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CUVÂNT ÎNAINTE 

Etica i morala sunt permanen e ale vie ii spiritual-umane, dar, în condi ii create prin 
revolu iile de la sfâr itul anului 1989 din Centrul i R s ritul Europei, ele sunt tot mai 
solicitate pentru a contura profiluri etico-morale potrivite cu noile r scruci ap rute la intrarea 
în secolul al XXI-lea. De aceea, ast zi suntem obliga i s  revenim la fundamentele etice ale 
existen ei omenirii pe care le-am pierdut în aceast  perioad  de criz  profund  pe care o 
traverseaz  civiliza ia, pentru a rezolva problemele ce in nu numai de guvernan a global  
sau ocrotirea mediului ambiant, i inclusiv de dimensiunea moral  a activit ii profesionale a 
juri tilor. Fenomenul în cauz  este destul de actual, mai ales pentru rile ce au trecut de la 
totalitarism la democra ie, precum România i Republica Moldova. Iat  de ce este necesar a 
se aborda i trata în mod insistent problemele deontologiei profesionale, inclusiv cele ce se 
refer  la activitatea profesional  a juristului.  

Deontologia profesional  a juristului este o tiin  normativ , o filosofie practic  ce 
trebuie studiat  nu numai pentru a cunoa te ce este virtutea, ci mai ales pentru a face ca juri tii 
s  devin  virtuo i. Prin urmare, scopul deontologiei profesionale a juristului const  nu în 
furnizarea unui anumit bagaj de cuno tin e, ci în orientarea lui spre anumite valori i virtu i 
eterne, spre s vâr irea faptelor bune. Pentru ca deontologia juridic  s  devin  util  umanit ii, 
sunt necesare dou  premise: arta de a poseda i dirija pasiunile i dorin a de a le îndrepta spre 
scopuri nobile. Semin ele deontologiei, ca i cele ale grâului, încol esc atunci când cad într-un 
sol fertil, iar în aceast  privin , studierea ei în cadrul facult ilor de drept reprezint  acea 
oportunitate care poate da rezultatele scontate.  

Deontologia profesional  a juristului, în general, i deontologia judiciar , în mod special, 
nu se substituie omului real în eforturile sale morale individuale, ea nu poate s  anihileze 
responsabilitatea personalit ii pentru deciziile adoptate. Ele nu sunt un paravan dup  care s  
te po i ascunde, dar ele pot fi utile celor ce caut  un anumit ajutor. Atunci când preceptele 
etice se materializeaz  în activitatea moral  a celor ce o studiaz , deontologia profesional  
poate deveni militant . În caz contrar, ea devine inutil , produce numai iritare i necaz. 

O mare parte din aceast  lucrare este dedicat  studierii aspectelor morale i problemelor 
deontologiei juridice în general i a celor ce se refer  la deontologia judiciar  în mod special, 
deoarece ast zi devine stringent  problema umaniz rii vie ii noastre sociale i statale, a 
materializ rii valorii supreme declarate de Constitu ia României i Constitu ia Republicii 

Moldova – garantarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului. Activitatea 
profesional  a juristului se refer  la interesele i bunurile oamenilor, este adeseori legat  de 
amestecul în via a privat  a cet enilor, de limitarea drepturilor i libert ilor lor, de adoptarea 
unor decizii ce pot influen a, în mod cardinal, destinul omului. În virtutea acestui fapt, exist  
o necesitate stringent  de a forma la juri ti o inut  moral  care s  se afle în conformitate cu 
cerin ele societ ii democratice contemporane. 

Putem constata cu p rere de r u c , în spa iul românesc, exist  prea pu ine lucr ri 
consacrate problemelor deontologiei juridice, mai ales cele ce se refer  la etica judiciar . 
Lucrarea în cauz  reprezint  o tentativ  de a lichida anumite lacune în preg tirea speciali tilor 
din domeniul dreptului i a acorda ajutorul necesar studen ilor la însu irea deontologiei 
profesionale a juristului în conformitate cu experien a acumulat  la predarea acestui obiect. 
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Totodat , ea poate contribui la însu irea mai profund  a con inutului acestei discipline, pentru 
ca, ulterior, cuno tin ele s  se transforme în fapte i ac iuni îndreptate spre a proteja drepturile 
i libert ile omului.  

