediul ambiant în

care este integrat, pentru că, altfel, ar fi curând asfixiat de entropie. Ca atare,

pentru a putea să supraviețuiască sistemul jurisdicțional trebuie să se afle într-o

continuă osmoză cu mediul social și să se adapteze la schimbările care se

produc, în timp, în cadrul societății.

Sistemul jurisprudențial la rândul său este integrat concomitent atât în

sfera largă atotcuprinzătoare a „sistemului social global”, cât și în sfera

„sistemului juridic al societății” care este reprezentată de „ordinea juridică a

societății” a cărui element principal îl constituie „sistemul legislativ”, așa încât,

întrucât între toate aceste elemente componente ale sistemului social global

există raporturi de interdependență și interdeterminare, influențele se vor

exercita în toate sensurile, inclusiv și dinspre „sistemul jurisdicțional” spre

„sistemul legislativ”.

În acest context va trebui, așadar, abordată și problema dacă activitatea

judecătorului se limitează doar la o simplă aplicare a dispozițiilor legale, sau,

cel mult, la deducții izvorâte din textul legii, adică doar la un silogism judiciar,

ori, dimpotrivă, este vorba de alte raporturi care ar exista între sistemul

jurisdicțional și sistemul legislativ și care ar fi natura și întinderea acestor

raporturi.

Într-un ansamblu conceptual larg, domeniul reflecției juridice a fost

îmbogățit prin tipuri de interogare provenind din sociologie și politologie,

punându-se în evidență ideea că rolul judecătorului nu s-ar limita doar la o

„poziție dogmatică rigidă”, uneori exegetică, alteori cazuistică, iar din această

nouă perspectivă, pe care o furnizează jurisprudența contemporană, activitatea

jurisdicțională constituie un teren foarte bogat în care sunt introduse noi

probleme juridice printre care și aceea a raporturilor cu activitatea de

legiferare. Prin urmare, privirea judecătorilor nu s-ar mai îndrepta exclusiv

asupra aplicării legii – deși reflexele legaliste sunt încă vivace -, ei punându-și

alte probleme cum ar fi și participarea la procesul de legiferare, prin furnizarea

de informații cu privire la starea și funcționalitatea sistemului legislativ, din

cele constatate cu prilejul soluționării situațiilor litigioase, adică atunci când

sunt chemați să aplice legea.

Perceperea rigidă, strict legalistă, reduce (limitează) jurisprudența doar la

operațiuni de aplicare automată a legii, fără a o trece prin filtrul vreunei

evaluări, aceasta fiind despărțită, în acest fel, de postulatele multiple, complexe

și contradictorii ale realităților societății, când, în realitate, ea ar trebui,

dimpotrivă să le gestioneze.
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S-au făcut numeroase observații în legătură cu faptul că însăși operațiunea

de trasare a etapelor de luare a deciziei judiciare – în optica strict legalistă – se

dovedește a nu fi decât tot o aplicare a legii prin silogism.

În consecință, s-au făcut eforturi considerabile pentru ca activitatea

judecătorilor și jurisprudența să fie scoase din carcanul strâmt al legalismului și

dogmatismului (exegeză, cazuistică) și plasate într-un cadru rațional mai larg,

criticându-se analizele efectuate din unghiuri reducționiste, situații care

persistă până în zilele noastre.

Sunt puși în evidență trei factori care au puterea de a configura o nouă

orientare conceptuală în legătură cu activitatea jurisdicțională: informațiile pe

care judecătorul le obține, în cadrul exercitării activității sale specifice, despre

starea, funcționalitatea și impactul sistemului legislativ în mediul ambiant;

atitudinea epistemologică a judecătorului, care învață, selectează și combină

informațiile pe care le culege în cursul proceselor, și atitudinea evaluativă a
judecătorului care, în posesia acestor informații, este în măsură să facă

aprecieri pozitive sau critice despre sistemul legislativ.

Concluzia la care s-a ajuns este aceea că teoria clasică (tradițională)

potrivit căreia rolul judecătorului s-ar reduce doar la o simplă aplicare a legii

sau, cel mult, la un „raționament silogistic” este, evident, depășită de realități, a

devenit caducă. Dar, din păcate, s-a încercat ca să se înlocuiască teoria clasică

legalistă, care evaluează „dimensiunea subiectivă a judecătorului”, cu altă

teorie (teoria decizionistă) care hipertrofiază dimensiunea subiectivă, în

detrimentul altor determinări care, și ele, interferează în procesul decizional.

Aceste încercări au fost însă abandonate reținându-se, în esență, că decizia

jurisdicțională nu poate fi produsul exclusiv al unei voințe personale, nici a

unei strategii autonome, ci aceasta trebuie integrată în sfera largă a unei

„politici de ansamblu” (care include și politicile legislativă și jurisdicțională),

într-o viziune sistemică.

Se admite astăzi că juridicul este o obiectivare a unui sistem de valori

originare, într-o societate dată, la un moment dat. Iar deciziile judiciare sunt, și

ele, inseparabile de sistemul de valori dat, ele fiind judecăți de valoare, care pot

fi favorabile sau critice.

Abordarea rolului și funcțiilor jurisprudenței în societatea modernă

contemporană trebuie plasată într-un nou cadru paradigmatic decât cel clasic

(tradițional).

În această privință, situația a evoluat foarte mult și ea este percepută cu

ușurință din parcurgerea operelor științifice majore din domeniul teoriei

dreptului care pun în evidență descarcerarea (eliberarea) științei juridice, dar,

concomitent, și integrarea sa în mișcarea generală a ideilor care se manifestă în

științele sociale, mișcare profund legitimă.

Teoria modernă a dreptului a ajuns să opereze din ce în ce mai mare

măsură la granița cu alte științe sociale, din aceste interrelații rezultând

concluzii novatoare în legătură cu natura dreptului și relațiile sale cu societatea

în care este implementat.

Funcționarea justiției în societate va trebui și chiar a început să fie

abordată dintr-un unghi interdisciplinar și critic, citările din clasicii științelor
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sociale nefiind suficiente. De asemenea, abordările sofisticate nu dispensează

de această obligație. Mai utilă ar fi folosirea unui limbaj mai simplu, care ar

constitui un bun mijloc de comunicare și control.

În acest context, este de făcut observația că până în prezent toate

cercetările științei întreprinse în legătură cu rolul judecătorului și contribuția

adusă de acesta la activitatea de legiferare (relația dintre jurisdicțional și

juridic) nu au depășit nivelul unei abordări dogmatice, balizate prin texte de

lege, deci dintr-o perspectivă mai mult sau mai puțin pozitivistă. Aceste studii

sunt limitate doar la posibilitățile, eventual lărgite, ale judecătorului de a-și

exercita „puterea de apreciere”. Or, o abordare modernă (contemporană)

trebuie să fie una funcțională, în cadrul unei concepții despre societate și

funcționarea acesteia ca un „sistem global” care încorporează, ca subsisteme,

sistemul juridic (legislativ) și, implicit, sistemul jurisdicțional, subsisteme care

au cu totul alte roluri decât cele atribuite de teoriile clasice, dogmatice. Este

vorba de roluri sistemice fundamentate pe teoria sistemelor, teoria informației

și teoria deciziei. Iar, această perspectivă depășește cu mult orizontul strict și

formal legalist, rigid și neadecvat caracterului societății moderne

contemporane ale cărei trăsături sunt: extrema mobilitate și complexitate,

caracteristici care nu mai pot fi stăpânite și controlate cu mijloacele clasice

(tradiționale), fiind necesară, dimpotrivă, o nouă concepție riguros științifică,

precum și mijloace metodologice și tehnologice pe care știința modernă le

pune la dispoziție, ceea ce implică și o computerizare a operațiilor juridice și

jurisdicționale.

Acest mod de abordare, într-o viziune sistemică, pune în evidență

posibilități vaste pentru judecători care nu vor mai fi limitați doar la acțiuni

subalterne de aplicare cvasiautomată a dispozițiilor legale și, eventual, și

crearea unor atare dispoziții în spațiul permis de legiuitor, și anume cel al

„libertății de apreciere” bine delimitat.

Această situație aparține trecutului și trebuie grabnic remediată.

Judecătorului modern contemporan îi incumbă și sarcini de altă natură, dar,

desigur, legate de activitatea sa specifică de soluționare a situațiilor cu caracter

litigios. Judecătorului îi revine și obligația de a studia (sau cel puțin de a

observa) cu atenție impactul pe care legislația îl are asupra destinatarilor

diverselor dispoziții legale și a societății în general și, chiar mai mult, să facă

adevărate evaluări cu privire la starea și funcționalitatea sistemului legislativ,

exprimându-și părerile sale critice sau pozitive în calitate de specialiști, adică

persoane având calificarea și capacitatea de a le face.

În zilele noastre procesul de legiferare nu mai constituie exclusiv o

activitate rezervată unui organ specializat, ci a devenit rezultatul înfruntării a

patru forțe: dreptul care se creează el însuși (autoreglarea ca urmare a efectelor

de feed-back, în care se încadrează și reacțiile jurisprudenței); noile ordini și

sisteme juridice venite din străinătate (sub forma influențelor legislațiilor din

alte țări, legislația comunitară și legislația internațională); doctrina și

jurisprudența.

O asemenea activitate trebuie, desigur, să fie foarte bine organizată,

pornindu-se chiar de la unitățile de bază ale sistemului jurisdicțional:
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judecătoriile și va parcurge și celelalte trepte pe scara ierarhică până la vârful

piramidei, Înalta Curte de Casație și Justiție, cu o derivație spre organul

legislativ – Parlamentul.

Pachetele de informații de genul celor la care ne-am referit la punctul

anterior trebuie dirijate, în flux continuu, către cele două centre decizionale

(care sunt totodată centre de colectare și procesare a informațiilor): a) centrul
privind deciziile luate pentru perfecționarea pregătirii profesionale a
judecătorilor care reprezintă de fapt o triadă formată din Înalta Curte de

Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Justiției,

toate având în structura lor o importantă componentă managerială, și b) centrul

de colectare, selectare, compactare și stocare (într-o bancă de date care trebuie

în permanență actualizată) a informațiilor venite pe canalele instituite în sistem

în acest scop, precum și analizarea acestora prin metodologii moderne (cum ar

fi, de exemplu, analiza operativă), folosindu-se și tehnologiile de ultimă

generație (computerizate).

Desigur că acest gen de operații vor fi efectuate, sumar, pe toate treptele

ierarhice ale aparatului jurisdicțional pentru ca rețeaua informativă să fie

înfundată cu informații inutile, greșite, insuficient selectate și astfel să

constituie un balast în loc să constituie un factor de perfecționare. De exemplu,

un examen absolut necesar să fie făcut este verificarea cu atenție a

reglementărilor aplicabile în cazul dat spre a se vedea dacă nu cumva au

intervenit modificări în reglementare, acestea fiind foarte numeroase în

prezent, acest lucru fiind valabil și pentru jurisprudență.

Această filtrare primară a informațiilor trebuie făcută de absolut toți

judecătorii ei având capacitatea, datorită experienței lor, să selecteze cauzele

care într-adevăr se pretează pentru a li se acorda o atenție deosebită și deci

merită a fi introduse în sistem. Iar judecătorii care s-au confruntat de mai multe

ori cu aceleași deficiențe sau insuficiențe de natură legislativă s-ar putea să-și fi

făcut deja o părere cu privire la modul cum acestea ar putea fi eliminate, mai

ales atunci când, în timp, au și citit în literatura juridică și unele analize mai

aprofundate. Deci, activitatea lor nu se va mai limita doar la comunicarea unei

deficiențe, ci va fi în măsură să facă și unele propuneri de rezolvare, adică să

introducă în rețea o informație calitativ îmbogățită.

Un judecător bine pregătit, conștiincios și conștient de rolul său în

societate, are capacitatea să facă o activitate de selecție și să discearnă, este

adevărat, cu un efort suplimentar, toate sursele care-i fac dificilă activitatea pe

care o desfășoară, în primul rând cele de ordin legislativ. De altfel, acest efort

suplimentar va fi favorabil și pentru ușurarea activității sale pentru că odată

corectate deficiențele legislative munca lor va fi mult fluentizată.

A fi bine pregătiți profesional, înseamnă că judecătorii cunosc temeinic

modelele de soluționare a diferitelor tipuri de conflicte juridice, modele care

includ reglementările juridice, jurisprudența și doctrina în materie, așa încât

judecătorii trebuie să aibă doar grija de a fi în permanență la curent cu orice

modificare din legislație sau schimbările din jurisprudență sau doctrină care ar

putea să ducă la necesitatea unor remodelări pentru ca judecătorii să nu rămână

închistați în modele care în timp au devenit depășite. Pentru aceasta,
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judecătorii trebuie să facă ceea ce fac și toți ceilalți specialiști: medici, ingineri,

economiști, care, pentru a rămâne ancorați în realitate, trebuie să se pregătească

continuu, să citească tot ceea ce apare nou și să sesizeze chiar și tendințele

evolutive în diferite domenii. Juriștii, în general, și judecătorii, în special,

trebuie, așadar, să fie la curent nu numai cu legislația națională, ci și cu

legislația din alte țări (studiile de drept comparat), dar și cu dreptul comunitar

și dreptul internațional, acest lucru fiind valabil și pentru doctrina și

jurisprudența comparată.

Neprocedând în acest fel, și continuând să se cantoneze doar într-o

activitate pur rutinieră, lucrurile nu vor avansa, iar judecătorii vor rămâne

izolați într-o zonă de sterilitate.

Judecătorii vin în contact efectiv și continuu cu realitățile și evoluțiile care

au loc în societate; vor lua cunoștință și de reacțiile destinatarilor legilor și

celorlalte categorii de reglementări și, cu această ocazie, vor face și constatări

în legătură cu adecvarea reglementărilor juridice și ansamblului sistemic

legislativ la aceste realități sociale și tendințele evoluționiste. Cu alte cuvinte,

judecătorii au posibilități să constate starea și funcționalitatea sistemului

legislativ, să identifice deficiențele acestuia, dar și cauzele și, eventual, pe cei

care s-ar afla în culpă: cei care au participat la procesul de elaborare a normelor

juridice, cei care fac aplicarea lor, cei care au sarcina să controleze modul în

care sunt aplicate legile, punându-se, direct sau indirect, în evidență

incompetențe, neglijențe, superficialități și chiar abuzuri, inclusiv la nivel de

management juridic și jurisdicțional.

Pe baza unor atare constatări, transformate în fluxuri informaționale,

procesate la diferite niveluri ale sistemelor juridic și jurisdicțional se vor

realiza evaluări cu privire la starea și funcționalitatea acestor două sisteme,

punându-se în evidență cauzele deficiențelor care vor privi fie simple lacune

parțiale, fie o lipsă de corelare, fie doar neglijențe, superficialități, indolență,

fie, în cazurile cele mai grave, adevărate deficiențe cu caracter sistemic, și încă

și mai grav, situații de inadecvare a sistemului legislativ în sensul incoerenței

sau pierderii contactului cu realitățile economico-sociale sau politice ale

societății, cazuri de sclerozare a sistemului legislativ sau jurisdicțional, ori

ambele, lipsă de flexibilizare sau plasticitate.

Toate cele de mai sus trebuie să facă obiectul unor reglementări

amănunțite, precise, la obiect, pentru ca pe fiecare treaptă a sistemelor

legislativ și jurisdicțional să se știe cu exactitate fiecare ce are de făcut și

răspunderile pe care le are.





Bibliografie
LUCRĂRI CU CARACTER GE�ERAL:
FILOZOFIC, POLITIC, JURIDIC

P. Achinstein, Function Statements in Philosophy of Science, 1977

P. Alexander, Textual Sources for the Study of Judaism, Chicago, 1984

J. C. Anderson, Public Policy-Making, New York, 1979

A. J. Arnaud ș.a., Dictionnaire encyclopédique de théorie de la sociologie du
droit, L.G.D.J., Paris, 1993

T. Arnold, The Symbols of Government, 1935, New York, 1962

J. L. Aubert, La recodification et l’éclatement du droit civil hors le Code civil,
în „Le Code civil 1804–2004”

V. Aubert, In search of Law, Oxford, 1983; idem Priskontroll og rasjonering,
En rettsosiologisk forstudie, Oslo, 1950

V. Aubert, T. Eckoff, K. Sveri, En Iov I sökelyset. Social-psiykologisk
undersökelse av den norsche husjeplov, Oslo, 1952

S. Audier, Le socialisme libéral, Paris, 2006; Monique Canto-Sperber, Le
libéralisme et la gauche, Paris, 2008

J. S. Auerbach, Justice Without Law? Resolving Disputes Without Lawyers,

Oxford, 1983; idem Justice Without Law?, New York, 1983

G. Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, Paris, 1984

K. Ball, Vom neuen Weg der Gesetzgebung, Berlin, 1921

A. Bancaud, Professionnels du droit (Formation), în “Dictionnaire

encyclopédique de théorie et de sociologie du droit”, Paris, 1993

A. Bardach, R. Kagan, Going by the Book. The Problem of Regulatory
Unreasonableness, Philadelphia, 1982

Y. Barel, Le paradoxe et le système. Essai sur le fantastique social, Grenoble,

1979

M. Bassand ș.a., Politique publique d’organisation de l’espace, Lausanne,

1978



P. Bastia, Le gouvernement d’assemblée, 1956

P. Bastid, L’idée de légitimité, în “Annales de philosophie politique” nr.

7/1967

R. Baumann, Ein Modell der Rechtsetzung und das Rechtsetzungsverfahren im
Bunde, Zürich, 1979

P. Beirne, R. Quinney, Marxism and Law, New York, 1982

G. Berger, Phénoménologie du temps et prospective, Paris, 1964

G. Berlia, Gouvernement parlementaire et gouvernement d’assemblée, 1946

H.J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal
Tradition, 1983

P. Berman, ș.a., Encyclopedie de l’Islam, Leiden, 1960-1998

J. D. Bernal, The Freedom of �ecessity, Londra, 1949

A. Bénabent, Une doctrine de masse, în „Recueil Dalloz”, 2002

M. Bobek, A new legal order, or a non existent one? Some (early) experiences
in the application of EU law in Central Europe, Croatian Yearbook of

European Law and Policy, vol.2, 2006

R. Bonnard, Le droit et l’Etat dans la doctrine nationale-socialiste, 1939

M. Borucka– Arctowa, Spoleczne poglady na funkcje prawa, Wrocklaw, 1982

R. Boudon, Effets pervers et ordre social, 1977; idem Le changement social, în
“Encyclopaedia Universalés”, 1985

R. Boudon, F. Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, 1986

K. Boulding, The Image, Michigan, 1956; idem The Meaning of the 20th

Century, New York, 1964

G. Bourdeau, La politique au pays des merveilles, Paris, 1979

P. Bourdieu ș.a., Le métier de sociologue, Paris, 1968

M. Bower, Diriger c’est vouloir, Paris, 1968

E. Brouillet, La négation de la nation, Sillery (Qc), 2005

D. W. Brown, D. W. Crowley, The Social Impact of Law, în „Law&Policy”,

1979

W. Bruder, Empirische Verwaltungsforschung in der Bundesrepublik
Deutschland, Opladen, 1981; idem Umsetzung und Vollzug von
Verwaltungsprogrammen , în „Die Verwaltung”, 1983; idem

Sozialwissenschaften und Politikberatung Zur Situation
sozialwissenschaftlicher Informationen in der Ministerial organisation,

