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Cuvânt înainte 
 

 În condi iile laiciz rii accentuate a societ ii i a statului mul i consider  c  via a, legile sociale i juridice, 
inclusiv Constitu ia, drepturile fundamentale, într-un cuvânt starea juridic  a omului sunt unica i ultima realitate. 
Se uit  c  toate acestea au un fundament mult mai adânc. Existen a în general, via a în toate formele ei de 
manifestare, inclusiv via a omului, chiar i societatea sunt daruri ale lui Dumnezeu. De acea rezolvarea crizelor 
sociale, prevenirea sau, dup  caz, înl turarea consecin elor tragice ale unei calamit i naturale sau sociale, 
inclusiv pandemia actual , nu pot fi înl turate numai cu puterea omului, fie aceasta i puterea statului. Oamenii 
de ast zi, inclusiv guvernan ii, nu cunosc sau nu iau în seam  dreapta credin  ortodox  i mai ales o ponegresc, 
încearc  s  o limiteze considerând-o o form  desuet  i neavenit  de manifestare social . Sunt desconsiderate 
cuvintele Mântuitorului nostru Domnul Iisus Hristos: „F r  Mine nu pute i face nimic” (Ioan,15,5). 

Noi consider m c  opera de interpretare i aplicare a Constitu iei poate fi ridicat  la în l imea valorilor 
ortodoxe milenare a poporului român f r  ca prin aceasta caracterul laic al statului i dreptului s  fie tirbit. 

 Este posibil  o ridicare a con inutului normativ al Constitu iei la în l imea acestor valori i nu o coborâre 
a cre tinismului la sensurile laice ale dreptului i ale legii, a a cum se întâmpl  ast zi. 

 Istoria societ ii organizate statal i a regimurilor politice i de guvernare este cuprins  în dialectica rela iei 
dintre puterea statului i libertatea omului. În momentele istorice în care puterea statului predomin , se manifest  
în forme accentuate, uneori din partea unui singur om, iar libert ile cet ene ti sunt proclamate formal, îngr dite 
sau limitate, se spune c  suntem în prezen a unui regim politic dictatorial, totalitar. 

În situa ia în care regimul politic este constitu ional i se bazeaz  pe realitatea principiului suprema iei 
legii i al egalit ii  în  fa a legii, inclusiv pentru de in torii puterii statale, libertatea omului are un caracter 
predominant fa  de putere, este consacrat  de constitu ii i de legi, limitele libert ilor sunt cele determinate de 
necesitatea convie uirii sociale i de respectul reciproc între titularii acestor libert i, iar îngr dirile, condi ion rile 
i restrângerile exercit rii libert ilor individuale au un caracter excep ional, exist  un regim politic democratic. 

Prin urmare, dictatura i democra ia au ca esen  comun  con inutul i modul de manifestare al puterii 
statului i al libert ii omului. Dictatura poate avea forme absolute, în care puterea statal  este exercitat  de cele 
mai multe ori de o singur  persoan , iar libert ile cet ene ti sânt reduse semnificativ, proclamate formal sau 
anihilate. Formele de organizare democratic  a societ ii în care libert ile sociale i drepturile fundamentale sunt 
recunoscute, consacrate i garantate, cuprind aceea i dihotomie între titularul puterii (poporul) i stat (institu iile 
statului), care exercit  puterea teoretic în numele poporului. Aceast  realitate permite guvernan ilor s  exercite 
atribu iile de putere constitu ional , pe care le au în mod abuziv, în detrimentul intereselor legitime ale poporului, 
chiar dac  în mod formal actele de guvernare proclam  interesul public al titularului puterii i suveranit ii. Prin 
urmare, dictatura poate fi prezent  chiar i în democra ie. Orice form  de organizare statal  a societ ii, fie ea 
democratic  sau nu, implic  aceast  distinc ie sau separare între guvernan i i guverna i, primii exercitând 
puterea statului în numele poporului, care în formele de democra ie constitu ional  este titularul acesteia i al 
suveranit ii na ionale.  

Iat  de ce, în opinia noastr , puterea statal  fiind o constant  în orice regim politic, inclusiv în cel 
democratic, exercitarea acesteia poate avea forme dictatoriale inclusiv în democra ie i mai ales în democra iile 
statale contemporane. Dictatura puterii în democra ie se poate exprima în esen  în practicile statale care 
reprezint  exces de putere mai ales fa  de exercitarea drepturilor i libert ilor fundamentale. Aceast  idee dorim 
s  o dezvolt m i s  o argument m în cele ce urmeaz  din perspectiv  juridic  filosofic  i teologic . 

De la începuturi i pân  în prezent societatea este marcat  de dou  constante care au valoare ontologic : 
lupta pentru putere i lupta împotriva puterii, atât în situa iile în care este nelegitim  deoarece îmbrac  forma 
dictaturii sau chiar a tiraniei, cât i în variantele de aparent  legitimitate, în special în societ ile democratice, cum 
ar fi de exemplu activitatea politic  legitim  a opozi iei de a accede la putere sau ac iunile societ ii civile i a 
persoanelor fizice împotriva abuzului de putere. 