Prezentul manual nu ridic  preten ii deosebite de „originalitate”. Ne-am str duit s  
sistematiz m i s  reorganiz m teme i solu ii existente care sunt elaborate sau numai intuite 
în deontologia profesional  a juristului. Dac  pe parcursul lucr rii au ap rut în analizele 
noastre i elemente de „originalitate”, r mâne pe seama speciali tilor s  le aprecieze. Ceea ce 
ne-a interesat în mod special a fost explicarea problemelor cu care se ocup  deontologia 
profesional  a juristului i nu „originalitatea” sau „paternitatea ideilor”. 
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INTRODUCERE 

Obiectul, func iile i problematica eticii i deontologiei 
profesionale a juristului 

 

Planul: 
1.  Geneza i con inutul no iunilor de „etic ” i „moral ”. 
2. Dimensiunea moral  a personalit ii i societ ii. 
3. Particularit ile func ion rii moralei în societate. 
4. Nonviolen a – „tabu” moral categoric. 
5. Unitatea moral  i diversitatea moravurilor.  
6. Paradoxul evalu rii morale i al comportamentului moral. 
7. No iunea i tipurile deontologiei profesionale. 
8. Natura i esen a valorilor deontologice. 
9. Norma moral  în deontologie. 
10. Principiile deontologiei. 
11. Func iile eticii i deontologiei juridice. 
12. Deontologia profesional  a juristului, tip specific al deontologiei. 

 

1. Geneza i con inutul no iunilor de „etic ” i „moral ”. Obiectul eticii 

No iunea de „etic ” provine de la cuvântul grecesc ethos (morav, obicei, caracter). 
Ini ial, prin acest termen se în elegea locul obi nuit de trai, casa, locuin a, cuibul p s rilor i 
vizuinile fiarelor. Ulterior, ea a început s  însemne natura stabil  a unui fenomen, obicei, 
caracter etc. 

Pornind de la cuvântul ethos cu sensul de caracter, marele filosof al Greciei Antice, 
Aristotel, a creat adjectivul etic pentru a desemna o clas  specific  de calit i umane, numite 
de el „virtu i etice”. Aceste virtu i reprezint , dup  Aristotel, ni te facult i ale caracterului, 
temperamentului omului, care mai sunt numite „calit i spirituale”. Ele se deosebesc, pe de o 
parte, de afecte (ca facult i ale corpului), iar pe de alt  parte, de virtu ile diano-etice (ca 
facult i ale min ii). Spre exemplu, frica este un afect natural, memoria, o facultate a min ii, 
iar cump tarea, curajul, d rnicia – facult i ale caracterului. Cu scopul de a reliefa totalitatea 
virtu ilor etice într-un compartiment separat al gnoseologiei i de a-l delimita într-un domeniu 
distinct al tiin ei, Aristotel introduce în uz no iunea de „etic ”. 

Urm rind scopul de a traduce exact no iunea de „etic ” din limba greac  în limba latin , 
Cicero, marele filosof al Romei Antice, a creat no iunea de moralis (moral), de la latinescul 
moris (num r), cuvânt similar grecescului ethos. Dup  cum am remarcat mai sus, ethos 

înseamn  „caracter, temperament, mod , obicei, croial  a îmbr c mintei”. Când scria despre 
filosofia moral , Cicero se referea la aceea i sfer  a cunoa terii pe care Aristotel o numea 
„etic ”. 

În secolul al IV-lea d.Hr., în limba latin  s-a încet enit no iunea de moralitas (moral ), 
care era de fapt o analogie direct  a no iunii grece ti de „etic ”. În accep ia ini ial , în limbile 
europene ce s-au consolidat în Evul Mediu, termenii „etic ”, „moral ”, „moralitate” erau 



10 Deontologia profesional  a juristului 

utiliza i ca sinonime, având acela i sens. În procesul dezvolt rii ulterioare a culturii, odat  cu 
elucidarea particularit ilor eticii ca domeniu al gnoseologiei, fiecare no iune cap t  treptat o 
semnifica ie proprie. Prin etic  se subîn elege o ramur  a cunoa terii, o tiin  aparte, iar prin 
moral  (moralitate), obiectul de studiu al eticii. 