Opladen, 1980

W. Buhnert, W. Klitzsch, Dimensionen der Problemstruktur, Köln, 1978

S. B. Burman, B. E. Harrel-Bond, The imposition of Law, New York, 1979

W. Bussmann, Gewässerschutz und Kooperativer Föderalismus in der
Schweitz, Berna, 1981

896
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



M.-P. Büch, Zur Bestimmung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit im öffentlichen Haushalt der Bundesrepublik Deutschland,

Köln, 1976

N. Caplan ş.a., The Use Social Science Knowledge in Policy Decisions at the
�ational Level, Ann Arbor, 1975

E. Cassier, Substanzbegriff und Funktionsbegriff, Berlin, 1910

J. Chevallier, La gouvernance, un nouveau paradigme étatique, în „RFAP” nr.

105–106/2003

J.J. Chevalier, Les grandes oeuvres politiques, 1972

U. Cerroni, Marx e il diritto moderno, Roma, 1952

P. Clastres, La société contre l’État, Paris, 1982

E. Cohn, S. White, Doing Justice: Under the Rug or on the Table, San Diego,

1985 (comunitatea studenţească)

H. Coing, Grundzüge der Rechtsphilosophie, Berlin, 1976; idem Die Treuhand
kraft privaten Rechtsgeschäfts, Munich, 1973

J. Commaille, Code civil et nouveaux codes sociaux, în „Code civile

1804–2004. Livre du bicentenaire”, Dalloz, Litec, Paris, 2004; idem

L’esprit sociologique des lois. Essai de sociologie politique du droit,
PUF, 1994; idem Le juridique dans la politique. De la relation entre
„Sciences” à l’évidence de l’objet, în Colecția „Droit et politique”,

Paris, 1993; idem Régulation sociale, în „Encyclopedia Universalis”,

vol. 14; idem Ordre familial, ordre social, ordre légal. Eléments d’une
sociologie politique de la famille, în „L’Année sociologique”, vol. 37,

1987

J. Commaille, M.P. Marmier-Champenois, Sociologie de la création de la
norme: l’exemple de changements legislatifs intervenus en droit de la
famille, în “La création du droit. Aspects sociaux”, Paris, 1981

Convenția �ațiunilor Unite din 11 aprilie 1980, încheiată la Viena, cu privire

la contractele de vânzare internațională de mărfuri

R. Cotterrell, The Sociology of Law: an introduction, Londra, 1984

M. Crozier, On ne change pas la société par décret, Paris, 1979

M. Crozier, E. Friedberg, L’acteur et le système, Paris, 1977

B. Cubertafond, La création du droit. Le droit en questions, Paris, 1999

A. Dahme ș.a., Aspekte der Implementation sozialpolitischer
Anreizprogramme, în Renate Mayntz, op. cit. supra, 1980

H.-J. Dahme ș.a., Implementation von Ueberzeugungs programmen, Cologne,

1981

H.-J. Dahme, D. Grunow, Implementation persuasiver Programme, în Renate

Mayntz, op. cit. supra, 1983

A. Davidovitch, Catégories juridiques et catégories sociologiques. Remarques
sur l’emploi en sociologie de quelques classifications juridique, în

„Epistemologie sociologique”, 1967

BIBLIOGRAFIE
897



J.P. Dawson, The Oracles of the Law, Michigan Law School, 1968

Mireille Delmas-Marty, Le phénomene de l’harmonisation, l’experience
contemporaine, în “L’harmonisation du droit des contrats en Europa”,

Economica, 2001

Lord Denning, The Discipline of Law, Londra, 1979

H.-U. Derlien, Die Erfologskontrolle staatlicher Planung. Eine empirische
Untersuchung über Organisation, Methode und Politik der
Programmevaluation, Baden-Baden, 1976; idem Theoretische und
methodische Probleme der Beurtteilung organizatorischer Effiziens der
öffenlichen Verwaltung, în „Die Verwaltung”, 1974; idem

Organisatorische Aspekte der Programmevaluation, în „Verwaltung

und Fortbildung”, 1978

K. W. Deutsch, The �erves of Government, New York, 1963

Dicționar enciclopedic român, vol. 3, lit. K–P, București, 1965

J. Diebold, Beyond Automation, New York, 1964

E. Dorothy, Function Purpose and Powers, Londra, 1958

Shortt Doughty, Documents Relating to the Constitutional History of Canada,

1759-1791, Ottawa, 1918, vol. I

U. Drobing, P. Dopffel, Die �utzung der Rechtsvergleichung durch den
deutschen Gesetzgeber, 1982, nr. 46

Y. Dror, Ventures in Policy Sciences. Concepts and Applications, New York,

1971

B. Dupret, J.N. Ferrié, Participer au pouvoir, s’est édicter la norme : sur
l’affaire Abu Zayd (Egypte, 1992-1996), în „Revue française de science

politique” , 1997

C. Dupré, Importing the Law on Post-Communist Transition. The Hungarian
Constitutional Court and the Right to Human Dignity, Portland, Oxford,

2003

G. Durand, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris,

1969–1984; idem, Le temps de retrouvailles: imaginaire de la science
et science de l’imaginaire, în „Imaginaire et réalité”, Paris, 1985

E. Durkheim, Education et sociologie, Paris, 1922

R. Dworkin, Prendre le droits au sérieux, Paris, 1995

D. Easton, A System Analysis of Political Life, New York, 1965

M. J. Edelman, The Symbolic Uses of Politics, Urbana, 1976; idem Politics
Symbolic Action – Mass Arousal and Quiescence, Chicago, 1971

D. Edward, R. Lane, European Community Law. An Introduction, Edinburg,

1995

St. Ehrlich, Le pouvoir et les groupes de pression, Paris, 1971

K. Eichenberger, Gesetzgebung im Rechtsstaat, în „Veröffentlichungen der

Vereinigund der Deutschen Staatsrechtslehrer” (VVDStRL), 1982;

898
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



idem Von der Rechtsetzungsfunktion im heuttingen Staat, în „Revue de

droit suisse” (RDS), 1974, I, idem, Grundfragen der Rechtsetzung,

Basel, 1978; idem Zur Lage der Rechtsetzung, în K. Eichenberger ș.a.,

„Grundfragen der Rechtsetung”, Basel, 1978; idem

Rechtsetzungsverfachren und Rechtsetzzungsformen in der Schweitz, în

„Revue de droit suisse”, 1954; idem Die Kontrolle in der
Rechtsstaatlichen Demokratie der Gegenwart, în K. Eichenberger „Der

Staat der Gegenwart (Ausgewählte Schriften)”, Basel, 1980; idem

Leistungstaat un Demokratie, în K. Eichenberger „Der Staat der

Gegenwart”, Basel, 1980; idem Die Problematik der parlamentarischen
Kontrolle im Verwaltungsstaat, în K. Eichenberger „Der Staat der

Gegenwart”, Basel, 1980

E. Enriquez, De la horde à l’Etat. Essai de la psychanalyse du lieu social
A. Etzioni, The Active Society, 1967

W. M. Evan, Public and Private Legal Systems, în W. M. Evan, „Law and

Sociology”, New York, 1962; idem Law and Sociology. Exploratory
Essays, New York, 1962; idem Law as an Instrument of Social Change,
în A.W. Gouldner, S.M. Miller, “Applied Sociology: Opportunities and

Problems”, New York, 1965

F. Ewald, Rapport philosophique: une politique du droit, în „Le Code civil

1804–2004 Livre du bicentenaire”, Dalloz, Paris; idem Comparative
Jurisprudence (II): The Logic of Legal transplants, în “43

Am.J.Comp.L.”, 1995

E.A. Farnsworth, Looking in from Outside your Garden: Another View of
Comparative Law, în “Perméabilité des orders juridiques: rapports

presentés á l’occasion du colloque-anniversaire de l’institut Suisse de

droit comparé”, 1992

P. Favre, �aissance de la science politique en France, 1870–1914, Paris, 1989;

idem La manifestation entre droit et politique, în Colecția „Droit et

politique”, Paris, 1993

J. F. Fayart, L’illusion identitaire, Paris, 1996

M. Feeley, The process in the Punishment, New York, 1979; idem Law,
Legitimacy and Symbols: An Expanded View of Law and Society in
Transition, în „Michigan Law Review”, 77 (3), 1979

Maria Rosaria Ferraress, L’instituzione difficile: la magistratura tra
professione e sistema politico, Napoli, 1984

V. Ferrari, L’analisi fuzionale in sociologia de diritto. Problemi terminologici
e problemi metodologici, în “Sociologia del diritto”, 1980 ; idem

Fuzioni del diritto. Sagio critico riconstructivo, Laterza, Bari-Roma,

1987

G. Filangieri, La scienza della legislazione, 1780

G. Fischer, Contrôle de l’efficacité dans les domaines politiques influant sur
l’organisation du territoire, Diessenhofen, 1982

BIBLIOGRAFIE
899



P. Fizpatrick, Marxism and Legal Pluralism, în „Australian Journal Law and

Society”, 1981; idem, Law Plurality and Underdevelopment, în D.

Sugarman, „Legality, Ideology and the State”, Londra, 1983; idem, Law
and Societies,, în „Osgoode Hall Law Journal”, 1984, 22

W.M. Fletcher, Cyplopedia of the Law Corporations, 2008

R. E. Floden, S. S. Weiner, Rationality to Ritual – The Multiple roles of
Evaluation in Governmental Processes, în „Policy Sciences”, 1978

J. Forrester, Dinamicile urbane, 1969; idem, Dinamicile industriale, 1961

J. Fourastié, Idées majeures, Paris, 1966

D. Freund, Rechtsetzung und Rechtswirksamkeit, în K. Eichenberger ș.a.,

„Grundfragen der Rechtsetzung”, Basel, 1978

L. M. Friedman, Limited Monarchy: The Rise and Fall of Student Rights, 1986;

idem The Idea of Right as a Social and Legal Concept, în „Journal of

Social Issues”, 1971; idem The Legal System: A Social Science
Perspective, New York, 1975, idem Some Comments on Legal
Interpretation, în “Poetics Today”, vol. 9, nr. 1/1988

L. Fuller, The Morality of Law, Londra, 1964

J. Gallatin, J. Adelson, Legal Guarantees of Individual Freedom: A Cross-
�ational Study of the Development of Political Thought, în „Journal of

Social Issues”, 1971

N. D. Gardner, J. N. Davis, La délégation des pouvoirs, Paris, 1968

E. Genovese, The Hegemonic Function of Law, în P. Beime și R. Quinney”

R. E. German, Ausserparlamentarische Kommissionen – Die Milizverwaltung
des Bundes, Berna, 1981

R. E. German, A. Frutiger, Les experts et la politique, în „Revue suisse de

sociologie”, 1978

R. E. Germann ș.a., Fédéralisme en action. L’aménagement du territoire, St.-

Saphorin, 1980

J. Ghestin, Contrat, în „Dictionnaire de la culture juridique”, lucrare elaborată

sub direcția domnilor D. Allaud și S. Rials, Lamy (PUF), 2003

A. Giddens, �ew Rules of Sociological Method: A Positive Critique of
Interpretative Sociologies, Londra, 1976

D. Giesen, Art. Rezeption fremder Rechte, Handwörterbuch zur deutschen
Rechtsgeschichte, 1987

B. Gilson, La découverte du régime présidentiel, 1968

S. Goldberg, E. Green, F. Snader, Dispute Resolution, Boston, 1985

R. Gordon, Critical Legal Histories, Stanford Law Review, 57 (1984)

G. Goubeaux, Il était une fois la doctrine, în „Revue trimestrielle de droit

civil”, 2004

A.W. Gouldner, S.M. Miller, Applied Sociology: Opportunities and Problems,

New York, 1965

900
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



E. Gounot, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé. Étude
critique de l’individualisme juridique, Dijon, 1912

A. Greifeld, Der Rechnungshof als Wirtschaftlickeitsprüfer, München, 1981

D. Grimm, Grundrechte und soziale Wirklichkeitzum Problem eines
interdisziplinären Grundrechtsvertändnisses, în W. Hassemer ș.a.

„Grundrechte und soziale Wirklichkeit”, Baden-Baden, 1982

M. Grinsberg, On Justice in Society, Harmondsworth, 1965

U. Gshwind, Politique et recherche. Fossés et ponts, Diessenhofen, 1982

P. Guibentif, Les effets du croit comme objet de la sociologie juridique,

Geneva, 1979

G. Gurvith, Eléments de sociologie juridique, Paris, 1940

D. Gutman, La fonction sociale de la doctrine juridique, în „Revue

trimestrielle de droit civil”, 2002

Guyot, Préface du Répertoire Universel et Raisonné de Jurisprudence, 1784

J. Habermas, Technikund Wissenschaft als Ideologie, Franckfurt, 1968; idem

Droit et démocratie, Paris, 1997; idem Legitimations probleme im
Spätkapitalismus, Frankfurt, 1977

L. Hamilton, Comparative Rule Systems: Japanese and American Schools,

National Science Foundation, 1984 (școli)

Spiru Haret, Mecanica socială, București, 1969

C.B. Harington, Schadow Justice: The ideology and Institutionalization of
Alternatives to Court, Westport (CT) Greenwood Press, 1985

H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford, 1961; idem Le concept de droit,
Bruxelles, 1968

H. Hausheer, Erwartungen der Verwaltung an die Soziologie, în „Revue suisse

de sociologie”, 1980

J. Hauser, J.J. Lemouland, Ordre public et bonnes moeurs, în “Répertoire

Dalloz”, 1993

K. Hawkins, Environment and Enforcement. Regulation and the Social
Definition of Pollution, Oxford, Clarendon, 1984

Ph. Heck, Die Leugnung der Interessenjurisprudenz durch Herman Isay,

Berlin, 1986

G.-M. Hellstern, H. Wollmann, Wirkungsanalysen – Eine neue Variante
Wissenschaftlicher Politikberatung, în „Transfer 4 (Planung in

öffentlicher Hand)”, 1977; idem Wirksamere Gesetzesevaluierung-wo
Könnten praktikable Kontrollverharen und Wirkungsanalysen bei
Parlament und Rechnungshof Anseten?, în „Zeitschrift fur

Parlamentsfragen”, 1980; idem The Contribution of Evaluation to
Administration, în R. Levin ș.a., „Evaluation Research and Practice”,

Beverly Hills, 1981; idem Evaluierung in der öffentlichen Verwaltung,

în „Verwaltung und Fortbildung”, 1980,

BIBLIOGRAFIE
901



P. Hellwege, Die Rûckabwicklung gegenseitiger Verträge als einheitliches
Problem, 2004

P. Henseler, Kosten-�utzen Analyse in der Gesetzgebung-Funktionsanalyse,
Effektivitäs und Effizienzüberlegungen in der Rechtsetzung, Viena, 1979

R. Hicks, Sunset Legislation, ed. Zweig, 1979

H. Hill, Einfürhrung in die Gesetzgebungslehre, Heidelberg, 1982

E. Hirsch, Rechtssoziologie heute, în E. Hirsch, M. Rehbinder „Studien und

Materialien zur Rechtssoziologie”, Köln, 1967

T. Hirschi, Causes of Delinquency, Berkeley, 1969

E.A. Hoebel, The Law of Primitive Man, Cambridge, 1954

M. Van Hoecke, Deep Level Comparative Law, în M. Van Hoecke

“Epistemology and Methodology of Comparative Law”, Belgium, 2002.

R. Hotz, Weiterentwicklung der chweizerischen gesetzestechnischen
Richtlinien, în H. Kindermann, „Studien zu einer Theorie der

Gesetzgebung”, Berlin, 1982; idem Methodische Rechtsetzung, Zürich,

1983; idem Einflüsse des Unmethodischen auf die Methode der
Rechtsetzun, în „Recht”, 1984; idem Weiterentwicklung der
schweizerischen gesetzestetechnischen Richtlinien, în H. Kindermann

„Entwicklungsstand legisticher Richtlinien des deutschen

Sprachraums”, 1982

E. Huber, Recht und Rechtsverwirklichung, Basel, 1926; idem Staat und
Verbände, în „Rechtstheorie, Verfassungsrecht, Völkerrecht

(Ausgewälte Aufsätze)”, Berna, 1971

J. Hucke, Einschränkung und Erweiterung politischer Handlungsspielräume
bei der Implementation von Recht, în „Jahrbuch für Rechtssoziologie

und Rechtstheorie”, vol. 7, 1980; idem Implementation von
Finanzhilfeprogrammen, în Renate Mayntz, op. cit. supra, 1983

J. Hucke ș.a., Sekundäranalyse von Finanzhilfeprogrammen als politischen
Handlungsininstrumenten, Köln, 1980

H. Hüber, �idergang des Rechts und Krise des Rechtsstaates, în

„Rechtstheorie”, 1953

W. Huger, Gesetze. Ihre Vorhereitung, Abfassung und Prüfung, Baden-Baden,

1983

W. Hugger, Legislative Effektivitätssteigerung-Von den Grezen der
Gesetzesevaluierbarkeit zum Gesetz auf Zeit, în „Politische

Vierteljahresschrift”, 1979; idem Gesetze. Ihre Vorbereitung, Abfassung
und Prüfung, Baden-Baden, 1983; idem Die Erkenntnisleistung der
experimentellen Rechtsetzungsmethodik, în „Kindermann”, 1982

A. Hyde, The Concept of Legitimation in the Sociology of Law, Wisconsin Law

Review, 379 (1983)

G. Indica, P. Zatti, Linguaggio e Regole del Diritto Privato, Padova, 2004

T. Ingman, The English Legal Process, Oxford, 2002

902
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



H. Isay, Rechtnorm Entscheidung, Berlin, 1929

R. Jacob, Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes,

Paris, 1996

Iowana Jakubowska, Caritas and reciprocity in the legal and moral
development of children, în „The Polish Sociology of Law Newsletter”,

1984

Ch. Jamin, P. Y. Verkindt, Droit civil et droit social: l’invention du style
néoclassique chez les juristes français au début du XX-ème siècle, în

„Le droit civile avant tout un style? Mélanges Nicholas Kasirer”, 2003

N. Jansen, Comparative Law and Comparative Knowledge, în M. Reimann, R.

Zimmermann “The Oxford Handbook of Comparative Law”, Oxford,

2006

B. A. Jenny, Interessenpolitik und Demokratie in der Schweitz, Zürich, 1966

Ch. O. Jones, An Introduction to the Study of Public Policy, Belmont, 1970

F. Jost, Soziologische Festellungen in der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, Berlin, 1979

B. de Jouvenel, L’art de la conjecture, Paris, 1964; idem Du pouvoir, 1945

J. Julliard, La Reine du monde. Essai sur la démocratie d’opinion, Flamarion,

Paris, 2009

R. Jungk, L’imagination et la prospective, în „Revue internationale des

sciences sociales”, nr. 4/1969, vol. XXI

L. Karpik, Lawyer and politics in France, 1814–1950: The State, the Market
and the Public, în „Law and Social Inquiry”, 13, 4, 1988

D. Katz, R.L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 1966

F. X. Kaufmann, B. Rosewitz, Typisierung und Klassification politischer
Massnahmen , în Renate Mayntz „Implementation politischer

Programme II (Ansätze zur Theoriebildung)”, Opladen, 1983

W. Kägi, Die Verfassung als rechtliche Grundordnung des Staates, Zürich,

1945

J. Kellerhals ș.a., Mariages au quotidien, Lausanne, 1982

Al. King, B. Schneider, Prima revoluție globală. O strategie pentru
supraviețuirea lumii, București, 1993

D. Kingsley, The Myth of Functional Analysis of a Special Method in
Sociology and Anthropology, în American Sociological Review nr.

