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CUVÂNT ÎNAINTE
Istoria societăţii organizate statal și a regimurilor politice și de
guvernare este cuprinsă în dialectica relaţiei dintre puterea statului iar pe
de altă parte libertatea omului. În momentele istorice în care putere
statului predomină, se manifestă în forme accentuate, uneori din partea
unui singur om, iar libertăţile cetăţenești sunt proclamate formal, îngrădite
sau limitate, se spune că suntem în prezenţa unui regim politic dictatorial,
totalitar.
În situaţia în care regimul politic este constituţional și se bazează pe
realitatea principiului supremaţiei legii și al egalităţii în faţa legii inclusiv
pentru deţinătorii puterii statale, libertatea omului are un caracter
predominant faţă de putere, este consacrată de constituţii și de legi, limitele
libertăţilor sunt cele determinate de necesitatea convieţuirii sociale și de
respectul reciproc între titularii acestor libertăţi, iar îngrădirile, condiţionările și restrângerile exercitării libertăţilor individuale au un caracter
excepţional, există un regim politic democratic.
Prin urmare dictatura și democraţia au ca esenţă comună conţinutul și
modul de manifestare al puterii statului și al libertăţii omului. Dictatura
poate avea forme absolute, așa cum istoria demonstrează, în care puterea
statală este exercitată de cele mai multe ori de o singură persoană, iar
libertăţile cetăţenești sunt reduse semnificativ, proclamate formal sau
anihilate. În schimb, nicio formă de organizarea democratică a societăţii în
care libertăţile sociale și drepturile fundamentale sunt recunoscute,
consacrate și garantate nu poate fi în afara puterii statului exercitată de
guvernanţi în numele și pentru guvernaţi. Orice formă de organizare
statală a societăţii, fie ea democratică sau nu implică această distincţie sau
separare între guvernanţi și guvernaţi, primii exercitând puterea statului în
numele poporului, care în formele de democraţie constituţională este
titularul acesteia și al suveranităţii naţionale.
Iată de ce, în opinia noastră, puterea statală fiind o constantă în orice
regim politic, inclusiv în cel democratic, exercitarea acesteia poate avea
forme dictatoriale inclusiv în democraţie și mai ales în democraţiile statale
contemporane. Dictatura puterii în democraţie se poate exprima în esenţă
în practicile statale care reprezintă exces de putere mai ales faţă de
exercitarea drepturilor și libertăţilor fundamentale. Această idee dorim să
o dezvoltăm și să o argumentăm în cele ce urmează din perspectivă juridică
filosofică și teologică.
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De la începuturi şi până în prezent societatea umană este marcată de
două constante care au valoare ontologică: lupta pentru putere iar pe de altă
parte lupta împotriva puterii, atât în situaţiile în care este nelegitimă
deoarece îmbracă forma dictaturii sau chiar a tiraniei, cât şi în variantele de
aparentă legitimitate, în special în societăţile democratice, cum ar fi de
exemplu activitatea politică legitimă a opoziţiei de a accede la putere sau
acţiunile societăţii civile şi a persoanelor fizice împotriva abuzului de putere.
Aceste constante ontologice ale oricărei societăţi umane sunt
inevitabile oricare ar fi forma de organizare sociale sau caracteristicile
regimurilor politice, inclusiv în societăţile democratice, deoarece esenţa
existenţială şi funcţională a oricărui sistem social este expresia diferenţei
contradictorii dintre guvernanţi şi guvernaţi, dintre societate în ansamblu
ei iar pe de altă parte omul în concretul şi personalitatea sa, între ordinea
normativă şi ordinea valorică morală, între lege şi libertate, între interesul
public şi interesul privat şi bineînţeles între vocaţia omului la drepturi
fundamentale intangibile, iar pe de altă parte interesul public al statului de
a condiţiona, limita şi restrânge exercitarea acestora.
Aceste contradicţii, dacă rămân în forma lor absolută, prin excelentă
antagonică pot fi distructive pentru o societate organizată statal, aşa cum
istoria a demonstrat. Tot istoria relevă soluţiile politice şi juridice care, cu
deosebire în perioada modernă au fost consacrate pentru a evita formele
dictatoriale de exercitare a puterii Iată câteva dintre acestea consacrate
începând cu prima Constituţie scrisă a lumii - Constituţia SUA, adoptată în
1787 -, Declaraţia (franceză) a drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789,
până la instrumentele politice şi juridice interne şi internaţionale
contemporane: supremaţia legii şi a Constituţiei, separaţia şi echilibrul
puterilor în stat, proclamarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, controlul judecătoresc şi de constituţionalitate.
Incontestabil aceste principii sunt în fapt şi trăsături ale statului de
drept, consacrate şi garantate constituţional, definesc societăţile democratice contemporane şi practic elimină formele totalitare, dictatoriale ale
puterii statale.