Totodat , destui filosofi disting etica de moral  în felul urm tor: morala se refer  la 
comportamentul uman v zut prin prisma valorilor de bine – r u, drept – nedrept etc., iar etica 
studiaz  tot ceea ce include aceast  arie a valorilor i normelor morale în ac iune. În limbajul 
obi nuit, cei doi termeni sunt adeseori inter anjabili – când descriem oameni pe care-i 
consider m buni i ac iunile lor morale, corecte. De asemenea, termenii neetic i imoral sunt 
sinonimi atunci când descriem anumite persoane rele sau când spunem c  ac iunile lor sunt 
imorale. 

În istoria filosofiei au fost întreprinse un ir de tentative de a scoate la iveal  distinc iile 
dintre no iunile de „moral ” i „moralitate”. Cea mai cunoscut  dintre ele îi apar ine lui 
celebrului filosof german Georg W.F. Hegel, care în elegea prin moral  aspectul subiectiv al 
ac iunilor întreprinse de oameni, iar prin moralitate – înse i ac iunile în desf urarea lor 
obiectiv  i deplin , adic  morala reprezint  felul în care sunt percepute ac iunile de c tre 
individ în aprecierea lui subiectiv  manifestat  prin tr irea vinov iei, iar moralitatea, felul 
în care se manifest  în realitate faptele omului, în cadrul familiei, al poporului, al statului. Un 
alt filosof german, Wilhelm Wundt, referindu-se la distinc ia dintre moravuri i moral , în 
sensul aprecierii moravurilor în func ie de acordul sau dezacordul cu cerin ele moralei, 
considera c  morala este constituit  din totalitatea principiilor, criteriilor sau valorilor dup  
care consider m o fapt  ca bun  sau rea ca vrednic  de aprobat, de l udat i de promovat sau 
ca un lucru de dezaprobat, de dispre uit, de împiedicat. 

Bernard Williams, celebrul specialist în problemele eticii, în lucrarea sa Introducere în 

etic , devenit  o carte de c p tâi a studen ilor din întreaga lume, editat  la Cambridge în 1972 
i reeditat  în scurt timp de zece ori, face o distinc ie tehnic  între morality i ethics, cel de-al 

doilea cuvânt având un sens mai general, ce acoper , în mare m sur , în elesul în care 
utiliz m noi, de regul , cuvântul „moral ”. „Moralitatea”, în schimb, ar fi „un sistem special, 
o varietate particular  a gândirii etice”, „una care are o semnifica ie special  în cultura 
occidental  modern ; nota distinctiv  a „subsistemului moralitate” e dat  de „no iunea 
special  de obliga ie pe care o utilizeaz ” i de inten ia „universal ” pe care o posed 1. 

În tradi ia cultural  i lingvistic , prin moralitate se subîn eleg principiile fundamentale 
de comportare uman , iar prin moral  – formele de comportare obi nuite. În acest sens, 
poruncile lui Dumnezeu in de moralitate, iar pove ele unui pedagog – de moral . 

Totu i, putem constata c  în majoritatea limbilor contemporane, în vorbirea curent , cele 
trei cuvinte se utilizeaz , de obicei, ca sinonime i se înlocuiesc reciproc. 

Pentru oamenii ce nu cunosc îndeaproape filosofia, cuvântul „etic ” sugereaz  un 
ansamblu de standarde în raport cu care un grup sau o comunitate uman  decid s - i 
reglementeze comportamentul, spre a deosebi ce este legitim sau acceptabil în urm rirea 
scopurilor lor de ceea ce nu este astfel. Se vorbe te, în acest sens, de o „etic  a afacerilor”, de 
o „etic  juridic ” sau de o „etic  medical ”. 