24/1959

E. A. Kirschen ș.a., La politique économique, Bruxelles, 1966

P. Knoepfel, Oeffentliches Recht und Vollzugsforschung, Berne, 1979

G. Kocher, Verbandseinfluss auf die Gesetzgebung, Berna, 1966

H. Krauch, Wegeund Aufgaben der Systemforchung, Dortmund, 1969

W. Krawietz, Zur kritik am Begriff des Massnahmegesetzes, în „Die öffentliche

Verwaltung”, 1969

BIBLIOGRAFIE
903



B. Krems, Grundfragen der Gesetzgebungslehre, Berlin, 1979

P. Krugman, The Return of Depression Economics, Norton, 1999

U. Krüger, Der Adressat des Rechtsgesetzes. Ein Beitrag zur
Gesetzgebungslehre, Belin, 1969

K. Kulcsar, Modernization and Law, Budapesta, 1992; idem The educational
Role of Law in the Socialist Society, în “Acta Jur. Academiae Scient”,

Hungaricae, 1962

A. Laingui, La Poésie dans le droit. Droit et esthétique, în “Archives de la

philosophie du droit”, (Sirey), tome 40, 1996

A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, 2002

Al. Lamfalussy, Financial crises in emerging markets, Yale University Press,

2000

E. Landowski, Le débat parlamentaire et l’écriture de la loi, în „Revue

française de science politique”, 1977

K. Lange, Kriterien für die Wirksamkeit von Instrumenten und Programmen
des Verwaltungshandelns, în „Die öffentliche Verwaltung”, 1981

P. Lannoye, L’approche comparatiste du Parlement Européen, în F. R. Van

Der Mensbrugghe, „L’utilisation de la méthode comparatiste en droit

européen”, Namur, 2003

J. W. Lapierre, L’analyse des systèmes politiques, Paris, 1973

P. Lascoumes, �ormes juridiques et mise en œuvre des politiques publiques, în

„L’Année sociologique”, Paris, 1990

R. Lautmann, W. Maihofer, H. Schelsky, Die Funktion des Rechts in der
modernem Gesellschaft, 1970

A.A. Lavasseur, The Use of Comparative Law by Courts, în U. Drobing, S.

Van Erp “The Use of Comparative Law by The Courts”, Kluwer Law

international, 1999

L. Legaz y Lacambra, Justification de la décision en droit, în „Le

raisonnement juridique”, Bruxelles, 1971

P. Legendre, Les maîtres de la loi, étude sur la fonction dogmatique en régime
industriel, în „Anales économiques, sociétés, civilisation” nr. 3/1983

J. Lenoble, Fr. Ost, Essai sur la dérive mythologique de la rationalité
juridique, Bruxelles, 1980

D. Lerner, L. Harold, The Policy sciences. Recent Developments in Scope and
Methods, Stanford, 1951

P. Leroux, De l’humanité, de son principes et de son avenir, Paris, 1840

E. Leroy, Le jeu des lois, une anthropologie dynamique du droit, L.G.D.J.,

Paris, 1999

J. Lesourne, Sistemele destinului, 1975

904
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



F. Letzelter, H. Reinermann, Wissenschaft, Forschungund Rechnungshöfe –
Wirtschaftlichkeit und ihre Kontrolle, Berlin, 1982

Lexique des termes juridiques, Dalloz, 1981

D. Linotte, Le droit comme mode de régulation sociale. Aspects de droit
public, Paris, 1980

N. Luhmann, Rechtssoziologie, Oplanden, 1983; idem, Remarques
préliminaires en vue d’une théorie des systèmes sociaux, în „Critique”,

413, 1981, p. 195–1014; idem, Machtskreislauf und Recht in
Demokratien, în „Z. f. Rechtssoziologie” nr. 2/1981, p. 158–167; idem,

Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt, 1984;

idem, The Sociological Observation of the Theory and Practice and
Law, în „European Yearbook in the Sociology of Law”, Milano, 1988;

idem Sthënographie Euryalistik, Frankfurt, 1991; idem The Unity of the
Legal System (traducere în limba franceză „L’unité du systeme

juridique”), în „Archive de philosophie du droit”, 1986; idem

Legitimation durch Verfasen, Neuwicd, 1969; idem Die Einheit des
Rechtssystems, în „Rechtstheorie”, 1983; idem Rechtssystem und
Rechtsdogmatik, Stuttgart, 1974; idem Rechtssoziologie, Reinbeck,

1972; idem Rechtssoziologie, Hamburg, 1972 ; idem Soziologische
Auflärung, vol.1, Opladen, 1974

St. Lukes, A. Scull, Durkheim and the Law, Oxford, 1983

W. Maihoffer, Gesetzgebungswissenschaft, 1981; idem Rechtstheorie als
Basisdisziplin der Juriprudenz, în „Jahrbuch für Rechtssoziologie und

Rechtstheorie” (JRSRT), vol. 2, 1972; idem Die gesellschaftliche
Funktion des Rechts, în R. Lautmann, W. Maihofer, H. Schelsky, “Die

Funktion des Rechts in der modernem Gesellschaft”, 1970

P. Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, New

York, 1997

K. W. Marek, Yestermorrow, New York, 1961

B. Markesinis, Deux cents ans dans la vie d’un code célèbre, réflexions
historiques et comparatives à propos des trajets européennes, în

„Revue trimestrielle de droit civil” (Sirey), 2004

J. E. Martin, Hanbury & Martin’s Modern Equity, Londra, 2005

K. Marx, F. Engels, L’idéologie allemande, în „Opere”, vol. 3, Moscova, 1955

R. Maspétiol, L’Etat et son Pouvoir, 1937

P. Mathijsen, Compendiu de drept european, Editura Club Europa, București,

2002

Renate Mayntz, Implementation politischer Programme, Königstein, 1980;

idem Volltzugs probleme der Umweltpolitik, Stuttgart, 1978; idem

Implementation II, Frankfurt, Campus, 1983; idem Die Implementation
politischer Programme. Theoretische Ueberlegungen zu einem neuen
Forchsungsgebiet, în „Die Verwaltung”, 1977; idem Soziologisches
Wissen und politisches Programme, Königstein/Ts, 1980

BIBLIOGRAFIE
905



R. Mayntz, F. W. Scharpf, Kriterien, Voraussetzungen und Einschränkungen
Aktiver Politik, în R. Mayntz, F. W. Scharpf, „Planungsorganisation”,

München, 1973; idem Vollzugsprobleme der Umweltpolitik, Stuttgart,

1978; idem Planungsorganisation, München, 1973

E. Mayo, The Human Problems of an Industrial civilization, New York, 1949

D. McGregor, The Human Side of Enterprise, McGraw Hill, 1960

Margaret Mead, Some Anthropological Considerations Concerning �atural
Law, în „6 Natural Law Forum”, 1961

R. Mehdi, Recommandations. Dictionnaire juridique des Communautés
européennes, Paris, 1993

K. Meir, Kooperation von Legislative und Executive bei der Rechtsetzung im
Bunde, Basel, 1979

H. Mendras, Le changement social, Paris, 1983

S. Merry, Ideological production: the making of community mediation, în

“Law and Society Review”, 22, 1988

J.H. Merryman, The French Deviation, 44 Am.J.Comp.L., 1996

R.K. Merton, Social Theory and Social Structure, 1949 ; idem Eléments de
théorie et de méthode sociologique, Paris, 1965

H. Merz, Dauer und Wandel des Rechts, în „Revue de droit suisse”, 1973

M. D. Mesarovic, D. Macko, Y. Takahara, Theory of hierarchical multilevel
systems, Cleveland, Ohio, 1970

D. S. Van Meter, C. E. Van Horn, The Policy Implementation Process. A
Conceptual Framework, în „Administration and Society”, 1975

K. U. Meyn, Kontrolle als Verfassungsprinzip, Baden-Baden, 1982

R. Michaels, The Functional Method of Comparative Law, în M. Reimann, R.

Zimmermann „The Oxford Handbook of Comparative Law”, Oxford,

2006

A. Mifsud-Bonnici, The Role of the Court of Justice in the Development of the
General Principles of Community Law, 1996

R. Miliband, The State in Capitalist Society, Londra, 1969

C.J. Miller, Contempt of Court, Oxford, 2000

J.H. Miller, Curing World Poverty: The �ew Role of Prosperity, Arlington,

Center for Economic and Social Justice, 1994

R. von Mohl, Politik, vol. I, Tubingen, 1862

J. L. Moigne, La formalisation des systèmes complexes, Paris, 1990

J. Mokre, O. Weinberger, Rechts philosophie und Gesetzgebung, Viena, New

York, 1976

N. Molfessis, Les prédictions doctrinales, în „L’avenir du droit, Mélanges en

hommage à François Terré”, Dalloz, 1999

Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748

906
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



P. Moor, Le droit administratif et la distinction entre droit public et droit
privé, în „Mélanges H. Zwahlen”, Lausanne, 1977; idem Le principe de
légalité dans l’administration moderne, în „Volk und Recht” nr.

23/1981

J. Morange, Droits de l’homme et libertés publiques, PUF, 2000

M. Morán Garcia, Los Créditos Sindicados denominados en Euromonedas
(eurocréditos) y el Derecho Internacional Privado Espaòol, Alicante,

1999

P. M. Morse, G. E. Kimbal, Methods of Operation Research, Londra, 1951

P. Muller, Les politiques publiques, Paris, 2003

G. Müeller, Inhalt und Formen der Rechtssetzung als Problem der
demokratischen Kompetenzordnung, Basel, 1979; idem Richtlinien der
Gesetzestechnik in Bund und Kantonen, în J. Röedig „Studien zu einer

Theorie der Gesetzgebung”, Berlin, 1976

H.-W. Müller, Handbuch der Gesetzgebungstechnik, Köln, 1963

P. Müller– Graff, Europäisches Gemeinschaftsrecht und Privatrecht, în
“NJW”, 1993

L. Nader, �o Access to Law: Alternatives to the American Legal System, New

York, 1980

S. Ben Nafissa, The Haqq al’arab. Conflict. Resolution and Distinctive
Features of Legal Pluralism in Contemporary Egypt, în B. Dupret, M.

Berger, L. Zwaini „Legal pluralism in the Arab World”, Haga, Londra,

Boston, 1999

E. Nagel, The Structure of Science, New York, 1961

W. Newman, L’art de la gestion, Paris, 1969

P. Noll, Gesetzgebungslehre, Reinbeck, 1973; idem Von der
Rechtsprechungswissenschaft zur Gesetzgebungswissenschaft, în
„Jahrbuch für Rechtsoziologie und Rechtstheorie” (JRSRT), vol. 2,

1972; idem Gründe für die soziale Unwirksamkeit von Gesetzen, în

„Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie”, volumul 3, 1972;

idem Symbolische Gesetzgebung, în „Revue de droit suisse”, 1981

P. Nonet, J. Carlin, Legal Profession, în “Encyclopedia of the Social

Sciences”, 1968; 

P. Nonet, P. Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law,

New York, 1978

A. I. Ogus, C. G. Veljanovski, Reading in the Economics of Law and
Regulation, Oxford, 1984

F. Olsen, The Family and the Market: A Study of Ideology and Legal Reform,

Harvard Law Review, 1497 (1983)

F. Ost, M. Van de Kerchove, Le système juridique entre ordre et désordre,

Paris, 1988; idem De la pyramide au réseau? Pour une dialectique du
droit, Bruxelles, 2002

BIBLIOGRAFIE
907



E. Õrucû, Family trees for Legal Systems: Towards a Contemporary
Approach, în M. Van Hoecke “Epistemology and Methodology of

Comparative Law”, Belgium, 2002;idem Mixed and Mixing Systems: A
Conceptual Search, în E. Õrucû, E. Attwoll, S. Coyle, “Studies in Legal

Systems: Mixed and Mixing”, Londra, 1996;idem Critical Comparative
Law: Considering Paradoxes for Legal Systems in Transition, EJCL,

Nederlandske Verening voor Rechtsvergelijking, vol. 4.1, iunie 2000

E. Õrucû, E. Attwoll, S. Coyle, Studies in Legal Systems: Mixed and Mixing,

Londra, 1996

R. Pages, Rétroaction et régulation, în „Psychologie et éducation”, vol. X, nr.

3-4/1986

M. Paradelle, Des usages d’un répertoire normatif en politique étrangere. La
place et le rôle de la Shari’a islamique dans la pratique internationale
des Etats musulmans, Aix-en-Provence, 1999

T. Parsons, The Law and Social Control, în W.M. Evan “Law and Sociology.

Exploratory Essays”, New York, 1962

M. Q. Patton, Utilization-focused Evaluation, Beverly Hills, 1978; idem

Evaluation research does not lead to final statements about causal
linkages but it can reduce uncertainty about such linkages, 1978

J. Peczenik, The Basis of Legal Justification, Lund, 1983

M. Pelegrin, �otion de système, Toulouse, 1970

A. Percheron, La socialison politique, défense et illustration, în „Traité de

science politique” (sub direcția M. Grawitz, J. Leca), Tome 3, Paris,

1985

P. Perelman, L’interprétation juridique, în „Archives de philosophie du droit”,

tome XVII, 1972

L. Perret, A. F. Bisson (coordonatori ai lucrării), Les systemes juridiques dans
le monde. World Legal Systems, Montreal, 2000

J. F. Perrin, Pour une théorie de la connaissance juridique, Geneva, 1979;

idem L’élaboration des lois peut-elle faire la matière d’une science?, în

„Travaux du Centre d’étude, de technique et d’évaluation législatives”

nr. 14 bis/1980, Geneva

C. Pescatore, Introduction à l’étude du droit, Luxemburg, 1960

J. Piaget, Le jugement moral chez l’enfant, Paris, 1978; idem, Etudes
sociologiques, Geneva, Paris, 1965; idem, Essai de logique opératoire,

Paris, 1972

O. F. Poland, Program Evaluation and Administrative Theory, în „Public

Administration Review”, 1974

M. Polany, Tacit Knowing. Its bearing on some problems of philosophy, în

„Review of Modern Physics”, XXXIV, 1962

E. Poltier, L’entreprise publique comme instrument des politiques de l’Etat, în
„Wuk”, 1984

908
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



R. A. Posner, Theories of Economic Regulation, în „Bell Journal of Economy”

nr. 5/1974

D. Prieur, Le rôle de la région dans la formation professionnelle, în „RFDA”

nr. 104/2002

Principiile referitoare la contractele de comerț internațional elaborate de

UNIDROIT, sub impulsul prof. J. Bonnell; Principiile europene de
drept al contractelor, elaborate sub direcția prof. O. Lando și H. Beale

și Principiile europene de drept al responsabilității civile, elaborate de

grupul Tilbourg

Rezoluțiunea din 26 mai 1989 a Parlamentului European cu privire la efortul
de apropiere a sistemelor de drept ale statelor membre, publicată în

Jurnalul Oficial al Comunității 158 din 26 iunie 1989

E. H. Ritter, Theorie und Praxis parlamentarischer Planungsbeteiligung, în

„Der Staat”, 1980

K.M. Robert, Social Theory and Social Structure, 1957

Ph. Robert, L’utilité de la recherche en sociologie juridique, Geneva, 1981

K. F. Roehl, Das Dilemma der Rechtstatsachenforschung, Tübingen, 1974

C. Roig, Some Theoretical Problems in Decisions-Making Studies, în D.

Sidjanski, „Political Decision-Making Processes”, Amsterdam, 1973;

idem La théorie générale des systèmes et ses perspectives de
développement dans les sciences sociales, în „Revue française de

sociologie” nr. XI–XII (număr special), 1970

P. Rosanvallon, La crise de l’Etat providence, Paris, 1981; idem Le modèle
politique français, Paris, 2003; idem La légitimité démocratique.
Impartialité, réflexivité, proximité, Seuil, Paris, 2009

J. Rödig ș.a., Vorstudien zu einer Theorie der Gesetzgebung, Bonn, 1975

K. Röehl, Das Dilemma der Rechtstatsachenforschung, Tübingen, 1974

K. Röhl, Ganz zufriedenstellen könnte aller dings woht erst eine Lösung die
den Gesetzgeber für verpflichtet hält, die nachtträglich bessenen
Erkenntnismöglichkeiten auh wahrzunehmen, der Erfolg seiner
Massnahmen zu beobrachten und nötigenfalls Korrekturen
anzubringen, 1974

A. Ryan, The Philosophy of the Social Sciences, Londra, 1976

Ph. Sadler, Automation – Some Sociological Considerations, în „Computer

Bulletin” nr. 3/1969

A. Sajó, La socialisation juridique, 1986

W. Sauer, Einführung in die Rechtsphilosophie, Berlin, 1961

F. C. von Savigny, Geschichte des römischen Recht im Mittelalter, Bad

Homburg, Genter, 1961 (VII volume, ediția 1834); idem Vom Beruf
unserer. Zeit für Gesetzgebund und Rechtswissenschaft, 1814

F. W. Scharpf, Politikverflechtung. Theorie und Praxis der Kooperativen
Föderalismus in der Bundesrepublik, Kronberg, 1976

BIBLIOGRAFIE
909



G. Schmid, H. Treiber, Burokratie und Politik, München, 1975

H. Schule-Nõlke, R. Schulze, Europäische Rechtangleichung und nationale
Privatrechte, 1999

Ph. Selznik, Law Society and Industrial Justice, New York, 1969

H. Von Senger, Ideology and Law Making, în J.M. Otto, V. Pollak, Jianfu

Chen, Yuwen Li “Law Making in the People’s Republic of China”,

Haga, Londra, Boston, 2000; idem Recent Developments in the
Relations between State and Party �orms in the People’s Republic of
China, în Stuart R. Schram “The Scope of State Power of China”,

Londra 1985; idem Droit économique chinois, ideologie et norms du
parti, vol.8, Zürich, 1987

K. Steinbuch, Automat und Mensch, Berlin, 1963

C. Sumner, Reading ideologies: An Investigation into the Marxist Theory of
Ideology and Law, Londra, 1979

L. Susskind, Breaking the impasse – Consensual approach to resolving public
disputes, New York, 1983, 1985, 1987/88

J. L. Tapp, G. B. Melton, Preparing Children for Decision making implication
of Legal Socialization Research, Londra, 1983

J. Tezenas, Dictionnaires de l’organisation et de la gestion, Paris, 1968

G. Thomson, The Foreseeable Future, New York, 1960

A. Toffler, Al treilea val, București, 1983; idem Șocul viitorului, București,

1973

J. V. Torney, Socialization of Attitudes toward the Legal System, în „Journal of

Social Issues”, 1971, 27/2

A. Touraine, Production de la société, Paris, 1973

P. Trappe, Zur Situation der Rechtssoziologie, Tübingen, 1968

J. Vallier, L’ordre juridique, Paris, 1983

M. Weber, Sociologie du droit, Paris, 1986; idem Law in Economics and
Society, Clarion Book, 1967; idem Wirtschaft und Gesellschaft, vol. 1,

Köln, 1956

J. Wege, Positives Recht und sozialer Wandel im demokratischen und sozialen
Rechtsstaat, Berlin, 1977

K. Werner, Das positive Recht und seine Funktion, Berlin, 1967

F. William Ogburn, On Culture and Social Change: Selected Papers, Chicago,

1964

H. Wollmann, Implementationsforschung. Eine Chance für Kritische
Verwaltungsforschung, 1980

Fr. Zwicky, Morphology of Propulsive Power. Monographe and
Morphological Research, nr. 1/1967

910
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



LUCRĂRI CU CARACTER SPECIAL: ORIE�TĂRI
CO�TEMPORA�E Î� MA�AGEME�TUL SOCIAL-
ECO�OMIC
D. Aderhold, Kybernetische Regierungstechnik in der Demokratie – Planung

und Erfolgskontrolle, München, 1973

R. Angelmar, L’évaluation des politiques publiques, Grenoble, 1978

P. Apostol, Cibernetică, cunoaștere, acțiune, București, 1969; idem Domeniul
științei conducerii societății, în „Știința conducerii societății”,

București, 1971; idem Reflexii pe marginea Conferinței internaționale
de cercetare a viitorului, Kyoto, 1970, București, 1970

M. Armstutz, Evolutorische Rechtsmethodik im europäischen Privatrech : zur
richtlinienkonformen Auslegung und ihren Folgen für den autonomen
�achvolzug des Gemeinschaftsprivatrechts in der Schweiz, în F. Werro,

T. Probst “Das schweizererische Privatrecht im Lichte des europäischen

Gemeinschaaftsrecht”, Berlin, 2004

R. Arnold, H. Hill, A. Nicols, Inițiere în prelucrarea datelor (traducere din

limba engleză), București, 1969

A. M. Aronovitz, A Legal Engineering and Comparative Law: a Method of
Building Bridges over Legal Lacunae, în Eleanor Cashin Ritaine,

Laetitia Frank, Shaheeza Lalani

H. D. Assmann ș.a., Oekonomische Analyse des Rechts, Kronberg, 1978

J. Aurian, Gh. Boldur, S. Lazăr, Cercetarea operațională în construcții,
București, 1967

L. Bagrit, The Age of Automation, New York, 1965

K. Von Beyme, Institutional Engineering in a Comparative Perspective
Democratic Consolidation in Eastern Europe, în J. Zielonka

“Institutional Engineering”, European University Institute, 2001

Șt. Bîrlea, Conducerea științifică și industria modernă, în „Conducerea

științifică a întreprinderii”, București, 1970

Gh. Boldur, Analiza operațională a obiectivelor, în „Viața economică” nr.