Totuşi diferenţele şi contradicţiile mai sus amintite, pentru că sunt
constante ontologice ale societăţii există şi în orice societate democratică.
În plus există o situaţie subtilă şi anume diferenţa dintre legalitatea
deciziilor statale iar pe de altă parte legitimitatea acestora. Aceste realităţi
pot determina sau favoriza excesul de putere al autorităţilor în societăţile
construite pe baza principiilor constituţionalismului modern.
În acest context rămâne o problemă de esenţă, nu numai teoretică dar
şi practică și anume aceea de a determina limitele puterii statale într-o
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societate democratică, în concret în România şi de a găsii soluţii în cazurile
de manifestare excesivă a autorităţii statului.
Studiile și eseurile cuprinse în acest volum au ca temă principală
încercarea de a determina din perspectivă filosofică, teologică și juridică
limitele puterii statale într-o societate democratică și în mod special în
societatea românească.
O astfel de analiză interdisciplinară o considerăm actuală în contextul
măsurilor restrictive deosebit de severe impuse de guvernaţii din multe
ţări inclusiv în România le impun unor drepturi și libertăţi fundamentale
ale omului, unele dintre ele drepturi naturale intangibile ale acestuia cum
sunt: dreptul la viaţă, dreptul la sănătate, integritatea fizică și psihică,
dreptul de a dispune de propria persoană, dreptul la un nivel de trai
decent, libertatea de conşţiinţă, libertatea culturii și nu în ultimul rând
libertatea religioasă, în special al practicării cultului dreptei credinţe
ortodoxe. Și toate cestea pentru un scop aparent nobil de a prevenii
răspândirea unei epidemii periculoase. Dar, așa cum reputaţi specialiști în
știinţele medicale și în știinţele juridice afirmă, nu restrângerile exagerate
ale libertăţilor fundamentale este soluţia optimă, ci dimpotrivă măsuri
igienice și profilactice care să respecte demnitatea omului precum și viaţa
socială, economică, spirituală și culturală într-o societate democratică.
Din nefericire datorită acestor constrângeri statale generalizate viaţa
socială începe să fie cantonată în forme contrare firii: distanţare socială,
izolare, etc cu consecinţe negative nebănuite pe termen lung.
În condiţiile laicizării accentuate a societăţii și a statului mulţi
consideră că viaţa, legile sociale și juridice, inclusiv Constituţia drepturile
fundamentale într-un cuvânt starea juridică a omului sunt unica și ultima
realitate. Se uită că toate acestea au un fundament mult mai adânc.
Existenţa în general, viaţa în toate formele ei de manifestare, inclusiv viaţa
omului, chiar și societatea sunt daruri ale lui Dumnezeu. De acea
rezolvarea crizelor sociale prevenirea sau după caz înlăturarea
consecinţelor tragice ale unei calamităţi naturale sau sociale, inclusiv
pandemia actuală, nu pot fi înlăturate numai cu puterea omului fie aceasta
și puterea statului. Oamenii de astăzi inclusiv guvernanţii nu cunosc sau nu
iau în seamă dreapta credinţă ortodoxă și mai ales o ponegresc, încearcă să
o limiteze considerând-o o formă desuetă și neavenită de manifestare
socială. Sunt desconsiderate cuvintele Mântuitorului nostru Domnul Iisus
Hristos: „Fără Mine nu puteți face nimic” (Ioan, 15,5).
Noi considerăm că opera de interpretare și aplicare a Constituţiei
poate fi ridicată la înălţimea valorilor ortodoxe milenare a poporului
român fără ca prin aceasta caracterul laic al statului și dreptului să fie
știrbit.
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Este posibilă și o ridicare a conţinutului normativ al Constituţiei la
înălţimea acestor valori, ci nu o coborâre a creștinismului la sensurile laice
ale dreptului și ale legi așa cum se întâmplă astăzi.
Pentru prima data în literatura de specialitate juridică realizăm o astfel
de analiză și tot pentru prima dată analizăm semnificaţiile juridice și
teologice ale conceptului de comportament constituţional loial din ca
obligaţie a autorităţilor statului în opera de interpretare și aplicare a
Constituţiei și în general a legilor.
Monografia este o continuare a studiilor cuprinse în volumele
precedente, „Cultură Juridică” respectiv „Teologie, Filosofie și Drept”
publicate anterior la prestigioasa Editură Pro Universitaria din București.
Invităm pe toţi cei interesaţi, juriști, studenţi, specialiști în dreptul
constituţional și pe orice pasionat de cercetarea interdisciplinară, filosofie,
teologie și drept să lecturez studiile și eseurile cuprinse în acest volum.
Dr. Marius Andreescu
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