Nu întotdeauna no iunea de „etic ” trebuie asociat  neap rat cu o activitate specific . 
Sensul filosofic al termenului în cauz  are evidente tangen e cu aceast  accep iune uzual , 

                                                            
1 B. Williams, Introducere în etic , Ed. Alternative, Bucure ti, 1993, p. 5. 
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dar nu este identic  cu ea. Ca orice alt  preocupare filosofic , cercetarea etic  vizeaz  
principiile fundamentale i conceptele de baz  ce se reg sesc sau ar trebui s  se reg seasc  în 
orice domeniu particular al gândirii i activit ii umane. Fiind o ramur  a filosofiei, etica 
reprezint  un studiu teoretic. Prin aceasta, ea difer  de „etic ” în sensul profan schi at anterior 
– orice cod etic, spre exemplu etica cre tin , este menit a fi nu doar o expunere i analiz  a 
anumitor doctrine teoretice, ci i o c l uz  de via  practic . „Etica” filosofic  i „etica” în 
sens nefilosofic au ca element comun obiectul lor. Filosofii moralei studiaz  tocmai acele 
sisteme ce urm resc s  c l uzeasc  via a oamenilor ca oameni. Este totu i important s  nu 
fie supralicitat , în acest context, deosebirea dintre profan i filosof: în situa ia în care omul 
de rând gânde te critic despre propriile-i vederi morale sau despre cele ale altora, sau 
mediteaz  asupra justific rii lor, sau le compar  cu alte atitudini, rivale, el fiind în felul s u 
un filosof al moralei. 

În sens clasic, obiectivul eticii l-au constituit activit i de acest gen. Specula ia îns  a 
trecut i dincolo de preocuparea direct  pentru chestiuni pe care un nefilosof le-ar considera 
ca inând de etic . Putem releva aici trei c i pe care se pot angaja filosofii, c i ce pot fi 
considerate drumuri magistrale în perimetrul eticii, dar care, într-un fel sau altul, tind s  se 
îndep rteze de preocup rile curente ale vie ii morale. 

1. Un etician se poate apleca asupra unui ansamblu de principii, virtu i i atitudini 
recunoscute de un grup uman sau de o institu ie existent , ansamblu ce nu este în chip 
primordial filosofic în virtutea faptului c  are scopuri practice, i nu teoretice, spre a încerca 
s  explice i s  analizeze liniamentele lui morale de baz . În aceast  categorie ar intra, 
bun oar , orice critic  a eticii cre tine. Mai frecvent  este situa ia în care un etician 
investigheaz  o teorie moral  inventat  i modificat  de al i filosofi. Ace tia fie au crezut c  
teoria lor explic  mai bine decât orice alt  doctrin  prefilosofic  ar fi f cut-o „care sunt în 
realitate lucrurile în care credem cu to ii”, fie au sus inut-o ca pe un ghid îmbun t it al 
ac iunii practice. Cel mai elocvent exemplu de acest fel, cel pu in în tradi ia filosofic  
anglo-saxon , este teoria utilitarismului. Dintre toate concep iile privitoare la modul în care 
un om trebuie s  tr iasc , aceasta e în prezent cel mai amplu discutat , analizat , criticat , 
atacat  i ap rat . Totu i, ea a fost creat  în întregime de filosofi i nu are vreun grup sau vreo 
institu ie proprie. 