3/1971 (385); idem Informația și decizia în procesul conducerii social-
economice, în „Știința conducerii societății”, București, 1971; idem

Modele pentru rezolvarea problemelor decizionale complexe, în „Studii

și cercetări de calcul economic și cibernetică economică” nr. 6/1969;

idem Procese informaționale și de decizie din economie, București,

1969

Gh. Boldur, I. Băncilă, Metode și mijloace moderne de luare a deciziilor în
întreprindere, București, 1970

Eleanor Cashin Ritaine, Legal engineering in Comparative Law. An
Introduction, în Eleanor Cashin Ritaine, Laetitia Franck, Shaheeza

BIBLIOGRAFIE
911



Lalani, “Legal Engineering and Comaparative Law. L’ingénierie

juridique et le droit comparé”, Tome 1, Genéve-Zürich-Bâle, 2008

H. Chestnut, Information requirements for systems understanding, în „I.E.E.E.

Translations on systems science and cybernetics”, SSC–6, ianuarie,

1970; idem Systems engineering methods, New York, 1968; idem

System engineering tools, New York, 1965

D. N. Chorafas, La simulation mathématique et ses applications, Paris, 1966

L. I. Ciplea, Aspecte metodice ale științei conducerii societății, în „Știința

conducerii societății”, București, 1971

Ed. Claparède, La psychologie judiciaire, în „L’année psychologique”, tome

XII, 1906

J. P. Clement, L’évaluation des lois: un thème paradoxal?, L’ENA hors les

murs, nr. 338, ianuarie–februarie 2004

C. Cojocaru, Atributele conducerii organizațiilor economice, în „Știința

conducerii societății”, București, 1971

T. D. Cook, Ch. S. Reichardt, Qualitative and Quantitative Methods in
Evaluation Research, Beverly Hills, 1979

L. Couffignal, A. Ducrocq, Les Machines à penser (1952); Les notions de
base. Information et cybernétique (1958); Découverte de la
cybernétique (1955); Logique générale des systèmes et des effets (1960)

(lucrări citate de P. Apostol, op. cit., p. 435, nota 5 de la subsol)

Gh. Culcer, Fluxul informațional în producție, în „Buletin informativ-

documentar CEPECA” nr. 5/1969

E. Dale, Organization, A.M.A., 1967

A. Delville, L’information sans l’entreprise, Paris, 1969

Dictionnaire de la culture juridique, lucrare colectivă elaborată sub conducerea

domnilor D. Alland, St. Rials, PUF, 2003

K. M. Dolbeare, Public Policy Evaluation, Beverly Hills, 1975

M. Drăgănescu, Societatea ca sistem, în „Știința conducerii societății”,

București, 1971

M. Drăgănescu, C. Dumitrașcu, Gh. Pisău, M. Guran, I. Georgescu,

Considerații privind sistemul național de informatică și conducere, în

„Viața economică” nr. 45/1970, nr. 46/1970 și nr. 47/1970

P. Drucker, La pratique de la direction des entreprises, Paris, 1957

M. Dumitrescu, Organizarea structurală a întreprinderilor – elemente de
organizare și conducere, București, 1969

D. Durand, La systémique, Paris, 1979

M. Durupty, Management et principe de légalité, în „Revue française de

l’administration publique”, 1980

O. Eliot, R. Wasley, Business Information Processing Systems, Illinois, 1965

912
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



M. Elvinger, Le recours par les juridictions luxembourgeoises, aux techniques
de droit comparé dans l’interprétation et l’application du droit
luxembourgeoise, în U. Drobing, S. Van Erp

H. Ene, Organizarea sistemică, condiție a conducerii științifice, în „Știința

conducerii societății”, București, 1971

T.M. Van Engers, Legal Engineering: A Knowledge Engineering Approach to
Improving Legal Quality, Londra, 2006

J. Esser, Vorverständis und Methodenwaht in der Rechtsfindung, Frankfurt,

1970

H. Fayol, Administration industrielle et générale, Paris, 1966

P. C. Fishburn, Decision and Value Theory, Wiley, 1964; idem Utility Theory,

în „Management Science”, vol. 14, nr. 5/1968; idem Independence in
Utility Theory with Whole Product Sets, în „Operations Research” nr.

1/1965

Laetitia Frank, Droit comparé pierre angulaire des processus législatif et
jurisprudentiel, în Eleanor Cashin Ritaine

H. E. Freeman, M. A. Solomon, The �ext Decade in Evaluation Research, în

R. A. Levine ș.a., „Evaluation Research and Practice”, Beverly Hills,

1981; idem The field of evaluation research... rapidly has become
„institutionalized”, 1981

P. Fricke, Modelle zur Institutionalisierung einer Gesetzeskontrolle, Frankfurt,

1983

O. Gelinier, Direction participative par objectifs. Hommes et techniques, Paris,

1968

J.-C. Groshens, G. Knaub, À propos de la rénovation de l’évaluation, în

„Etudes en l’honneur de Gérard Timsit”, Bruxelles, 2004

J. M. Grossen, L’organisation des travaux préliminaires de législation, în

„Revue de droit suisse”, 1974, I

Ch. Grzegorzyk, La rationalité de la décision judiciaire, în „Archives...”,

1978, tome XXIII

G. Gustafsson, J. J. Richardson, Concepts of Rationality and the Policy
Process, în „Policy Sciences”, 1980

E. Gutemberg, Direction de l’entreprise, Paris, 1969

I. Iordăchel, Utilizarea indicatorilor sociali în diagnoza și prognoza
sociologică și în decizia politică, în „Știința conducerii societății”,

București, 1971

Ph. D. Irbame, Régulation sociale, vie des entreprises et performances
économiques, în „Revue Economique” nr. 3/1986

M. P. Jaccard, Computersimulation in der Gesetzesplanung, Zürich, 1978

E. Jantsch, Technological forecasting in perspective, Paris, 1967; idem

Forecasting the Future, în „Science Journal” nr. 10/1967

BIBLIOGRAFIE
913



H. Johannsen, A. B. Robertson, Management Glossary, Oxford, 1968

A. Kafmann, Méthodes et modèles de la recherche opérationnelle, Paris, 1962

R. E. Kalman, P. L. Falb, M. A. Arbib, Topics in mathematical System Theory,

New York, 1969

A. Kaplan, The Conduct of Inquiry. Methodology of Behavioral Science, San

Francisco, 1964

J. Karkhu, How to Make Comparable Things: Legal Engineering at the Service
of Comparative Law, în M. Hoecke „Epistemology and Methodology of

Comparative Law”, Oxford, 2004

F.X. Kaufmann, K.-P. Strohmeier, Evaluation as Meaningful Social Research,

în A. R. Levin ș.a „Evaluation Research and Practice”, Beverly Hills,

1981

D. Kennedy, Cost-Benefit Analysis of Entitlement Problems: A Critique,

Stanford Law Review, 387 (1981); idem, Form and Substances in
Private Law Adjudication, Harvard Law Review, 1685 (1976); idem,

Legal Education as Training for Hierarchy, în D. Kairys, „The Politics

of Law”, New York, 1982; idem Two Globalisation of Law and Legal
thought, 1850-1968, în “36 Suffolk U.L.Rev.”, 2003

H. Kindermann, Ministerielle Richtlinien der Gesetzestechnik. Vergleichende
Untersuchung der Regelungen in der BRD, în „Öesterreich und der

Schweiz”, Berlin, 1979; idem Entwicklungsstand legistischer
Richtlinien des deutschen Sprahraums, în T. Oehlinger, 1982; idem

Plan und Methode der Gesetzgebungtheorie, în „Rechtstheorie”, 1978;

idem Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung 1982, Berlin, 1982

G. Klauss, Cibernetica și societatea, București, 1966; idem Kybernetik in
philosophischer Sicht, Berlin, 1965

H. Koller, Avant-propos, în Eleanor Cashin Ritaine, Laetitita Franck, Shaheeza

Lalani, “Legal Engineering and Comaparative Law. L’ingénierie

juridique et le droit comparé”, Tome 1, Genéve-Zürich-Bâle, 2008

Fr. Lachmayer, L. Reisinger, Legistiche Analyse der Struktur von Gesetzen,

Viena, 1976

O. Lange, Ganzheit und Entwicklung in Kyberneticher Sicht, Berlin, 1966

Y. Lasfarque, Les facteurs de la rentabilité d’un system d’information, în

„Direction et gestion des entreprise” nr. 3/1969

Fr. Layder, Time-sharing, nouvel outil de cadres, în „Organisation

Scientifique”, CNSOS nr. 12/1968

R. Lefeber, Creative Legal Engineering, în “Leiden Journal of International

Law”, vol. 13, 2000

E. Lein, Legal Transplants in European Private Law, în Eleanor Cashin

Ritaine, Laetitia Frank, Shaheeza Lalani “Legal Engineering and

Comparative Law”, tome 1, Geneve-Zürich– Bâle, 2008

914
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



J. A. Litterer, Organizations Structure and Behavior, John Wiley and Sons
Inc., 1968

Lucrări colective : Ordinateur ISMB–360. Introduction en Système
d’Exploitation ISMB France nr. CF 2–0015–0; Le dialogue homme
machine commence par la communication – Systèmes d’informatique,

în „Magasine Bull. Ge.” nr. 5/1969

S. Macaulay, Law and the Behavioral Science: Is There Any There There?,

Law and Policy, 149 (1984)

L. Mader, L’évaluation législative, Lausanne, 1985

J. G. March, H. A. Simon, Les organisations. Problèmes psychosociologique,

Paris, 1964

C. Martzloff, Les ordinateurs, l’analyse et l’organisation, Paris, 1966

K. E. Marvin, Evaluation for Congressional Committees, 1979

J. Mélèse, La gestion par système, Paris, 1968

G. Métayer, Cybernétique et organisation, Paris, 1968

I. Miller, Computer graphics for decision making, în „Harvard Business

Review”, noiembrie-decembrie, 1969

Ch.-A. Morand, L’action du droit. Prolégomènes pour une étude de la mise en
œuvre, în „Mélanges H. Huber”, Berna, 1981

Ch. Morel, Le droit coutumier social dans l’entreprise, în „Droit social”, iulie-

august 1979

J. L. Moreno, Sociometry and the Science of Man, New York, 1956

E. Morin, La méthode, tome I, Paris, 1977 ; idem Pour sortir du vingtième
siècle, Paris, 1981

T. Oehlinger, Methodik der Gesetzgebung. Legistische Richtlinien in Theorie
und Praxis, Viena, 1982

K. D. Opp, Kybernetik und Soziologie, Berlin, 1970; idem Soziologie im Recht,
Reinbek, 1973

Chr. Pattyn, Contrôle, évaluation, inspection, în „R.F.A.P.” nr. 65/1993

P. Piganiol, Futurologie et prospective, în „Revue internationale des sciences

sociales” nr. 4/1969, vol. XXI

R. F. Rich, Translating Evaluation into Policy, Londra, 1979

P. H. Rossi ș.a., Evaluation. A Systematic Approach, Beverly Hills, 1979

J. Skala, Legal Engineering in Eastern European Laws, în Eleanor Cashin

Ritaine, Laetitia Franck, Shaheeza Lalani, Legal Engineering and

Comaparative Law. L’ingénierie juridique et le droit comparé, Tome 1,

Genéve-Zürich-Bâle, 2008

H. Stachowiak, Denchen und Erkennen im Kybernetischen Modell, Viena,

New York, 1965

I. Stăncioiu, I. Gunea, Perfecționarea sistemului informațional, în

„Conducerea științifică a întreprinderii”, București, 1971

BIBLIOGRAFIE
915



S. Tamaș, Prospectarea în procesul conducerii, în „Știința conducerii

societății”, București, 1971

I. Tudosescu, Structura acțiunii sociale. Momentul previzional al acțiunii, în
„Știința conducerii societății”, București, 1971

N. Wiener, The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society,

Boston, 1950

L. A. Zadeh, Ch. A. Desoer, Linear System Theory, New York, 1963

L.A. Zadeh, E. Polak, System Theory, New York, 1969

C. Zamfir, Raționalitatea în perspectiva teoriei organizației, în „Știința

conducerii societății”, București, 1971

F. M. Zweig, Evaluation in Legislation, Beverly Hills, 1979

TRATATE ȘI STUDII DE REFERI�ȚĂ
„1804–1904. Livre du centenaire”, Paris, 1904 (reeditată, Dalloz, 2004)

J.-Fr. Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, 1967/1982, nr.

1789 și hotărârile judecătorești citate de autor

J. F. Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, 1967/1982, nr.

1370

J. Barthélemy, P. Duez, Traité de droit constitutionnel, Dalloz, 1933

J. Bentham, Traité de législation civile et pénale, traducere publicată în 1820

I. Craiovan, Tratat elementar de teoria generală a dreptului, Editura All Beck,

București, 2001

J. Dabin, Théorie générale du droit, Dalloz, 1969; idem L’Etat ou le Politique,

1957

R. David, Les grands systèmes de droit contemporaines, Paris, 1974; idem

L’avenir des droits européens: unification ou harmonisation, în „Le

droit comparé, droit d’hier, droit de demain”, 1982

R. David, J. E. C. Brierley, Major Legal Systems in the World Today, Londra,

1985

Anne Françoise Debruche, Le juge à travers le temps et l ‘espace. Tableaux
d’une exposition sur le thème des grands systèmes judiciaires,

în „Revue de droit international et de droit comparé” nr. 2-3/2008

J. D. Delley ș.a., Le droit en action. Etude de mise en oeuvre de la loi Furgler,

St. Saphorin, 1982; idem La mise en oeuvre des politiques publiques, în

U. Klöti, 1984

F. Dessemontet, Les Principes U�IDROIT de 2004 pour les contrats
commerciaux internationaux comparaison avec le droit Suisse, în F.

Bohnet, P. Wessner “Mélanges Knoepfler”, Bâle, 2005; idem

L’utilisation des Principes U�IDROIT dans le cadre de la pratique

916
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



contractuelles et de l’activité arbitrale– L’exemple de la Suisse, în

Eleonor Cashin Ritaine , “Legal Engineering in Comparative Law. An

Introduction”, Geneva– Zürich-Bâle, 2008

P. Deumier, Le droit spontané, Economica, 2002

M. Devinat, La régle prétorienne en droit civil français et dans la common law
canadienne, Aix-Marseille, 2002

M. Djuvara, Teoria generală a dreptului, vol. II, București, 1930; idem Teoria
generală a dreptului. Drept rațional, izvoare și drept pozitiv, Editura

All Beck, București, 1995 (reeditare)

H.W. Eckert, Europäisierung des Privatreschts, Festschrift Söllner, 2000

Th. Ellwein, Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland,

Opladen, 1973

J. Elull, Le droit occidental en 1970 à partir de l’expérience française, citat în

lucrarea „Drept civil. Ideea curgerii timpului și consecințele ei juridice”,

coordonată de I. Dogaru, Editura All Beck, București, 2002

P. Engel, Traité des obligations en droit suisse, Neuchâtel, 1973

J. Fábrega Pollieri, Los derechos de los accionistas y la situacion de los
minoritarios en las sociedades anónimas panamenas, Panama, 2005

P.A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, I, Paris,

1827

A. Foetschl, Hilfeleistungsabreden und contrat d’assistance, München, 2005

M. Fontaine, La protection du consommateur et l’harmonisation du droit
européen des contrats, în „Liber amicorum Jean Calais-Auloy”

P. Foriers, L’état des recherches de logique juridique en Belgique, în „Annales

de la Faculté de Droit et des Sciences de Toulouse”, tome XV, fasc.

1/1967

J. Foyer, Le droit civil dominé, în „Mélanges F. Terré”

E. Franck, S. Smis, The Reception of International Law in Central and Eastern
Europe, Maklu, Antwerp/Apeldoorn, 2002

J.G. Frik, Die U�IDROIT– Prinzipien für internationale Handelsverträge,

în “RIW“, 2001

G. Gandolfi, Pour un code européen des contrats, în „Revue trimestrielle de

droit civil”, 1992

P. Y. Gautier, Sous le Code civil des français, în „1804–2004, Le Code

civil...”; idem L’influence de la doctrine sur jurisprudence, în „Recueil

Dalloz”, 2003

J.-L. Gazzaniga, Introduction historique au droit des obligations, Paris, 1992

F. Gény, Science et technique en droit privé positif, tome III, Paris, 1918; idem

Justice et force, în „Etudes de droit civil à la mémoire de H. Capitant”,

Paris, 1939; idem Méthode d’interprétation et sources en droit privé
positif, vol. II, Paris, 1954

BIBLIOGRAFIE
917



W. van Gerven, Rapport introductif, în „L’harmonisation du droit des contrats

en Europe”, idem Codifying European Private Law, nr. 6, răspuns la

Comunicarea din 11 iulie 2001 a Comisiei Europene

R. Ghestin, Lois spéciales et droit commun, în „Recueil Dalloz, 1961

Fr. Gorphe, Les décisions de justice, étude psychologique et judiciaire, Paris,

1952

J.-C. Groshens, J. Walin, A propos de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003,

în „Mélange P. Amselek”, 2004

J. L. Halpérin, L’histoire de la fabrication du Code, în „Pouvoirs”, 2003

S. Henry, Private Justice, Londra, 1983

L. Husson, Les trois dimensions de la motivation judiciaire, în „La motivation

des décisions de justice”, Bruxelles, 1978

Ch. Jamin, Pour en finir avec la formation du contrat, în lucrarea „Le contrat:

liberté contractuelle et sécurité juridique, 94”, Congresul notarilor din

Franța, Petites affiches, 6 mai 1998; idem La nouvelle crise du contrat,
cit. de Geneviève Pignarre

L. Josserand, De l’esprit des droits et de leur relativité, Dalloz, 2006, nr. 232;

idem Le déclin du titre gratuit et sa transformation, în „Evolutions et

actualités, conférences de droit civil”, Paris, Sirey, 1936; idem L’essor
moderne du concept contractuel, în „Recueil d’études sur les sources du

droit en l’honneur de Fr. Gény”, tome 2, Paris; idem Relativité et abus
des droits, în „Evolutions et actualités”

H. Kelsen, General Theory of Law and State, New York, 1945; idem Théorie
pure du droit, Paris, 1962

H. Kotz, Comparative Law in Germany Today, în X. Blanc-Jouvan ș.a.,

L’avenir du droit comparé: un défi pour les juristes du nouveau
millénaire, Paris, 2000

B. Lacroix, Systémique ou systémystification?, et de système et connaissance
sociale, Geneva, 1973; idem Ordre politique et ordre social.
Objectivisme, objectivation et analyse politique, în „Traité de science

politique”, sub direcția domnilor M. Gravitz și J. Leca, Paris, 1985

O. Lando, Principes de droit européen des contrats. Une première étape vers
un Code civil européen?, în „Revue internationale du droit d’auteur”,

1997 ; idem The Common Core of European Private Law and the
Principles of European Contract Law, în “21 Hastings Int’l& Comp.