 Constantele ontologice ale oric rei societ i umane sunt prezente oricare ar fi forma de organizare social  
sau caracteristicile regimurilor politice, inclusiv în societ ile democratice, deoarece esen a existen ial  i 
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func ional  a oric rui sistem social este expresia diferen ei contradictorii dintre guvernan i i guverna i, dintre 
societate în ansamblu ei i omul în concretul i personalitatea sa, între ordinea normativ  i ordinea valoric  
moral , între lege i libertate, între interesul public i interesul privat i bineîn eles între voca ia omului la drepturi 
fundamentale intangibile, iar pe de alt  parte interesul public al statului de a condi iona, limita i restrânge 
exercitarea acestora. 

 Aceste contradic ii, dac  r mân în forma lor absolut , prin excelent  antagonic , pot fi distructive pentru 
o societate organizat  statal, a a cum istoria a demonstrat. Tot istoria relev  solu iile politice i juridice care, cu 
deosebire în perioada modern  au fost consacrate pentru a evita formele dictatoriale de exercitare a puterii. Iat  
câteva dintre acestea, consacrate începând cu prima Constitu ie scris  a lumii - Constitu ia SUA -, adoptat  în 
1787, - Declara ia (francez ) a drepturilor omului i cet eanului - din 1789, pân  la instrumentele politice i 
juridice interne i interna ionale contemporane: suprema ia legii i a Constitu iei, separa ia i echilibrul puterilor 
în stat, proclamarea i garantarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului, controlul judec toresc i de 
constitu ionalitate. Aceste principii sunt i tr s turi ale statului de drept, consacrate i garantate constitu ional; ele 
definesc societ ile democratice contemporane i practic elimin  formele totalitare, dictatoriale ale puterii statale. 

 Totu i, diferen ele i contradic iile amintite, pentru c  sunt constante ontologice ale societ ii, exist  i în 
orice societate democratic . În plus exist  o situa ie subtil  i anume diferen a dintre legalitatea deciziilor statale 
i legitimitatea acestora. Aceste realit i pot determina sau favoriza excesul de putere al autorit ilor în societ ile 

construite pe baza principiilor constitu ionalismului modern. 
 În acest context r mâne o problem  de esen , nu numai teoretic  dar i practic  i anume aceea de a 

determina limitele puterii statale într-o societate democratic , în concret în România i de a g si solu ii în cazurile 
de manifestare excesiv  a autorit ii statului. 

 Studiile i eseurile din acest volum au ca tem  încercarea de a determina din perspectiv  filosofic , 
teologic  i juridic  limitele puterii statale într-o societate democratic  i în mod special în societatea româneasc .  

 O astfel de analiz  o consider m actual  în contextul m surilor restrictive deosebit de severe impuse de 
guverna ii din multe ri, inclusiv din România, m suri ce se opun unor drepturi i libert i fundamentale ale omului, 
unele dintre ele drepturi naturale intangibile ale acestuia: dreptul la via , dreptul la s n tate, integritatea fizic  i 
psihic , dreptul de a dispune de propria persoan , dreptul la un nivel de trai decent, libertatea de con tiin , libertatea 
culturii i nu în ultimul rând libertatea religioas , în special al practic rii cultului dreptei credin e ortodoxe. i toate 
acestea pentru un scop aparent nobil de a preveni r spândirea unei epidemii periculoase. Dar, a a cum reputa i 
speciali ti în tiin ele medicale i în tiin ele juridice afirm , nu restrângerile exagerate ale libert ilor fundamentale 
este solu ia optim , ci dimpotriv  m suri igienice i profilactice care s  respecte demnitatea omului precum i via a 
social , economic , spiritual  i cultural  într-o societate democratic .  

 Din nefericire datorit  acestor constrângeri statale generalizate via a social  începe s  fie cantonat  în 
forme contrare firii: distan are social , izolare nu întotdeauna necesar  etc. cu consecin e negative neb nuite pe 
termen lung.  

 Pentru prima data în literatur  realiz m o astfel de analiz  i tot pentru prima dat  analiz m semnifica iile 
juridice i teologice ale conceptului de comportament constitu ional loial ca obliga ie a autorit ilor statului în 
opera de interpretare i aplicare a Constitu iei i în general a legilor cu raportare la adev rurile de credin  
ortodoxe.  

Invit m pe to i cei interesa i, drept m ritori cre tini, juri ti, studen i, speciali ti în dreptul constitu ional i 
pe orice pasionat de cercetarea interdisciplinar , filosofie, teologie i drept s  lectureze studiile i eseurile cuprinse 
în acest volum. 

 Dr. Marius Andreescu  