2. Realizând compara ia dintre eticele specifice, cea a comer ului, a medicinii, a 
dreptului, ajungem la problema justific rii. E de presupus c  regulile valabile în aceste 
sectoare nu sunt arbitrare, instituite i sus inute de bunul-plac al unei autorit i capricioase. 
Spre a respinge o asemenea acuza ie, un ap r tor al sistemului eticii medicale, spre exemplu, 
ar încerca s  arate c  regula în discu ie este necesar  în raport cu scopurile medicinii sau cel 
pu in util  în acest sens. Astfel, el ar putea sus ine principiul confiden ialit ii a tot ceea ce 
pacientul îi spune medicului în cabinetul de consulta ii, ar tând c  acest principiu creeaz  
pacientului un sentiment de încredere, care la rândul s u îl predispune spre o mai mare 
onestitate, ceea ce înseamn  c  medicul va primi în felul acesta mai multe date pe care s - i 
întemeieze diagnosticul. Acest mod de argumentare este acceptabil, deoarece exist  un scop 
general recunoscut al medicinii – prevenirea i vindecarea bolilor. Dac  am construi îns  o 
argumentare similar  în favoarea regulilor ce se aplic  oamenilor nu într-o calitate sau alta, 
particular , a lor, ci pur i simplu ca oameni, am avea nevoie i aici, în mod analog, de un 
scop îndeob te admis. Acest considerent i-a silit pe filosofii moralei spre specula ii uneori 
foarte problematice. Condi ia uman  poate fi caracterizat  în termenii unor generalit i 
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privitoare la natura uman , la Dumnezeu i la rela ia sa cu omul sau la condi iile necesare ale 
vie ii sociale. Oricare ar fi îns  baza, vom încerca într-un fel sau altul s  ne încredin m c  
ace ti factori esen iali determin , într-un mod nu totdeauna evident, un scop sau un sens al 
vie ii. De îndat  ce este stabilit cu certitudine acest scop, orice principiu i virtute moral  pot 
fi evaluate prin prisma contribu iei pe care o aduc sau, eventual, nu o aduc, la atingerea lui. 
Devine astfel aproape inevitabil  trecerea de la investigarea moralei îns i la investigarea 
factorilor care o fac posibil  sau necesar .  

Cele descrise pân  aici reprezint  a a-numita „etica normativ ”. Aceasta const  în 
investigarea con inutului principiilor i virtu ilor morale i în justificarea lor prin raportare la 
condi ia uman . În general, în acest tip de cercet ri a constatat etica filosofic , pân  în secolul 
al XX-lea. 

3. Exist  îns  întreb ri legate de moral  ce nu vizeaz  con inutul ei, în ele nefiind vorba 
nici despre valabilitatea sau nu a unor principii, nici despre felul în care trebuie s  tr im. Sunt 
întreb ri generate de nedumeriri în privin a formei logice a moralei. Astfel, spre exemplu, 
problema obiectivit ii sau subiectivit ii judec ilor morale i problema rela iei logice dintre 
credin ele morale i cele factuale nu vizeaz  direct con inutul vreunei forme particulare de 
via  moral  real  sau imaginar , ci regulile logice generale ale oric rei morale sau ale 
oric rei argument ri morale, indiferent de ce anume urm re te ea s  sus in  sau s  condamne. 
Acest tip de probleme difer  de cele din etica normativ  i sunt caracterizate drept probleme 
metaetice. Evident c  asemenea considera ii metaetice sunt, în sens pur logic, anterioare celor 
ce in de etica normativ . Spre exemplu, înainte de a fi decis dac  credin ele morale reflect  
un adev r obiectiv sau sunt dependente de dorin ele personale ale celor ce le împ rt esc, nu 
po i ti ce form  de argumentare este potrivit  pentru sus inerea sau respingerea unei credin e 
morale date. De fapt, nu po i ti m car dac  este în general posibil  argumentarea ra ional  
în chestiuni de moral . Astfel, mul i filosofi ai moralei din secolul al XX-lea – spre exemplu, 
George Moore, Charles Stevenson i Richard Hare – au sus inut, uneori implicit iar alteori 
explicit, teza c  sarcina primordial  a eticii este de a se ocupa de problemele metaetice, l sând 
deschis  problema dac  mai târziu vor putea fi abordate i probleme mai de con inut ale 
moralei (cele ale eticii normative). 

A adar, etica este o tiin  filosofic  ce studiaz  morala ca una dintre cele mai 

importante laturi ale existen ei umane i sociale ce examineaz  esen a, natura i structura 

moralei, este o sfer  a cunoa terii, o tradi ie intelectual , iar morala sau moralitatea este 

ceea ce studiaz  etica, obiectul ei. 