L.Rev.”, 809 (1997-1998); idem On Legislative Style and Structure, în

“Juridica Int.” nr. 11/2006

Y. Lequette, D’une célébration à l’autre, în „1804–2004 le Code civil. Un

passé, un présent, un avenir”, Dalloz, 2004; idem Quelques remarques à
propos du projet de Code civil européen de M. von Bar, în „Recueil

Dalloz”, 2002

Ph. Malaurie, Les contrats contraires à l’ordre public, Reims, 1953

Dominique Manai, Le juge entre la loiet l’équité, Lausanne, 1985

918
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



A. Mayrand, L’autorité du précédent judiciaire en droit québécois, Themis,

10, 1959-1960; idem Le recours aux précédents comme moyen
d’interprétation du nouveau Code civil, în „Le nouveau Code civil –

interprétation et application”, Montreal, 1993

D. Mazeaud, Le nouvel ordre contractuel, în „Ruptures et permanences dans le

droit des contrats, Revue de droit des contrats”, octombrie 2003; idem

D’une source à l’autre, Recueil Dalloz, 2001; idem Famille et
responsabilité: Réflexions sur quelques aspects de l’idéologie de la
réparation, în „Mélanges P. Catala”, Litec, 2001

Laura Moroiu, Motivarea actelor normative în dreptul român și în cel
comunitar european, în „Dreptul” nr. 6/2005

H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, Paris,

1948

J. Normand, Le juge et le litige, Paris, 1965

B. Oppetit, Droit commun et droit européen, în „Mélanges Loussouarn”, 1994

T. Pajor, Le rapprochement des législations comme une des conditions de
l’intégration européenne, în „Perméabilité des ordres juridiques”,

publicația Institutului Elvețian de Drept Comparat, Zürich, 1992

H. de Page, Traité élémentaire de droit belge, vol. I, nr. 1.

Geneviève Pignarre, Rapport introductif, în „Forces subversives et forces

créatrices en droit des obligations. Rétrospective et perspectives à

l’heure du Bicentenaire du Code civil”, Dalloz, Paris, 2005

L. Recasens Siches, Tratado general de sociologia, Mexico, 1956

G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, tome 1, vol. 2: Les sociétés
commerciales, L.G.D.J., Paris, 2002, nr. 1256

CURSURI. MA�UALE. MO�OGRAFII. TEZE
R.L. Abel, P.S.C. Lewis, Lawyers in society, 3 volume, Universitatea din

California, 1988

C. Alchourron, E. Bulygin, �ormative Systems, Viena, New York, 1971

R. Alexy, Theorie der juristichen Argumentation, Frankfurt am Main, 1978

J. Alison, Concepts of Popular and Revolutionary Justice, Cambridge, 1987

A. Allot, The Limits Law, Londra, 1980

Ph. Andre-Vincent, Les droits de l’homme dans l’enseignement de Jean-Paul
II, LGDJ, Paris, 1980

A. Aranio, Denkweissen der Rechtswissenschaft, Viena, 1979

A. J. Arnaud, Critique de la raison juridique, în „Où va la sociologie du droit”,

Paris, 1981; idem Droit et société: un carrefour interdisciplinaire, în

„Revue interdisciplinaire d’études juridiques” nr. 21/1988; idem Essai

BIBLIOGRAFIE
919



d’analyse structurale du Code civil français. La règle du jeu dans la
paix bourgeoise, Paris, 1973; idem La contribution du sociologue
juriste, în Colecția „Le recours aux objectifs de la loi dans son

application”, Bruxelles, 1990; idem Droit, régulation, changement
social. Remarques critiques pour une théorie en sociologie juridique, în

„Law Regulation Social Change: some critical lineaments about the

sociological theory of law”, Mexic, X

th

Congress of Sociology, 1982;

idem Pour une pensée juridique européenne, PUF, 1991 ; idem On
Complexity and Socio-Legal Studies: Some European Examples, Onati,

1993

A. Arnio, On Legal Reasoning, Turku, 1977

M. Atienza, Introduccion al derecho, Barcelona, 1985

J. Austin, The Province of Jurisprudence Determined, Londra, 1832

E. Baden, Gesetzgebung und Gesetzesanwendung in Kommunikationsprozess,

Baden-Baden, 1977

J. Bafia, Zasady tworzenia prawa (Principiile creării dreptului), Varșovia,

1982

A. Barak, Purposive interpretation in Law, Princeton, 2005; idem The Judge in
a Democracy, Ierusalim, Haifa, 2004

J. Beauchard, Les principes européens du droit des contrats et le droit de la
consommation, citată de Geneviève Pignarre

J. G. Belley, Le droit soluble, contributions québécoises à l’étude de l’inter
normativité, L.G.D.J., 1996; idem L’état de la régulation juridique des
sociétés globales. Pour une problématique du pluralisme juridique,

1986; idem G. Gurvitch et les professionnels de la pensée juridique, în

„Droit et société” nr. 4/1986

J. L. Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz, 2003, nr. 133, 134

J. Bergk, Die Theorie der Gesetzgebung, Meissen, 1802

M. Le Blanc, Pour une approche intégrative de la conduite délinquante des
adolescents, în „Criminologie”, XIX, 1, 1986

E. Blankenburg, R. Voigt, Implementation von Gerichtsentscheidungen,
Iahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, vol. II, Oplanden,

1985

N. Bobbio, Dalla structura alla fuziune. �uovi studii di teoria del diritto,

Milano, 1984; idem Teoria dell’ ordinamento giuridico, Torino, 1960

W. Bohnert, W. Klitzsch, Dimensionen der Problemstructur, Köln, 1978; idem

Gesellschaftliche Selbstregulierung und staatliche Steuerung, în Renate

Mayntz, op. cit. supra, 1980

J.P. Bonafé-Schmit, La mediation: un justice douce, Paris, 1992

L. Bourgeois, Essai d’une philosophie de la solidarité, Paris, 1902

A.W. Bradley, K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, Harlow

(U.K), 2007

920
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



W. Bruckhardt, Methode und System des Rechts, Zürich, 1936

W. Buckley, Sociology and Modern Systems Theory, New York, 1967

R. Cabrillac, Introduction générale au droit, Dalloz, 2007, nr. 28

J. Carbonnier, Flexible droit: pour une sociologie du droit sans rigueur,

L.G.D.J., Paris, 1992; idem Droit civil. Les obligations, Paris, 2000;

idem Sociologie juridique, Paris, 1994; idem Le Code civil, lucrare

apărută sub direcția domnului P. Nora, sub titlul „Les lieux de

mémoire”, Tome II, Paris, 1986; idem �otes sur des notes d’arrêt.
Chronique pour la 50-éme anniversaire de l’entrée du doyen René
Savatier au Dalloz, în „Recueil Dalloz”, 1970; idem Flexible droit,
Paris, 1969; idem Sociologie juridique, Paris, 1978; idem Sociologie
juridique, Paris, 1972; idem Tendences actuelles de l’art législatif en
France, în „Legal Science Today”, Uppsala, 1978; idem Droit civil,
tome 1, Paris, 1974; idem Effectivité et ineffectivité de la règle de droit,
în „Année sociologique” 57/58, 1958; idem Droit civil. Introduction,

Paris, 2002

L. F. Carrel, Die Veberprüfung der Umweltveträglichkeit von
Bundemassnahmen im amerikanischen Recht, Berna, 1980

M. Chagny, Droit de la concurrence et droit commun des contrats, Dalloz,

2004

J. Chevalier, D. Loschak, La science administrative, Paris, 1980

J. Van Compernolle, Le droit à l’exécution: une nouvelle garantie du proces
équitable, în M. Storme, G. De Leval „Le droit processuel et judiciaire

européen”, Bruxelles, 2003

A. Comte, Curs de filosofie pozitivă, 6 volume, 1830–1842

F. Cosentini, Code international des obligations, Paris, 1937

R. David, C. Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporains,

Dalloz, 2002, nr. 12

A. Dieckmann, Die Befolgung von Gesetzen, Belin, 1980

R. Dingwall, P.S.C. Lewis, The Sociology of the Professions, Londra, 1983

E. Ehrlich, Grundilegung der Soziologie des Rechts, München–Leipzig, 1913;

idem Recht und Leben. Gesammelte Schriften zur
Rechtstatsachenforschung und zur Freirechtslehre ausgewählt und
eingeleitet von Manfred Rehbinder, Berlin, 1967

E. Eitelmann, Die Kunst der Gesetzgebung, Dresda, 1904

G. Farjat, Droit économique, PUF, Paris, 1971

Ph. Foucard, L. Vogel, Droit commercial international et européen, L.G.D.J.,

2004

H. van Houte, Les principes U�IDROIT et l’Arbitrage Commercial
International, în “ICC The UNIDROIT Principles for International

Commercial Contracts – A New Lex Mercatoris ?”, 1995

S. Pimont, L’économie du contrat, Paris, 2004

BIBLIOGRAFIE
921



R. Pinto, L’évolution constitutionnelle des Etats-Unis, în „Revue d’histoire

constitutionnelle”, 1937

S. Poillot Peruzzetto, La diversification des méthodes de coordination des
normes nationales, Toulouse, 2003

D. Poirier, A.F. Debruche, Introduction générale de la common law, Bruxelles,

2005

N. Popa, Prelegeri de sociologie juridică, Tipografia Unității București, 1989

Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Editura Lumina Lex, București,

2000

K. L. Port, G.P. McAlinn, Comparative Law– Law and the Legal Process in
Japan, Carolina Academic Press, 2003

R. Pound, The Place of Procedure in Modern Law, în „Southwestern Law

Review”, 1917; idem Liberty of Contract, 18 Yale Law Journal 454,

1909

M. Poumaréde, Régimes de droit commun et régimes particuliers de
responsabilité civile, Toulouse, 2003

J. Pressman, A. Wildansky, Implementation �ow High Hopes Were Dashed in
Oakland, Berkeley, 1973

Catherine Prieto, Regards croisés sur les principes du droit européenne du
contrat et sur le droit français, Aix-En-Provence, 2003

R. Prochazka, Mission accomplished on Founding Constitutional Adjudication
in Central Europe, Budapesta, New York, 2002

J. Pøibán, J. Roberts, J. Young, System of Justice in Transition, Central
European Experience since 1989, Ashgate, Aldershot, 2003

J. Raynaud, La Cour des Comptes, Paris, 1960

J. Raz, The Concept of a Legal System, Oxford, 1970

K. Reding, Die Effizienz staatlicher Acktivitäten-Probleme ihrer Messung und
Kontrolle, Baden-Baden, 1981

M. Reimann, R. Zimmermann, The Oxford Handbook of Comparative Law,

Oxford, 2006

K. Renner, Die Rechtinstitute des Privatrechtsund ihre soziale Funktion. Ein
des bürgerlichen Rechts, Tübingen, 1929

R. A. Rhinow, Rechtsetzung und Methodik, Basel, 1979

S. Rials, Le juge administratif français et la technique du standard, L.G.D.J.,

Paris, 1980

I. Richter, Experiment und Begleiforschung bei der
Grundrechtsverwirklichung, în W. Hassemer ș.a., „Grundrechte un

soziale Wirklichkeit”, Baden-Baden, 1982

J. Rideau, Droit institutionnel de l’Union et des communautés européennes,

L.G.D.J., Paris, 2002

Fr. Rigaux, Introduction à la science du droit, Bruxelles, 1974

922
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



G. Ripert, Les forces créatrices du droit, Paris, 1955; idem Le déclin du droit,
Paris, 1949

P. Ritner, The Society of Space, New York, 1961

J. Robert, Le juge constitutionnel, juge des libertés, Paris, 1999

R. Rodière, Introduction au droit comparé, Dalloz, 1979, nr. 1

J. Roedig ș.a., Vorstudien zu einer Theorie der Gesetzgebung, Bonn, 1975

S. Romano, L’ordinamento giuridico, 1917

J. Romilly, De la Grèce antique à la découverte de la liberté, Paris, 1989, nr.

4128

A. Ross, On Law and Justice, Londra, 1958

G. Rouhette, Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, Paris,

1965; idem, La force obligatoire du contrat, în „Le contrat aujourd’hui,

comparaisons franco-anglaise”, L.G.D.J., Paris, 1987

P. Rubier, Théorie générale du droit, Paris, 1946

P. A. Sabatier, D. Mazmanian, Can Regulation Work? The Implementation of
the 1972 California Coastal Initiative, New York, 1983

R. Sacco, Rapport synthèse, în „Le circulation du modèle juridique français”,

Association H. Capitant, Tone XLIV, 1993; idem La comparaison
juridique au service de la connaissance du droit, Economica, Paris,

1991, nr. 1; idem Legal Formants: a Dynamic Approach to
Comparative Law, 1993

E. Savaux, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité, L.D.G.J., Paris,

1997

J. Schacht, Introduction au droit musulman, Paris, 1999

R. Schott, Die Funktion des Rechts in primitiven Gesellschaften, 1970

F. M. Schroder, Méthodes du droit, le nouveau style judiciaire, Paris, 1978

F. Schultz, H. Harrer, Der German Real Estate Investment Trust, 2005

A. B. Schwarz, Geschiche und Gegenwart, Gesammelte Schriften zur neueren
Privatrechtsgeschichte und Rechtsvergleichung, Karlsruhe, 1960

E. Severin, P. Lascoumes, T. Lambert, Transactions et pratiques
transactionnelles, Paris, 1987

L. Sfez, Critique de la décision, Paris, 1976

G. Slapper, D. Kelly, The English Legal System, Abingdon (N.Y.), 2006

C.F. Spry, The Principles of Equitable Remedies, Toronto, 1997

J. Starr, Dispute and Settlement in Rural Turkey; an Ethnography of Law,

Leiden Brill, 1978

J. Stone, Social Dimensions of Law and Justice, Londra, 1966

R. Strachwitz, F. Merker, Stiftungen in Theorie, Recht un Praxis, Berlin, 2005

A.le Sueur, Building the UK’s �ew Supreme Court – �ational and
Comparative Perspectives, Oxford, 2004

BIBLIOGRAFIE
923



A. Supiot, La contractualisation de la société, în „Qu’est que l’humain”,

lucrare colectivă elaborată sub direcția lui Y. Michaud, vol. 2, Paris,

2000; idem Critique du droit du travail, PUF, 2002

R.T. Swaine, The Cravath Firm and its Predecessors, 1819-1947, vol. I, New

York, 1946

I. Szabo, Les fondements de la théorie du droit, Budapesta, 1973

L. C. Tanugi, Le droit sans l’état en France et en Amérique, Paris, 1985

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Les obligations, Paris, 2002

Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2004–2005

R. Traves, Sociologia del diritto, Torino, 1987

A. și S. Tunc, Le système constitutionnel des Etats-Units, 2 volume, 1953

M. Vasiljevic, Poslavno pravo, Belgrad, 2004

M.C. Vincent-Legoux, L’Ordre public. Etude de droit comparé interne, Paris,

2001

W. Wasserfallen, Die Wirkung der Baubeschlüsse 1964, 1971 und 1972 in der
Schweiz, Berna, 1977

A. Watson, Legal transplants: An Approach to Comparative Law, Atena,

Londra, 1993

Beatrice Weber-Duerler, Die Rechtsleichheit in ihrer Bedeutung für die
Rechtsetzung, Berna, 1973

R. Werle, Aspekte der Verrechtlichung, 1982

H. Whincup, Contract Law and Practice. The English System and Continental
Comparisons, 1996

G. Winkler, B. Schilcher, Gesetzgebung. Kritische Ueberlegungen zur
Gesetzgebungslehre und zur Gesetzgebungstechnik, Viena, 1981

G. Zimmer, Funktion. Kompetenz. Legitimation, Berlin, 1979

K. Zweidert, H. Kötz, An introduction to Comparative Law, translated by
Weir, Oxford, 1998; idem Einfûhrund in die Rechtsvergleichung,

Tûbingen, 1996

ARTICOLE. COLOCVII. SIMPOZIOA�E. COME�TARII
A. Aarnio, Philosophical Perspectives, în „Jurisprudence”, Helsinki, 1983

R.L. Abel, Conservative conflict and the reproduction of capitalism: the role of
informal justice, în “International Journal of the Sociology of Law”,

1981; idem Comparative Theory of Dispute Institutions in Society, în

“Law and Society Review”, 1974

N. Achterberg, Gesetzgebung als Wissenschaftsdisziplin, în „Die offentliche

Verwaltung”, 1982

924
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



G. Ajani, By Chance and Prestige Legal Transplants in Russia and Eastern
Europe, în “43 Am.J.Comp.L”, 1955; idem By Chance and Prestige:
Legal Transplants in Russia Law Systems, în G.Hastings Int’l

&Com.L.Rev.93.1982

M. Albertini ș.a., L’idée de nation, în “Annales de philosophie politique” nr.

8/1969

M. Alliot, L’acculturation juridique, în J. Poirier, „Ethnologie générale”, Paris,

1968

P. Amselek, L’acte juridique à travers la pensée de Charles Eisenmann, în “La

pensée de Charles Eisenmann”, Paris, 1986

P. Ancel, Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, în „Revue

trimestrielle de droit civil”, 1999

S. Andrini, Oltre il limite del dire, în „Democrazia e diritto” nr. 3–4/1990

A. Aronovitz, British Legal Colonization and Decolonization in Israel: a Study
of Foreign Law Reception Techniques, în “The Responsiveness of Legal

Systems to Foreign Influences”, Zürich, 1992; idem May Private
Claims be Advanced Through the European Court of Human Rights? A
Study of cross-border procedural law based on a case of international
child abduction, în “Israel Yearbook of Human Rights”, vol. 37, 2007

L. Assier-Andrieu, L’anthropologie de la modernité du droit, în

„Anthropologie et sociétés” nr. 1/1989

C. Atias, Enseigner le droit, în „Revue trimestrielle du droit civil”, 1998; idem

La mission de la doctrine universitaire en droit privé, în „Juris-classeur

périodique (Semaine juridique)”, 1980, idem Savoir et pouvoirs
juridiques: des ombres portées, în „Revue de la recherche juridique.

Droit prospectif”, 2001; idem Epistémologie juridique, Paris, 1985

P. Attewel, D. R. Gerstein, Gouvernment Policy and Local Practice, în

„American Sociological Review”, 1979

R. U. Ayres, Food, în „Science Journal” nr. 10/1967

R. Backoff, Operationalizing Administrative Reform For Improved
Governmental Performance, în „Administration and Society” nr. 6/1976

B. Badura, Prolegomena zu einer Soziologie der augewandten
Sozialforschung, în B. Badura ș.a., „Angewandte Sozialforchung”,

Frankfurt, 1976

C. Von Bar, The Principles of European Law (PEL) on Benevolent
Intervention in Another’s Affairs and on Unjustified Enrichment, în
„ERA-Forum” nr. 2/2006; idem Le groupe d’études sur un Code civil
européen, în „Revue internationale de droit comparé” nr. 1/2001; idem

Comparative Law of Obligations: Methodology and Epistemology, în

M. Van Hoecke “Epistemology and Methodology of Comparative

Law”, Belgium, 2002

BIBLIOGRAFIE
925



E. Bardach, The Implementation Game, What Happens After Bill Become Law,

Cambridge, 1977; idem Policy Termination as a Political Process, în

„Policy Sciences” nr. 7/1976

J. Barthhélémy, Sur l’obligation de faire ou de ne pas faire et son éxécution
forcée dans le droit public, în „Revue de droit public” (RDP), 1912

H. Battifol, La crise du contrats et sa portée, în „Archives de la Philosophie de

droit” (Sirey), Tome XIII, 1968

M. F. Bechtel, L’administration et l’expert, în „RFAP” nr. 103/2002

P. Behrens, Aspekte einer ökonomischen Theorie des Rechts, în

„Rechtstheorie”, 1981

R. Bender, Das Selbstregulierungsttheorem als die zentrale Methode einer
allgemeinen Gesetzgebungslehre, în „Mélanges H. Schelsky”, Berlin,

1978

W. G. Benns, în J. R. Lawrance, Operational Research and the Social
Sciences, Londra, New York, Sidney, Toronto, Wellington, 1966

C. Berr, L’influence de la construction européenne sur l’évolution
contemporaine du droit privé français, în „Ètudes de droit des

Communautés européennes. Mélanges offerts à P. H. Teitgen”, 1984

R. Bettini, Efficienza e produttività nel settore pubblico: strategia, indici,
controlli, rilevazioni, în „Rivista di scienza administrativa”, 1978

W. Blackstone, Commentaires on the Laws of England, Oxford, 1765-1769,

vol. I

E. Blankenburg, Implementation von Rechtals Programm, în Renate Mayntz,

„Volltzugs probleme der Umweltpolitik”, Stuttgart, 1978; idem Rechts
ais gradualisiertes Konzept. ßgriffsdimensionen der Diskusion um
Verrechtlichung und Entrechlichung, în E. Bankenburg ș.a.,

„Alternative Rechtsformen und Alternativen Zum Recht”, 1980; idem

Ueber die Unwirksamkeit von Gesetzen, în „Archiv für Rechts und

Sozialphilosophie”, 1977

E. Bohne, Informales Verwaltungshandlen im Gesetzesvollzug, în JRSRT,

1980

E. Bohne, H. Koenig, Probleme der politischen Erfolgskontrolle, în „Die

Verwaltung”, 1976

A. Bohnen, Handlung Lebenswelt und System in der soziologischen
Theoriebildung: Zur Theorie des Kommunikativen Handelns von Jürgen
Habermas, în „Zeitschrift für Soziologie”, 1984

A. Boigeol, La formation des magistrates: de l’apprentissage á l’école
profesionnelle, în “Actes de la recherche en sciences socialles”

nr.76/77, 1989

J. Boulanger, Sur le rôle de la doctrine dans le droit privé français
contemporaine, în „Problèmes contemporains de droit comparé”, tome

II

926
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



P. Bourdieu, La force du droit, éléments pour une sociologie du champ
juridique, în „Actes de la recherche en sciences sociales”, septembrie

1986; idem Actes de la recherche, 1986; idem Le sens pratique, Paris,

1980; idem Ce que parler veut dire, Paris, 1982

H. Bredemeier, Law as an Integrative Mechanism, în W.M Evan “Law and

Sociology. Exploratory Essays”, New York, 1962

D. Bruemmerhoff, H. Wolff, Aufgabe und Möglichkeiten einer
Erfolgskontrolle der staatlichen Aktivität, în „Zeitschrift für die gesamte

Staatwissenschaft”, 1974

Ph. Brun, Rapport introductif, în „La responsabilité civile à l’aube du XXI-e

siècle”, colocviu care a avut loc la Chambéry între 7 ți 8 decembrie

2000; idem Loteries publicitaires trompeuse. La foire au qualifications
pour une introuvable sanction, în „Liber Amicorum Jean Calais-

Auloy”, Dalloz, 2004; idem �ouvelles controverses: la doctrine dans
tous ses états, în „Forces subversives et forces créatrices en droit des

obligations”, Dalloz, 2005; idem Les prédictions doctrinales
G. Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, L.G.D.J., Paris,

1976; idem La règle du droit et le Pouvoir, în „Archive de philosophie

du droit” nr. 2/1937; idem Etude sur la classification des fonctions
étatiques, în „Revue de droit public”, 1945; idem Traité de science
politique, tome V, 1959 ; idem L’Etat, Paris, 1970

D. Bureau, Les regards doctrinaux sur le Code civil, în „1804–2004, Le Code

civil, un passé, un présent, un avenir”, Dalloz, 2004

W. Buser, Die Organisation der Rechtsetzung, în „Revue de droit suisse”,

1974, I

M. Bussani, U. Mattei, Le fonds commun du droit privé européen, în „Revue

internationale de droit comparé” nr. 1/2000; idem The Common Core
Approach to European Private Law, în “3 Colum.J.Eur.L.339, 1996-

1997; idem The Common Core of European Private Law, în “Kluwer

Law International”, vol.1, 2003

L. Cadiet, Sur les faits et les méfaits de l’idéologie de la réparation, în

„Mélanges P. Drai”, Dalloz, 2000

J. Caillosse, Les figures croisées du juriste et du manager dans la politique
française de reforme de l’Etat, în „Revue française d’administration

publique” (RFAP) nr. 105–106/2003

P. Cam, Juges rouges et droit du travail, în „Actes de la recherche en sciences

sociales”, ianuarie 1978

G. Canivet, N. Molfessis, L’imagination du juge, în „Mélanges Jean Buffet”,

Paris, 2004

J. Cascio, Reziliența, în „Foreign Policy România”, mai/iunie 2009

C. Câmpeanu, Tentația totalitară a pragmatismului progresist, în “România

Liberă” nr. 5170 din 6 iunie 2009

BIBLIOGRAFIE
927



A. Chamboredon, La „texture ouverte” d’un Code européen du droit des
contrats, în „Journal de droit international” (Clunet), 2001

A. Chamboredon, C.U. Schmid, Pour la creation d’un “Institut Européen du
Droit”, entre une unification législative ou nonlégislative, l’émergence
d’une science juridique transnationale en Europe, în “Revue

internationale de droit compare”, nr. 3/2001

S. Charbonneau, J. G. Padioleau, La mise en oeuvre d’une politique publique
réglementaire. Le défrichement des bois et forêts, în „Revue française

de sociologie”, 1980

J. P. Chazal, Les nouveaux devoirs du contractant, est-on allé trop loin?, în

„La nouvelle crise du contrat”; idem Réflexions épistémologiques sur le
droit commun et les droits spéciaux, în „Liber amicorum Jean Calais-

Auloy”

S. Cohen, Modelos Occidentales utilizados en el Tercer Mundo para el control
del delito: benignos o malignos?, în „Revista CENIPEC” nr. 6/1981

F. Collart-Dutilleul, Quelle place pour le contrat dans l’ordonnancement
juridique, în „Le nouvelle crise du contrat” (sub direcția domnilor Ch.

Jamin și D. Mazeaud), Dalloz, 2002, p. 228; G. Rouhette, Crises dans le
contrat, în „Droits”, 1968

Colocviul intitulat „Le solidarisme, mythe ou réalité?”, lucrare apărută sub

direcția domnilor L. Grymbaun și M. Nicod, Economica, 2004

G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, Paris, ediția a 7-a, 2005; idem Aperçu
de la pensée politique contemporaine, în „Annales de l’Université de

Poitiers”, 1960; idem Droit civil. Introduction. Les personnes. Les
biens, Paris, 2001; idem Droit civil. Introduction, Paris, 1980; idem

Linguistique juridique, Precis Domat, 1990; idem Droit et esthétique, în

“Arch.philo.du droit”, tome 40, 1996

P. Craig, G. de Búrga, E.C. Law. Texts, cases and materials, Oxford, 1996

Darea de seamă la Congresul internațional de informatică din 1969, publicată

în „Travail et Méthodes” nr. 247/1969

D. Dăianu, Sfârșitul fundamentalismului de piață, în „Foreign Policy.

Romania”, noiembrie–decembrie 2008; idem Ce fel de capitalism, în

„Foreign Policy Romania”, iulie–august 2008

A. Decocq, Le désordre juridique française, în „Mélanges J. Foyer”

J. D. Delley, L. Mader, Que faire des objectifs dans une étude de mise en
oeuvre, în „Revue misse de sociologie”, 1981

M. Delmas-Marty, convorbire înregistrată în „Matins de France Culture” din 4

septembrie 2004

R. Dieckmann, Schwierigkeiten mit Erfolgskontrolle in der öffentlichen
Verwaltung, în „Die öffentliche Verwaltung”, 1980

P. Diersing, R. Hartwig, Rationality and the Problem of Administrative Theory,

în „Public Administration” nr. 56/1978

928
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



C. S. Diver, A Theory of Regulatory Enforcement, în „Public Policy”, 1980

P. Dral, L’effectivité des decisions judiciaires et les moyens de pression à la
disposition du tribunal, în RIDC, 1986

J. P. Dupuy, Sur la prétendue autosuffisance du droit, în „Revue

interdisciplinaire d’études juridique” nr. 16/1986

R. Encinas de Munagori, La communauté scientifique est-elle un ordre
juridique?, în „Revue trimestrielle de droit civil”, 1998

B. Fauvarque-Cosson, L’élaboration du cadre commun de référence: regards
comparatifs sur les travaux académiques, în „Revue des contrats” nr.

2/2008 ; idem Faut-il un Code civil européen?, în „Revue trimestrielle

de droit civil”, 2002, nr. 33 ; idem Le changement de circonstance,

în „Revue des contrats” (RDC), 2004

G. Ferné, La gestion de la recherche au début des années 80. Problèmes et
tendances, în „Revue française d’administration publique”, 1980

T. Fleiner, Entwurfund Gestaltung von Gesetzesnormen, 1981; idem, Wie Kann
man einfache und verständliche Gesetze Schreiben?, în „Mélanges K.

Eichenberger”, Basel, 1982; idem �orm und Wirklichkeit, în „Revue de

droit suisse”, 1974, I

P.Fouchard, L’injoction judiciaire et l’éxécution en nature: éléments de droit
français, în „R.G.D.” nr. 20/1989

R. L. Frey, die �utzen. Kosten. Analyse. Grundzüge, Probleme, Kritik, în

„Wirtschaft und Recht”, 1978

M. Galanter, Reading the Landscape of Disputes: What We Know and Don’t
Know (and Think We Know) about Our Allegedly Contentions and
Litigious Society, în „31 UCLA Law Review”, 1983

W. Van Gerven, Casebooks for the Common Law of Europe: Presentation of
the Project, în 4 Eur.Rev.Private L. 67.68, 1996

H. P. Glenn, Legal Families and Legal Traditions, The Oxford Handbook of

Comparative Law, Oxford, 2006; idem La civilization de la Common
Law, în “Revue international de droit comparé”, 1993

M. Gobert, Au – délà n’est-ce pas une certaine idée de l’Université qui est en
cause?, în „Petites affiches” nr. 96/2004; idem Le temps de penser de la
doctrine, în „Drepturi” nr. 20/1995

C. Greenhouse, Courting Difference, Issues of Interpretation and Comparison
in the Story of Legal Ideologies, în „Law and Society”, 22, 4, 1988

Y. Hangartner, Rechtsstaatliche Gesetzestetechnik, în „Stillstand und

Fortentwicklung im schweizerischen Recht”, Berna, 1963

T. Heller, The Importance �ormative Decision making: The Limitation of
Legal Economics a Basis for Liberal Jurisprudence as Illustrated by the
Regulation of Second Home Development, Wisconsin Law Review, 385

(1976)

O. Helmer, Science, în „Science Journal” nr. 10/1967

BIBLIOGRAFIE
929



C.G. Hempel, Aspects of Scientific Explanation and Other Essays, în “The

Philosophy of Science”, New York, 1966

G. Horsmans, Le plaisir de l’audace, în „Revue de droit international et de

droit comparé” nr. 2–3/2008

D. Houtcieff, Les dispositions applicables au cautionnement issue de la loi sur
l’initiative économique, în „Juris-classeur périodique (Semaine

juridique)”, 2004

Ch. Jamin, H. Capitant, R. Demogue, �otation sur l’actualité d’un dialogue
doctrinal, în „L’avenir du droit. Mélanges en hommage à F. Terré”

Ph. Jestaz, Déclin de la doctrine? în „Drepturi” nr. 20/1994, idem Le beau
droit. Droit et esthétique, în “Arch.philo.du droit”, tome 40, 1996

Ph. Jestaz, C. Jamin, Doctrine et jurisprudence: cent ans après, în „Revue

trimestrielle de droit civil”, 2002

R. Jiménez Cano, Sobre los Principios Generales del Derecho, Especial
Consideracion en Derecho Espaòol, în “Revista Telemática de Filosofie

del Derecho” nr. 3/1999

H. Kahn, World Futures, în „Science Journal” nr. 10/1967

C. N. Kakouris, L’utilisation de la méthode comparative par la Cour de Justice
des Communautés Européennes, în U. Drobing, S. Van Erp, „The Use

of Comparative Law by Courts, The Hague, London etc.”, în „Kluwer

Law International”

M. Kloepfer, Gesetzgebung im Rechtsstaat, în „Veröffentlichungen der

Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer” (VVDstRL), 1982

Ch. Kourilsky, Connaissances et représentations du juridique chez les enfants
et les adolescents: concepts et méthodes d’interprétation dans la
recherche sur la socialisation juridique, în „Droit et société” nr. 4/1986

A. Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, în „Revue de droit suisse” (Bale),

1983

J.H. Langheim, Comparative Civil Procedure and the Style of Complex
Contracts, 35 American Journal of Comparative Law 381, 1987

B. P. Lecuyer, Régulation sociale, contrainte sociale et „social control”, în

„Revue française de sociologie”, vol. VIII, nr. 1/1986

P. Legrand, Sens et non-sens d’un Code civil européen, în „Revue

internationale de droit comparé”, 1996; idem, Le primat de la culture, în

„Le droit privé européen”, Economica, 1998

M. Lehot, Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources
du droit, în „Revue de la recherche juridique” (Droit prospectif), 2003;

idem Le renouvellement des sources internes du droit et le renouveau
du droit de la responsabilité, Le Mans, 2001

S. Leible, Die Mitteilung der Kommission zum Europäischen Vertragsrecht–
Stratschuss fûr die schaffung eines Europäischen Vertragesetzbuhs, în

“EWS”, 2001

930
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



C. Lemaire, La directive, la liberté d’établissement et la libre prestation de
services. Confirmations, innovations?, în „Revue Europe”, iunie 2007

A. R. Levin, Program Evaluation and Policy Analysis in Western �ations. An
Overwiew, în A. R. Levin ș.a. „Evaluation Research and Practice”,

Beverly Hills, 1981

R. Libehaber, Réflexions sur le désordre juridique français, în „Une certaine

idée du droit. Etudes offertes à A. Decocq”, Paris, 2004; idem

Simplification du droit et déclin de la loi, în „Revue trimestrielle de

droit civil”, 2004; À la croisée des interprétations: le voile et la loi, în
„Revue trimestrielle de droit civil” 2004; idem Une transformation des
missions de la doctrine, în „Revue trimestrielle de droit civil”, 2002;

idem L’autorité des recommandations de la Commission des clauses
abusives, în „Revue trimestrielle de droit civil”, 1997; idem Aspects du
communautarisme; fait et droit religieux au regard du droit, în „Revue

trimestrielles de droit civil”, 2003; idem L’adoption par les
homosexuelles et le principe d’égalité: une nouvelle rhétorique dans le
débat public, în „Revue trimestrielle de droit civil”, 2002

W. Linder, Als Archimedes in die Gesetzesflut Eintauchen, în „Tages Anzeiger

Magazin” nr. 16/1984

K. L. Llewellyn, The �ormative the Legal, and the Law– Jobs: the Problem of
Juristic Method, în “Yale Law Journal”, 1940

T. J. Lowi, American Business, Public Policy, Case. Studies and Political
Theory, în „World Politics”, 1964

G. Maridokis, La tradition européene et le Code civil hellénique, în “L’Europa

ed il diritto romano”, studii in memoria di Paul Koschaker”, II, 1954

N.J. Mazen, Le juge civil québécois, în „Revue de droit international et de droit

comparé” , 1982

A. Meier-Hayoz, Beiträge zur Methode des Rechts, St. Galler Festgabe zum

Schweizerischen Juristentag, 1981 în „Neue Zürcher Zeitung” din 21

aprilie 1982

A. Mestiz, Selezione e formazione professionale dei magistrate e degli avocati
in Francia, Padova, 1990

M. Miaille, Une introduction critique au droit, Maspéro, 1976; idem

Introduction critique au droit, 1976; idem Le droit constitutionnel et les
sciences sociales, în „Revue de droit public et de science politique en

France et à l’étranger”, nr. 2/1984

P. Michaels, Privatautonomie und Privatkodifikation. Zu Anwenatbarkeit und
Geltung allgemeiner Vertragsrechtsprinzipien, în “Rabelsz 62“, 1998

V. Mikelenas, Unification and Harmonisation at the Turn of the Milenium the
Lituanian Experience, în “Rev. dr. univ.”, 2000

J.M. Miller, A Typology of Legal Transplants: Using Sociology, Legal History
and Argentine Examples to Explain the Transplant Process, în “51 Am

J. Comp.L. nr. 4/2003

BIBLIOGRAFIE
931



M. Moisiek-Urbahn, Rechtsvereinheitlichung durch europäiches Privatecht, în
“ZRP”, 2000

R. S. Montjoy, L. J. O’Toole, Toward a Theory of Policy Implementation. An
Organizational Perspective, în „Public Administration Review”, 1979

Ch. Mouly, Le droit peut-il favoriser l’intégration européenne?, în „Revue

internationale de droit comparé” nr. 4/1985

N. Nery Junior, R. Nery Andrade, Código civil Comentado, S. Paulo, 2005

C. Nicolau, Compte rendu de l’ouvrage de Régis Lafargue; La coutume
judiciaire en �ouvelle Calédonie aux sources d’un droit commun
coutumier, în „Revue trimestrielle de droit civil”, 2003

R. Novak, Gesetzgebung im Rechtsstaat, în „VVDStRL” nr. 40/1982

F. Ost, Entre ordre et désordre: le jeu du droit. Discussion du paradigme
autopoiétique appliqué au droit, în „Archives du philosophie du droit”,

1986

M-Pazzini, Senso Lessicale e Senso Contestuale, Obsservazioni din esegeti
ebrei medievali a Es 1-20, Studium Biblicum Franciscanum Liber

Annuus XLIV– 1994, Ierusalim

T. Pfeiffer, Auf dem Weg Zu einem Europäischer Rechtsangleichung, în

“Archio für die civilistinche Praxis”, 1992

C. Popa, Preliminarii la o teorie generală a sistemelor de norme, în „Revista

de filozofie” nr. 12/1969 (România); idem �orme. Decizie. Libertate, în

„Știința conducerii societății”, București, 1971

A. Popescu, Atributele conducerii, în „Viața economică” nr. 26/1970

A. Popovici, Dans quelle mesure la jurisprudence et la doctrine sont-elles
source de droit au Quebec, R.J.T., 1973

R. Pound, The Place of Procedure in Modern Law, în „Southwestern Law

Review”, 1917; idem Liberty of Contract, 18 Yale Law Journal 454,

1909

M. Rehbinder, Status, Contract and the Welfare State, în „23 Stanford Law

Review”, 1971; idem Die Begründung der Rechtssoziologie durch
Eugen Ehrlich, Berlin, 1986; idem Rechtssoziologie, Berlin, 1977

H. Rehm, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im öffentlichen Sektor, în „Die

Verwaltung”, 1980

M. Retmann, Towards a European Civil Code: Why Continental Jurists Should
Consult Their Transatlantic Colleagues?, în “Tul.L.Rev.”, 1937

Th. Revet, Droit législatif, droit réglementaire et droit néo-corporatif du
contrat, în „Revue des contrats”, 2004

Ph. Rémy, Regards sur le Code, în „Le Code civil 1804–2004. Livre du

Bicentenaire”, Litec, Paris, 2004; idem La recodification civile, în

„Drepturi”, 1997; idem Le part faite au juge, în „Pouvoir”, 2003; idem

Éloge de l’exégèse, în „Drepturi” nr. 1/1985; idem La responsabilité

932
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



contractuelle: histoire d’un faux concept, în „Revue trimestrielle de

droit civil”, 1997

A. B. Ringeling, Administrative Discretion. A Study of Policy Administration
by Officials as Illustrated by the so-called „Spijtoptanenblelejid”, în

„Netherlands Journal of Sociology”, 1980

J. Rivero, Les libertés, în „La continuité constitutionnelle en France de 1789 à

1989”, Paris ; idem Les libertés publiques, PUF, 1997

C. Rodriguez Iglesias, Evolving Institutions and Transatlantic Relations
toward a European Law, în “The Whitehead Journal of Diplomacy and

IR” (formerly: Seton Hall Journal of Diplomacy and International

Relations), vol. II nr. 1/2001

H. Rottleuthner, The Contribution of the Critical Theory of the Frankfurt
School to the Sociology of Law, în A. Podgorecki, C. Welan,

„Sociological Approaches to Law”, Londra, 1981; idem Zur Methode
einer flogenorientierten Rechtsanwendung, în „Archiv für Rechts und

Sozialphilosophie”, supliment nr. 13/1980; idem Rechtsformen. Ein
Symphonischer �achklang, în „Jahrbuch für Rechtssoziologie und

Rechtstheorie”, volumul 8, 1982

K. F. Röhl, Rechtsgeltung und Rechtswirksamkeit, în „Juristenzeitung”, 1971

M. Röttinger, Toward an European Code �apoleon/ABGB/BGB? Recent EC
Activities for an European Contract Law, în “European Law Journal”,

vol. 12, nr. 6/2006

Al. Ruch, Sachkunde und Entscheidungskompetenz in der Rechtsetzung, în K.