Gândirea etic  s-a cristalizat în cadrul concep iilor filosofice generale fie într-o form  
dezvoltat , fie ca un sector relativ autonom al reflec iei. Etica este o disciplin  filosofic  prin 
tradi ia sau prin istoria ei exterioar , întrucât în baza oric rei concep ii etice dezvoltate 
coerent st , explicit sau implicit, o concep ie general  asupra existen ei. Ea este o disciplin  
filosofic  i prin domeniul ei de referin , deoarece ea studiaz  rela ia dintre „faptele bune” 
i ceea ce este binele, având un demers sintetic i conceptualizat. Totodat , ca disciplin  
tiin ific , etica cerceteaz  morala i moralitatea potrivit regulilor tiin ifice de cunoa tere. 

Astfel, etica este o disciplin  filosofic  prin tradi ia i fundamentul ei teoretice, prin 
obiectul de studiu i rezultatele sale, prin demersul speculativ. În acela i timp, etica este i o 
disciplin  tiin ific , ceea ce va fi demonstrat de noi când vom vorbi despre func ia ei 
cognitiv . Pe de alt  parte, acest caracter va reie i din analiza propriu-zis  a moralei, efectuat  
pe tot parcursul lucr rii în cauz . 
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În etic  sunt elucidate dou  grupe de probleme: problemele teoretice propriu-zise, 
referitoare la natura i esen a moralei, i problemele ce in de felul în care trebuie s  procedeze 
omul, de principiile i normele dup  care trebuie s  se conduc  în via . 

Totodat , ast zi are loc l rgirea câmpului eticii i a problematicii ei, pe motiv c  no iunea 
binelui se r sfrânge asupra interac iunilor cu natura (etica ecologic ), experimentele 
tiin ifice (bioetica) care î i centreaz  aten ia asupra chestiunilor etice din diferite domenii: 

biologie, medicin , cibernetic , economie etc. 
În sistemul eticii se elucideaz  domenii ca: axiologia etic , ce studiaz  problemele 

binelui i r ului; deontologia etic , ce studiaz  problemele datoriei; fenomenologia eticii, ce 
studiaz  morala unei sau altei societ i sub aspect sociologic i istoric; genealogia moralei; 
etica istoric ; etica profesional  etc. 

Pentru a se constitui, o tiin  are nevoie de anumite metode de cercetare care s  duc  la 
rezultate adecvate realit ii pe care o cerceteaz . Pe parcursul dezvolt rii eticii, un rol deosebit 
l-a jucat metoda speculativ  care considera c  legile morale sunt anterioare fiec rei genera ii 
de oameni – c reia i se înf i eaz  ca un imperativ –, iar ace tia le consider  ca fiind 
înn scute, imuabile, atribuindu-le adeseori o origine supranatural . Îns  neajunsurile acestei 
metode sunt evidente, deoarece ea separ  morala de realitate. De aceea, un loc aparte îl ocup  
metoda empiric . Cunoa terea moralei prin analiza faptelor de experien  poate conduce la 
formularea legilor cauzale ale moralit ii, consider  celebrul filosof român Dimitrie Gusti. 
De aceea, sus ine D. Gusti, în etic  trebuie de plecat de la realitatea moral  a a cum se prezint  
ea, pentru a ajunge, prin explica ii, la cunoa terea ideii de realitate. Ideea, fiind dinamic , se 
dezvolt  i tinde spre perfec iune, astfel încât aplicarea acestei metode contribuie la revelarea 
idealului etic.  

Totodat , D. Gusti caracteriza metoda eticii ca fiind formalist , realist  i critic . În 
cercetarea fenomenelor morale, formalismul r spunde necesit ii de a surprinde esen a 
moralit ii. În acela i timp, cercetarea tiin ific  în etic  const  în a analiza realit ii morale 
existent  prin observa ii, analiz  etc. În loc de a specula asupra omului abstract, etica trebuie 
s  caute s  vad  ansamblul de prescrip ii i norme care constituie morala unei societ i, 
explicând cum se formeaz  ele în func ie de alte serii de fenomene. Al treilea atribut al 
metodei etice prezentate de D. Gusti este spiritul critic conceput de el ca expresie de el ca 
expresie a unei continue autoverific ri în procesul cercet rii etice, permi ând evolu ia, 
transformarea metodei îns i în func ie de cerin ele cercet rii fenomenelor morale, 
eternizarea ei fiind respins . 