Eichenberger ș.a. în „Grungfragen der Rechtsetzung”, Basel, 1978

B. Rürup, G. Färber, Programmhaushalte der „Zweiten Generation”; Idee,
Arbeitsweise und Leistungsfähigkeit von ZBB, Sunset und RCB, în „Die

öffentliche Verwaltung”, 1980

A. Saidov, Le droit comparé et le droit auzbek, în “Revue internationale de

droit compare”, 1996

D. Salas, L’arrêt Perruche, un scandal qui n’a pas eu lieu, în “Recueil

Dalloz”, 2004

R. Savatier, Le droit et l’accélération de l’histoire, în „Recueil Dalloz”, 1951;

idem L’inflation législative et l’indigestion du corp social, în Dalloz,

1977, idem L’ordre public économique, în “Répertoire Dalloz”, 1965

M. Schapiro, Stability and change in judicial decision making: incrementalism
or stare decisis, în L. Friedman, S. Macauly, „Law and behavioral

sciences”, New York, 1969

H. Schelky, Systemfunktionaler, anthropologischer und personfunktionaler
Ansatz der Rechtssoziologie, în R. Lautmann, W. Maihofer, H.

Schelsky, Die Funktion des Rechts in der modernem Gesellschaft, 1970

J. Schlegel, American Legal Realism and Empirical Social Science: The
Singular Case of Underhill Moore, Buffalo Law Review, 195 (1981)

BIBLIOGRAFIE
933



Ch. U. Schmid, Legitimacy Conditions for an European Civil Code, răspuns

dat la Comunicarea Comisiei Europene din 11 iulie 2001

F. Schnabel, Politik ohne Politiker, în H. Wollmann

„Implementationsforschung. Eine Chance für Kritische

Verwaltungsforschung”, 1980

A. Schonfield, Aims and responsabilities of social sciences, în „Science

Journal”, noiembrie 1970

J. H. Schroder, Zur Erfolgskontrolle der Gesetzgebung, în „Jahrbuch für

Rechtssoziologie und Rechtstheorie” (JRSRT), 1972

H. Schultz, Les délits économiques et la prévention générale, în „Journal des

Tribunaux”, 1967

R. Schulze, Le droit privé commun européen, în „Revue internationale de droit

comparé” nr. 1/1955; idem Die “Acquis– Grundregeln” und der

Geneinsame Referenzrahem, în “ZEuP 2007”

I. Schwartz, Perspektiven der Angleichung des europäischen Privatrechts in
der europäischen Gemeinschaft, în “ZEuP”, 1994

W. G. Scott, Organization Theory: An Overview and Appraisal, în „Journal of

the Academy of Management”, vol. 4, nr. 1/1961; idem The
Management of Conflict: Appeal Systems in Organizations, Homewood,

Dorsey Press, 1965

R. Scruton, The Reform of Law in Eastern Europe, 1 Tilburg Foreign Law

Review, Journal of Foreign and Comparative Law 7, 1991

D. Senghas, Informations und Rückkoppelungsprozesse bei Entscheidungen in
Regierung und Verwaltung, în R. Kurzrok „System-theorie”, Berlin,

1972

A. Sériaux, Pluralisme juridique et droit naturel, în „Revue de la recherche

juridique. Droit prospectif”, 1993

M. Shubik, On Concepts of Efficiency, în „Policy Sciences” nr. 9/1978

D. Simon, Rapport introductif, în „Vers une culture juridique européenne?”,

Paris, 1998

A.W.B. Simpson, The Law’s Two Bodies, Oxford, 2001; idem The Survival of
the Common Law System, în “Legal Theory and Legal History”,

Londra, 1987

J. Smits, The German Schulddrechts – modernisierung und the �ew Duth Civil
Code: a Study in Paralel, în O. Remien “Schulddrechts modernisierung

und Europäisches Vertrogsrecht”, 2008

J. L. Sourioux, Introduction à un cours de droit des obligations, în „Clef pour

le siècle”, lucrare colectivă a Universității din Paris II; Dalloz, 2000

Boaventura de Sousa Santos, On Modes of Production of Law and Social
Power, în „International Journal of the Sociology of Law”, 1985

D. Staudenmayer, Un instrument optionnel en droit européen des contrats, în

„Revue trimestrielle de droit civil”, 2003

934
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



R. Steinberg, Evaluation als neue Form der Kontrolle final programwierten
Verwaltungsahandelns, în „Der Staat”, 1976

S. Stijnes ș.a., Les obligations. Les sources (1985-1995), în „Journal des

tribuneaux” (J.T.), 1996

S. Stjines, H. Vuye, La faculté de remplacement â la lumière de l’éxécution en
nature et du principe de la continuité du service public, în „Revue

générale de droit civil belge” (RGDC), 1999, nr. 22

H. Stolzlechner, Rationalisierung der Gesetzgebung, în „DöV”, 1983

A. Stone, Subsidy as a Policy Instrument, în J. Brigham, D. W. Brown, „Policy

Implementation”, Beverly Hills, 1980

G. Stratenwerth, Technisches und Kritisches Rechtsdenken, în „Revue suisse

de jurisprudence” (RSJ), 1980

M. Strathern, Social Control, în „Journal of Law and Society”, vol. 12, nr.

2/1985

W. Straub, Legal Engineering-eine neue Disciplin?, în “Jusletter” 24, mai 2004

R.S. Summers, The Technique Element in Law, în “California Law Review”,

1971

M. Sychold, Legal Engineering as a Method for Determining the Law in Force
in a Foreign Commonwealth Jurisdiction: the �igerian Example, în

Eleanor Cashin Ritaine, Laetitia Franck, Shaheeza Lalani “Legal

Engineering and Comparative Law. L’ingénierie juridique et le droit

comparé”, Tome 1, Genéve-Zürich-Bâle, 2008

D.-D. Șerban, Accesul la legislație – prezent, perspective, jurisprudență,
comentarii, în „Dreptul” nr. 1/2009

D. Tallon, Pourquoi parler de faute contractuelle?, în „Mélanges G. Cornu”,

PUF, Paris, 1994; idem Vers un droit européen du contrat?, în

„Mélange Colmer”, Dalloz, 1993

J. L. Tapp, Socialization, The Law and Society: Reflections, în „Journal of

Social Issues”, 1971

J. Tapp, L. Kohlberg, Developing Senses of Law and Legal Justice, în „Journal

of Social Issues”, 1971, 27/2

J. L. Tapp, F. J. Levin, Persuasion to Virtue. A Preliminary Statement, în „Law

and society Review” nr. 4/1970; idem Editors, Law, Justice and the
individual in Society, în „Psychological and Legal Issues”, New York,

1977

A. Tarantino, Raisonnement et décision dans le droit, în „Le raisonnement

juridique”, Bruxelles, 1971

G. Tarello, Attegiamenti culturali sulla fuzione del giurista interprete, în G.

Tarello, „Diritto enunciati, usi”, Bologna, 1974

H. Temple, Le droit de la consommation est-il subversif?, în „Liber amicorum

J. Calais-Auloy. Etudes de droit de la consommation”, Dalloz, 2004

BIBLIOGRAFIE
935



F. Terré, Le droit, Paris, 1999; idem Le contrat à la fin du XX-ème siècle, în

„Revue des sciences morales et politiques”, 1995; idem Temps
sociologiques et temps juridiques, în „Annales de la Faculté de droit

d’Istanbul” nr. 46/1996; idem La crise de la loi, în „Archives

philosophique du droit”, 1980

F. Terré, A. Oulin-Adam, L’année d’un bicentenaire, în „Recueil Dalloz”,

2004

G. Teubner, Evoluzione giuridica ed autopoesis, în „Sociologia del diritto”,

XIII, nr. 2–3/1986; idem Rechts als autopoietisches System, Frankfurt,

1989; idem, Reflexives Recht, în A.R.S.P., LXVIII, 1982, (Archiv für

Rechts und Sozialphilosophie); idem Verrechlichung – Begriffe,
Merkmale, Grenzen, Auswege, în Zacher ș.a. „Verrechtlichung von

Wirtschaft. Arbeit und sozialer Solidaaität”, 1984; idem Substantive and
Reflexive. Elements in Modern Law, în „Law and Society Review”,

1983; idem Folgenkontrolle und responsive Dogmatik, în

„Rechtstheorie”, 1975

Catherine Thibierge, Libres propos sur l’évolution du droit de la
responsabilité, vers un élargissement de la fonction de la responsabilité
civile?, în „Revue trimestrielle de droit civil”, 1999; idem Le droit
souple. Réflexion sur le différentes textures du droit, în „Revue

trimestrielle de droit civil”, 2003; 

R. Tomasic, Conceptual Obstacles Confronting Theories of Legislation
(comunicare făcută la Conferința pe tema „Theories of Legislation”),

Oxford, 1981

H. Touzard, Conflits sociaux, négociations et régulation, în „Psychologie et

Éducation”, vol. X, 3–4, 1986

J. M. Trigeaud, Le droit l’éternel retour, în „L’avenir du droit”, Mélanges en

hommage à F. Terré, PUF, Dalloz, 1999

M. Troper, Fonction juridictionnelle ou pouvoir judiciaire, în „Pouvoir

judiciaire” nr. 16/1981; idem La séparation des pouvoirs et l’histoire
constitutionnelle française, 1972

D. Trubek, Where the Action Is: Critical Legal Studies and Empiricism,

Stanford Law Review, 575 (1984)

A. Tune, L’importance de la doctrine dans le droit des Etats-Units, în “Revue

francaise de théorie juridique” nr. 20/1994

R. Unger, Law in Modern Society, New York, 1976; idem, The Critical Legal
Studies Movement, Harvard Law Review, 561 (1983)

P. Vagu, N. Georgescu, Să inventariem ideile, dar să le aplicăm creator, în

„Viața economică” nr. 45/1970

J. Vanderlinden, Anthropologie juridique, Dalloz, 2003; idem Le pluralisme
juridique. Essai de synthèse, în „Le pluralisme juridique”, lucrare

apărută sub direcția lui J. Golissen, Bruxelles, 1972

936
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



A. Vanwelkenhuyzen, La motivation des revirements de jurisprudence, în „La

motivation des décisions de justice”, Bruxelles, 1978

M. Vasseur, Un nouvel essor du concept contractuel: les aspects juridique de
l’économie concertée et contractuelle, în „Revue trimestrielle de droit

civil”, 1964

G. Vignaux, A. Masquez, De la simplicité comme argument, în „Juges et

procureurs, histoire d’une perversion”, Recherches nr. 40/1980

L. Vogel, Recodification civile et renouvellement des sources internes, în

„Code civil 1804–2004. Livre du Bicentenaire”, Dalloz, 2004

S. Vogenauer, Sources of Law and Legal Method in Comparative Law, în M.

Reimann, R. Zimmermann The Oxford Handbook of Comparative Law,

Oxford, 2006

R. Voigt, Verrechtlichung, Königstein/Ts, 1980; idem, Gegenten zur
Verrechtlichung, JRSRT, vol. 9, 1983, Opladen (Jahrbuch für

Rechtssoziologie und Rechtstheorie); idem Abschied vom Recht?,

Frankfurt, 1983

T. Waelde, Juristiche Folgenorientierung, Königstein/Ts., 1979

T.W. Waelde, J.L. Gunderson, Legislative Reform in Transition Economies:
Western Transplants – A Short Cut to Social Market Economy Status?,

în “ICLQ 43”, 1994

F. Wagener, Der öffentliche Dienst im Staat der Gegenwart, în „VVDStRL”,

1979

J. Wagner, Schafft Gesetze auf Zeit, în „Die Zeit”, 1980

R. Wahl, Die bürokratischen Kosten des Rechts und Sozialstaates, în „Die

Verwaltung”, 1980

R. Walter, Die Lehre von der Gesetzestechnik, în „Öesterreichische

Juristenzeitung”, 1963

R. Wassermann, Loi et efficacité, în „Actes du 12

e

colloque de droit européen

(„Principes et méthodes d’élaboration des normes juridiques”), 1982

G. Wehrmann, A Policy in Search of an Objective, în „Public Administration”

nr. 56/1978

O. Weinberger, Zur Theorie der Gesetzgebung, în O. Weinberger, J. Mokre,

„Rechtsphilosophie und Gesetzgebung”, Viena, 1976

C. H. Weiss, Using Social Research, în „Public Policy-Making”, Lexington,

1977

D.A. Westbrook, Keynote Address Theorizing the Diffusion of Law:
Conceptual Difficulties Unstable Imagination and the Effort to Think
Gracefully �onetheless, în “Harvard int.L.J”, 47, 2006

P. Wéry, L’éxécution forcées en nature des obligations contractuelles non
pécuniaires, Liège, 1993, nr. 4.3 și 4.4; idem Le droit commun des
obligations contractuelles, face à l’émergence des nouvelles

BIBLIOGRAFIE
937



législations, în A. Wuffels “Le code civil entre ins commune et droit

privé européen”, 2005

W.F. Whyte, Parsonian Theory Applied to Organizations, în M. Black “The

Social Theories of Talcott Parsons”, New York, 1961

J.C. Wichard, Die Anwendung der U�IDROIT Prinzipien für internationale
Staatliche Gerichte, în “Rabelsz 60”, 1996

R. Wiethoelter, Theoretische Ansätze. Entwicklund des Rechtsbegriffs, în

„Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie” (JRSRT), 1982, vol. 8

A. Wijffels, Le droit comparé à la recherche d’un nouvel interface entre ordre
juridiques, în „Revue de droit international et de droit comparé” nr.

2–3/2008

H. Willke, La théorie autopoétique du droit: autonomie du droit et
transferences contextuelles, în P. Amselek, C. Grzegorczyk,

„Controverses autour de l’ontologie du droit”, Paris, 1989

G. Winter, Literaturbericht zum Thema, în JRSRT, vol. 8, 1982

E.M. Wise, The Transplant of Legal Patterns, în “38 Am.J.Comp.L.”, 1990

C. Witz, Rapport de synthèse, în „L’harmonisation du droit des contrats en

Europe”

R. Wohl, Die bürokratischen Kosten des Rechts und Sozialstaates, în „Die

Verwaltung”, 1980

H. Wollmann, G.-H. Hellstern, Sozialwissenschaftliche Untersuchungsregeln
und Wirkungsforchung, în „Mélanges D. Sterberger”, München, 1977

J. Wroblewski, Society of the Future and the Rationalisation of the Law-
making, în „Rivista internationale di filosofia del diritto” nr. 1/1978;

idem A Model of Rational Law-making, în „Archiv für Rechts und

Sozialphilosophie” (ARSP) nr. 2/1979; idem, Justification of Legal
Decisions, în „Revue internationale de philosophie”, 1978; idem La
règle de décision dans l’application judiciaire du droit, în „La règle de

droit”, Bruxelles, 1971; idem Motivation de la décision judiciaire, în

„La motivation des décisions judiciaires”, Bruxelles, 1978; idem

Change of Law and social change, în “Rivista internazionnale di

filosofia del diritto” nr. 2/1983

F. Zénati, La portée du développement des avis, în „L’inflation des avis en

droit”, Economica, 1998

938
TRATAT DE MANAGEMENT JURIDIC ȘI JURISDICȚIONAL



CUPRI�S

Cuvânt înainte ................................................................................................. V

În loc de prefaţă .............................................................................................. XIV

Introducere ...................................................................................................... 1

Partea I – Managementul social ...................................................................... 5

Capitolul I – Noţiuni generale despre societate şi conducerea acesteia .... 7

Secţiunea 1: Societatea ca sistem ................................................... 8

Secţiunea 2: Natura, trăsăturile şi atributele actului de conducere

a societăţii considerate ca sistem ............................... 14

Capitolul II – Conceptul de management social ....................................... 23

Secţiunea 1: Noţiunea de management social în condiţiile conceperii

societăţii ca sistem ........................................................... 23

Secţiunea 2: Managementul social. Definiţie şi componentele sale..... 27

A. Latura ştiinţifică a managementului social................. 27

B. Latura metodologică a managementului social .......... 42

C. Latura tehnologică a managementului social ............. 72

Secţiunea 3: Actul de conducere în cadrul clasei de sisteme

„om–maşini–calculatoare” ............................................... 75

A. Sistemul informaţional–decizional ............................. 78

B. Sistemul de monitorizare permanentă a acţiunilor

întreprinse în vederea realizării obiectivelor alese ..... 81

C. Sistemul de control ..................................................... 87

D. Sistemul de corectare a devianţelor, a structurilor,  meto -

delor şi chiar a obiectivelor, precum şi sancţionarea

ori, dimpotrivă, recompensarea oamenilor...................... 87

Sinteză şi concluzii la capitolele I şi II........................................................... 93

Partea II – Managementul juridic (conducerea activităţilor de legiferare şi

de aplicare a legilor) ...................................................................... 105



940

Capitolul I – Noţiuni generale despre necesitatea unei noi forme de condu-

cere a  societăţii, cu specială referire la latura juridică a acestei

activităţi. ............................................................................... 107

Secţiunea 1: Noi forme de conducere a activităţii social-economice

în societate şi implicit a activităţilor juridice. .................. 107

Secţiunea 2: Latura juridică a noii forme de conducere a societăţii. .... 108

Capitolul II – Activitatea de legiferare...................................................... 128

Secţiunea 1: Concepţiile moderne (contemporane) despre activitatea

de legiferare...................................................................... 128

Secţiunea 2: Noile concepţii despre sistemele normative din cadrul

societăţii. .......................................................................... 150

Secţiunea 3: O abordare globală a fenomenului legislativ, inclusiv a

activităţii de legiferare. .................................................... 206

Secţiunea 4: Stabilirea obiectivelor în activitatea de legiferare............ 209

Secţiunea 5: Conectarea activităţii de legiferare la diferitele surse de

informare. ......................................................................... 231

Secţiunea 6: Procesul de elaborare a legilor. ........................................ 287

Secţiunea 7: Punerea în aplicare a legilor şi a altor măsuri cu sau fără

putere de lege.................................................................... 340

Secţiunea 8: Evaluarea activităţilor de elaborare şi aplicare a legilor ..... 360

Secţiunea 9: Evoluţii conceptuale în legătură cu principiile: libertăţii,

egalităţii şi fraternităţii şi efectele lor pe planul legiferării ... 482

Capitolul III – Latura metodologică a activităţii de legiferare .................... 511

Secţiunea 1: Necesitatea abordării managementului juridic şi jurisdic-

ţional în concordanţă cu metodologiile şi tehnologiile mo-

derne contemporane. ........................................................ 511

Secţiunea 2: Metodologia şi tehnologia modernă contemporană şi

metodologia juridică. ....................................................... 542

Capitolul IV: Ingineria juridică ................................................................. 595

Secţiunea 1: Evoluţia societăţii şi a populaţiei (din punct de vedere

ocupaţional), precum şi a cadrului său juridic ................. 595

1. Evoluţia societăţii ........................................................ 595

2. Evoluţia populaţiei din punct de vedere ocupaţional ... 603

3. Evoluţia cadrului juridic al societăţii........................... 612

4. Evoluţia activităţilor juridice în societate.................... 633

Secţiunea 2: Ingineria juridică .............................................................. 638

1. Activitatea de conducere a societăţii ........................... 638

2. Fundamentarea ştiinţifică a managementului social,

inclusiv a managementului juridic............................... 642

3. Naşterea conceptului de “inginerie juridică” şi evoluţia

acesteia......................................................................... 644

4. Nivelurile de construcţie juridică care caracterizează

ingineria juridică.......................................................... 648

Transplanturile juridice ................................................ 650

Construirea de punţi juridice........................................ 662

5. Fundamentarea activităţilor de „inginerie juridică” .... 672



6. Implementarea activităţilor de inginerie juridică în

câteva sisteme legislative ale unor ţări situate pe

diverse continente ....................................................... 686

Secţiunea 3: Cultura, educaţia şi învăţământul juridic, elemente ambien-

tale indispensabile pentru desfăşurarea eficientă a activi-

tăţilor de inginerie juridică ............................................... 699

1. Cultura juridică ......................................................... 700

2. Educarea juridică....................................................... 704

3. Învăţământul juridic .................................................. 708

Sinteză şi concluzii în legătură cu necesitatea şi importanţa activităţilor de

inginerie juridică în societatea modernă contemporană ................................... 711

Partea III – Managementul jurisdicţional ....................................................... 753

Capitolul I – Istoricul şi evoluţia sistemului jurisdicţional ....................... 755

Secţiunea 1: Definirea noţiunii de justiţie şi a alternativelor jurisdic-

ţionale............................................................................... 755

Secţiunea 2 : Marile sisteme judiciare .................................................. 758

Capitolul II – Fenomenul jurisprudenţial: concept şi evoluţie .................. 773

Secţiunea 1: Conceptul de jurisprudenţă............................................... 773

Secţiunea 2: Spaţiul puterii de apreciere a judecătorului şi frontierele

sale: legaliste, instituţionale şi culturale........................... 778

Capitolul III – Managementul jurisdicţional............................................. 791

Secţiunea 1: Cadrul paradigmatic de abordare a rolului şi funcţiilor

jurisprudenţei în societatea modernă contemporană ........ 791

Secţiunea 2 : Managementul jurisdicţional........................................... 793

Sinteză şi concluzii în legătură cu partea a treia a studiului ............................ 823

Sinteză generală .............................................................................................. 832

Bibliografie ..................................................................................................... 895

941



CO�TE�TS

Foreword ................................................................................................... V

Instead of a preface................................................................................... XIV

Introduction............................................................................................... 1

Part I – Social management....................................................................... 5

Chapter I – General notions about society and its management ......... 7

Section 1: Society as a system......................................................... 8

Section 2: Nature, characteristic features and distinctive properties

of society seen as a system............................................. 14

Chapter II – The social management concept..................................... 23

Section 1: The notion of social management with society seen as a

system............................................................................. 23

Section 2: Social management. Definition and constitutive elements... 27

A. The scientific side of social management .............. 27

B. The methodological side of social management .... 42

C. The technological side of social management........ 72

Section 3: The managerial act in the framework of the “man-machine-

computers” class of systems........................................... 75

A. The informational-decisional system..................... 78

B. The system continuously monitoring the actions

performed for the accomplishment of the chosen

objectives................................................................ 81

C. The control system ................................................. 87

D. The system correcting the deviations, the structures,

the methods and even the objectives, as well as

sanctioning or, on the contrary, rewarding people... 87

Synthesis and conclusions to Chapters I and II ..................................... 93

Part II – Juridical management (managing the legislating activities and the

application of the laws) ............................................................... 105



943

Chapter I – General notions about the need for a new form of managing

society, with special reference to the juridical side of this

activity.............................................................................. 107

Section 1: New forms of managing the social-economic activity of

society and, implicitly, the juridical activities................ 107

Section 2: The juridical side of the new form of managing society 108

Chapter II – The legislating activity ................................................... 128

Section 1: The modern (contemporary) conceptions about the

legislating activity .......................................................... 128

Section 2: The new conceptions about the normative systems in a

society............................................................................. 150

Section 3: A global approach to the legislative phenomenon, including

the legislating activity ..................................................... 206

Section 4: Setting the objectives with the legislating activity......... 209

Section 5: Connecting the legislating activity to various sources of

information ..................................................................... 231

Section 6: The elaboration of laws .................................................. 287

Section 7: Application of the laws and other binding or non-binding

measures ......................................................................... 340

Section 8: Evaluation of the elaboration and the application of the

laws...................................................................................... 360

Section 9: Conceptual developments related to the principles of liberty,

equality and fraternity and their effects in terms of the

legislating activity .......................................................... 482

Chapter III – The methodological side of the legislating activity ...... 511

Section 1: The need to approach the juridical and the jurisdictional

management in consonance with the modern contemporary

methodologies and technologies .................................... 511

Section 2: The modern contemporary methodology and technology

and the juridical methodology........................................ 542

Chapter IV – Juridical engineering ..................................................... 595

Section 1: Evolution of society and the population (in terms of

occupations and the juridical framework as well).......... 595

1. Evolution of society ................................................ 595

2. Evolution of the population in terms of occupations.... 603

3. Evolution of society’s juridical framework ............ 612

4. Evolution of the juridical activities in a society...... 633

Section 2: Juridical engineering ...................................................... 638

1. The activity of managing society............................ 638

2. The scientific foundation of social management,

including juridical management.............................. 642

3. Birth of the “juridical engineering” concept and its 

evolution ................................................................. 644

4. Levels of juridical construction characterizing the

juridical engineering ............................................... 672

Juridical transplants ................................................... 650



Building juridical bridges .......................................... 662

5. Substantiating juridical engineering activities ........ 672

6. Implementation of juridical engineering activities

in several legislative systems in countries on various

continents ................................................................ 686

Section 3: Culture, juridical education and juridical instruction –

background elements indispensible to the efficient

accomplishment of juridical engineering activities........

1. Juridical culture....................................................... 699

2. Juridical education .................................................. 700

3. Juridical instruction................................................. 708

704

Synthesis and conclusions related to the need for and the importance of

juridical engineering activities in the modern contemporary society......... 711

Part III – Jurisdictional management ........................................................ 753

Chapter I – History and evolution of jurisdictional management ....... 755

711Section 1: Definition of the notions of justice and jurisdictional

alternatives ..................................................................... 755

Section 2: The great judicial systems .............................................. 758

Chapter II – The jurisdictional phenomenon: concept and evolution... 773

Section 1: The jurisprudence concept ............................................. 773

Section 2: The extent of a judge’s weighing power and the latter’s 

limits: legalistic, institutional and cultural ..................... 778

Chapter III – Jurisdictional management............................................ 791

Section 1: The paradigmatic framework on approaching the role and

the functions of jurisprudence in the modern contemporary

society............................................................................. 791

Section 2: Jurisdictional management............................................. 793

Synthesis and conclusions related to third part of the study..................... 823

General synthesis ...................................................................................... 832

Bibliography .............................................................................................. 895

944



SOMMAIRE 

Avant-propos............................................................................................. V

En guise d’introduction ............................................................................ XIV

Introduction............................................................................................... 1

Première partie – Le management social ................................................. 5

Chapitre I – Notions générales sur la société et sa gouvernance ........ 7

Section 1 : La société en tant que système ...................................... 8

Section 2 : La nature, les traits et les attributs de l’acte de gouvernance

de la société envisagés en tant que système................... 14

Chapitre II – Le concept de management social ................................. 23

Section 1 : La notion de management social dans les conditions d’une

conception de la société considérée en tant que système... 23

Section 2 : Le management social. Définition et composantes....... 27

A. Le côté scientifique du management social ........... 27

B. Le côté méthodologique du management social .... 42

C. Le côté technique du management social .............. 72

Section 3 : L’acte de gouvernance dans le cadre de la classe de

systèmes « homme-machine-ordinateurs » ................... 75

A. Le système informationnel– décisionnel................ 78

B. Le système de monitoring permanent des actions

entreprises en vue de réaliser les objectifs choisis ... 81

C. Le système de contrôle........................................... 87

D. Le système de correction des déviances, des structures,

des méthodes et même des objectifs et la sanction ou,

au contraire, la gratification des hommes............... 87

Synthèse et conclusions aux chapitres I et II.......................................... 93

Deuxième partie – Le management juridique (la direction des activités

législatives et d’application des lois).......................................................... 105



946

Chapitre I – Notions générales sur la nécessité d’une nouvelle forme

de gouvernance de la société, avec une référence spéciale 

au côté juridique de cette activité .................................... 107

Section 1 : Nouvelles formes de gouvernance de l’activité sociale-

économique dans la société et implicitement des activités

juridiques....................................................................... 107

Section 2 : Le côté juridique de la nouvelle forme de gouvernance

de la société ................................................................... 108

Chapitre II – L’activité législative ...................................................... 128

Section 1 : Conceptions modernes (contemporaines) concernant

l’activité législative ....................................................... 128

Section 2 : Nouvelles conceptions relatives aux systèmes normatifs

du cadre de la société .................................................... 150

Section 3 : Une approche globale du phénomène législatif, y compris

de l’activité législative .................................................. 206

Section 4 : Etablissement des objectifs dans l’activité législative ... 209

Section 5 : La connexion de l’activité législative aux différentes

sources d’information.................................................... 231

Section 6 : Le processus d’élaboration des lois............................... 287

Section 7 : Mise en oeuvre des lois et d’autres mesures avec ou sans

force de loi..................................................................... 340

Section 8 : Evaluation des activités d’élaboration et d’application

des lois........................................................................... 360

Section 9 : Evolutions conceptuelles en relation avec les principes

de la liberté, de l’égalité et de la fraternité et leurs effets

sur le plan de l’activité législative ................................. 482

Chapitre III – Le côté méthodologique de l’activité législative ......... 511

Section 1 : La nécessité d’une approche du management juridique

et juridictionnel en concordance avec les méthodologies

et les technologies modernes contemporaines .............. 511

Section 2 : La méthodologie et la technologie modernes contempo-

raines et la méthodologie juridique ............................... 542

Chapitre IV – Ingénierie juridique ...................................................... 595

Section 1 : L’évolution de la société et de la population (du point de 

vue de ses occupations ainsi que de son cadre juridique)... 595

1. L’évolution de la société ......................................... 595

2. L’évolution de la population du point de vue de ses

occupations ............................................................. 603

3. L’évolution du cadre juridique de la société........... 612

4. L’évolution des activités juridiques dans la société.... 633

Section 2 : L’ingénierie juridique.................................................... 638

1. L’activité de gouvernance de la société .................. 638

2. Le fondement scientifique du management social,

y compris du management juridique....................... 642

3. La naissance du concept d’« ingénierie juridique »

et son évolution ....................................................... 644



4. Les niveaux de construction juridique qui caractérisent

l’ingénierie juridique............................................... 648

1. Les transplants juridiques ....................................... 650

2. L’édification de ponts juridiques ............................ 662

5. Le fondement des activités d’« ingiénerie juridique.... 672

6. La mise en oeuvre des activités d’ingénierie juridique

dans quelques systèmes législatifs de plusieurs pays

situés sur divers continents...................................... 686

Section 3 : La culture, l’éducation et l’enseignement juridique,

éléments ambiants indispensables au déroulement efficace

des activités d’ingénierie juridique ............................... 699

1. La culture juridique................................................. 700

2. L’éducation juridique.............................................. 704

3. L’enseignement juridique ....................................... 708

Synthèse et conclusions relatives à la nécessité et l’importance des activités 

d’ingénierie juridique dans la société moderne contemporaine ................. 711

Troisième partie – Le management juridictionnel.................................... 753

Chapitre I – Historique et évolution du système juridictionnel .......... 755

Section 1 : Définition de la notion de justice et des alternatives

juridictionnelles ............................................................. 755

Section 2 : Grands systèmes judiciaires .......................................... 758

Chapitre II – Le phénomène juridictionnel : concept et évolution ..... 773

Section 1 : Le concept de jurisprudence.......................................... 773

Section 2 : L’espace du pouvoir d’appréciation du juge et ses

frontières : légalistes, institutionnelles et culturelles .... 778

Chapitre III – Le management juridictionnel ..................................... 791

Section 1 : Le cadre paradigmatique d’approche du rôle et des

fonctions de la jurisprudence dans la société moderne

contemporaine ............................................................... 791

Section 2 : Le management juridictionnel....................................... 793

Synthèse et conclusions en marge de la troisième partie de l’étude ......... 823

Synthèse générale...................................................................................... 832

Bibliographie ............................................................................................. 895

947





Despre autor

Autorul, reputatul jurist Vasile Pătulea şi-a desfăşurat activitatea ca

magistrat 15 ani şi apoi în presa juridică timp de peste 35 de ani, în calitate de

redactor şef al revistei Dreptul, având astfel o vastă experienţă practică şi o

pregătire teoretică pe măsură.

A publicat 12 lucrări monografice, în principal în domeniul dreptului

comercial, şi peste 1000 articole şi note în reviste juridice din ţară şi

străinătate.

Ocupând aproape pe durata întregii cariere profesionale posturi de

conducere în domeniul juridic s-a confruntat adesea cu o multitudine de

probleme ce reflectau o slabă performanţă în ce priveşte activitatea de

legiferare şi, mai ales, în cea de aplicare în concret a legilor, constatând

inexistenţa sau funcţionarea defectuoasă a mecanismelor de corelare, faptul că

în aceste domenii importante ale vieţii sociale lipseşte un real management

juridic şi jurisdicţional. Acesta este şi motivul pentru care, începând cu anul

1970, şi-a consacrat o mare parte din timp aprofundării acestor forme de

organizare şi conducere.

Rezultatul acestui enorm volum de documentare, sistematizare şi reflecţie

temeinică s-a concretizat în „Tratatul de management juridic şi jurisdicţional,

lucrare vastă ce aduce în prim plan necesitatea recurgerii, atât în activitatea de

legiferare, cât şi în aceea de aplicare în concret a legilor şi, implicit şi în

activitatea jurisdicţională, a celor mai noi realizări în materie a ştiinţelor

sociologice, dar şi a disciplinelor moderne-teoria sistemelor, teoria organizării,

teoria informaţiei şi teoria deciziei-, ceea ce poate constitui o bază teoretică

solidă pentru o reformă în justiţie. 



About the author

The author, well known jurist Vasile Pătulea, has worked as a magistrate

for 15 years and then in the juridical press for over 35 years, as editor-in-chief

of the “Dreptul” periodical, thus having a vast practical experience and a

corresponding theoretical training.

He published 12 monographs, mainly in the field of commercial law, as

well as over 1000 articles and notes in juridical periodicals in Romania and

abroad.

Having held leading positions in the juridical field almost throughout his

entire career, he often encountered a multitude of problems reflecting poor

performance with the legislating activity and, to an even greater extent, with

the practical implementation of the laws; he found that correlation mechanisms

were inexistent or worked improperly, as well as the fact that these important

fields of social life were lacking a genuine juridical and jurisdictional

management. This was the reason why in 1970 he started devoting a large

amount of time to deepen his knowledge of these organizing and managing

forms.

The outcome of this huge amount of documentation, systematization and

thorough reflection was “Tratat de management juridic şi jurisdicţional” (A

Treatise of Juridical and Jurisdictional Management), a vast work emphasizing

upon the need that both the legislating activity and the actual implementation

of the laws should be based on the state-of-the-art achievements in such fields

as sociological sciences and modern disciplines as well – the system theory,

the organization theory, the information theory and the decision theory – which

can be a solid basis for the reform of justice.



Quelques mots sur l’auteur

L’auteur, Vasile Pătulea, réputé juriste, a déployé pendant 15 ans une

activité de magistrat, puis il a travaillé plus de 35 ans dans la presse juridique,

en qualité de rédacteur en chef de la revue Dreptul (le Droit), ayant ainsi une

vaste expérience pratique et des connaissances théoriques sur mesure.

Il a publié 12 ouvrages monographiques, principalement dans le domaine

du droit commercial et plus de 1000 articles et notes dans les revues juridiques

du pays et de l’étranger.

En occupant au cours de presque son entière carrière professionnelle des

postes de dirigeant dans le domaine juridique, il a été souvent confronté avec

une multitude de problèmes qui reflétaient des manques de performance en ce

qui concerne l’activité législative et surtout en matière de mise en oeuvre des

lois, en constatant soit l’inexistence, soit le fonctionnement défectueux des

mécanismes de corrélation et le fait qu’en ces domaines importants de la vie

sociale il manquait un réel management juridique et juridictionnel. C’est la

raison pour laquelle, à partir de l’année 1970, il a consacré une grande partie de

son temps à l’aprofondissement de ces formes d’organisation et de direction.

Le résultat de cet énorme volume de documentation, systématisation et

réflexion approfondie s’est concrétisé dans le « Traité de management

juridique et juridictionnel », vaste ouvrage qui situe au premier plan la

nécessité de recourir, tant dans l’activité législative, que dans celle

d’application concrète des lois, implicitement dans l’activité juridictionnelle,

aux plus récentes réalisations en matière de sciences sociologiques mais aussi

bien aux disciplines modernes – la théorie des systèmes, la théorie de

l’organisation, la théorie de l’information et la théorie de la décision – ce qui

peut constituer une base théorique solide pour une réforme dans la justice.



Tipărit la Monitorul Oficial R.A.