Eticianul rus Oleg Drobni kii, a formulat un ir de tr s turi specifice ale moralei ca 
sistem de exigen e, prin intermediul c rora se realizeaz  reglementarea normativ  a 
comportamentului: a) este o reglementare neinstitu ional ; b) se bazeaz  pe reprezent ri 
conceptuale, ideale, spirituale; c) este mediat  de rolul deosebit al con tiin ei i, în particular, 
de motiva iile subiective; d) sanc iunile utilizate de moral  sunt ideale dup  caracterul lor, iar 
motivele de activizare a ei sunt dezinteresate (în sensul pruden ial-pragmatic al cuvântului); 
e) exigen ele morale reflect  contradic ia dintre „ceea ce trebuie s  fie” i „ceea ce este” i 
ele sunt orientate spre rezolvarea ei; f) reglementarea moral  presupune autonomia perso-
nalit ii fa  de ac iunile empirico-extrinseci i de grup; g) capacitatea ei de autolegiferare;  
h) este o form  specific  a responsabilit ii personale; i) exigen ele morale sunt universale, 
iar judecata moral  este universalizat 1. 

                                                            
1 , . .  : -  . : « », 1974, p. 122. 
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În opinia eticianului german Franz von Kutschera, etica se împarte în trei compartimente: 
etica descriptiv , etica normativ , metaetic . Etica descriptiv  include judec i nenormative 
despre norme i valori, etica normativ  (sau pur i simplu etica) include judec ile normative, 
iar metaetica include judec ile lingvistice i metodologice despre caracterul i argumentarea 
judec ilor normative, se refer  la fundamente i limite, adic  la valori1. 

În structura moralei, de obicei, se disting urm toarele elemente constitutive: valorile 

morale, normele morale, principiile morale, criteriile morale, sentimentele i tr irile morale 
etc. 

Valorile morale, în opinia eticianului român Stelian Stoica, desemneaz  scopuri sociale 
i atitudini umane preferen iale: responsabilitate, echitate, demnitate, dreptate, libertate etc.2. 

Aceste valori structureaz , prin umanizare, sensul vie ii.  
Dup  cum remarc  filosoful român Tudor C tineanu, „Normele morale sunt propozi ii 

sau enun uri prescriptive, prin care se indic  ce trebuie s  fac  sau s  nu fac , respectiv cum 
trebuie s  fie sau s  nu fie subiectul con tient în situa ii repetabile, pentru ca manifestarea sau 
felul s u de a fi s  fie apreciate ca bune i nu ca rele”3. Totodat , eticianul german Brigit Förg 
sus ine c  „norma moral  este rela ia preferen ial  între valori i semnifica ii”4. Într-adev r, 
norma este o valoare i toate obiectivele semnificative ale omului sunt valori. Îns  valoarea 
moral , în sens strict, r mâne expresia obiectiv  i obiectivat  real a normei, care este un 
moment al moralei. Preceptele i normele morale c l uzesc conduita oamenilor, care î i 
raporteaz  astfel comportamentul la valorile morale de bine sau r u, din care decurge i 
definirea acestui comportament ca moral sau amoral. Normele morale sunt înzestrate cu 
sanc iuni de aceea i natur . Ele pot fi extrinseci subiectului i reprezint  o reac ie a 
colectivit ii fa  de fapta amoral  i, în aceast  circumstan , avem de-a face cu forme 
diferite de manifestare a oprobriului public, sau pot fi intrinseci, din sfera con tiin ei 
subiectului, acestea fiind cele mai puternice i eficiente, sub forma de regrete, p reri de r u, 
mustr ri de con tiin  sau scrupule de con tiin . 

Normele morale pot avea un caracter concret sau unul general, iar caracterul lor general 
exprim  esen a sistemului moral i reflect  idealul comunitar la un moment istoric dat. Spre 
deosebire de normele juridice, care sunt legate de anumite particularit i de form , con inutul 
normelor morale se ad poste te sub înveli ul unor idealuri, principii, obiceiuri care reprezint  
con inuturi mai generale. i aceste forme ale con tiin ei morale au comandamente, prescrip ii, 
îndeplinesc func ii reglementatoare f r  a avea, nemijlocit, caracterul unei reguli, sus ine T. 
Huszár5.  

Normele morale au o structur  formal , care se constituie din dou  elemente 
fundamentale, cristalizate lexical în dou  expresii tipice: expresia calitativ  i expresia 
imperativ . Elementul calitativ indic  ce anume trebuie „s  faci” sau cum trebuie „s  fii”, iar 
elementul imperativ este con inut în formularea „trebuie”. Imperativul poate lua dou  forme 
de expresie: una pozitiv  („trebuie”), care poate fi activ  i stimulativ , i alta negativ  („nu 
trebuie”), care poate fi restrictiv , inhibitiv , coercitiv . Din aceast  cauz , morala, în sens 
larg, e structurat  valoric contradictoriu: din valori care sunt recomandate („trebuie”) i 
                                                            

1 F. von. Kutschera, Fondamenti dell 'Etica, Ed. F. Angeli, Milano, 1991, pp. 49-54. 
2 S. Stoica, Prelegeri de etic , vol. 1, Ed. Universit ii din Bucure ti, Bucure ti, 1974, p. 79. 
3 T. C tineanu, Elemente de etic , vol. I. Faptul moral, Ed. Dacia, 1982, Cluj-Napoca, p. 87. 
4 B. Förg, Moral und Ethik der PB. Vs Verlag, 2004, p. 14. 
5 T. Huszár, Morala i societatea, Ed. Politic , Bucure ti, 1967, p. 103. 
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non-valori (sau pseudovalori), care sunt interzise („nu trebuie”). Simultan, interdic ia „nu 
trebuie” nu înseamn  ceva care e interzis, deoarece interzis înseamn  „trebuie s  nu (…)”. 

În acela i timp, imperativul în cele dou  forme de expresie nu posed  o semnifica ie 
valoric moral  intrinsec , din motiv c  imperativul „trebuie” – „nu trebuie” poate angaja i 
angajeaz  în via a real  orice ac iune, orice fel de a fi. Imperativul are i grade intrinseci de 
intensitate. În limba român , expresiile „trebuie” – „nu trebuie” posed  un caracter 
constrâng tor, indiferent dac  factorul de constrângere vine din interiorul sau din exteriorul 
con tiin ei morale sau din ambele p r i. Dar limba român  a mai structurat dou  imperative, 
c rora Constantin Noica le consacr  o analiz  magistral : „se cade” – „nu se cade”; „se 
cuvine” – „nu se cuvine”1. Aceste imperative pot fi formulate din exterior i angajeaz  liber 
con tiin a moral  din interiorul ei, iar mai apoi aceste imperative au o semnifica ie moral  
intrinsec .  

Normele morale sunt clasificate, de regul , în trei tipuri: generale, particulare i speciale. 
Normele generale (sau universale) sunt proprii tuturor colectivit ilor umane, ele au o mare 
durabilitate în timp i reglementeaz  toate tipurile de rela ii i de activit i umane, structurând 
nucleul etosului uman. Dup  cum am încerca s  enumer m aceste norme în expresia pozitiv , 
atunci ele ar fi: „Fii sincer!”, „Fii cinstit!”, „Fii demn!”, „Fii curajos!”, „Fii generos!”, „Fii 
recunosc tor!”, „Fii loial!”, „Fii bun!”, „Fii drept!”, „Ajut - i aproapele!”, „Respect - i 
p rin ii!”, „Cre te- i copiii a a cum se cuvine!”, „Respect - i întotdeauna promisiunile!” etc. 

Normele particulare sunt normele ce se adreseaz  unor tipuri sau colectivit i 
determinate, ele posed  o anumit  varia ie în timp, reglementând tipuri de rela ii sau activit i 
umane particulare. În cadrul lor se înscriu normele privind via a de familie, normele morale 
ale muncii, normele privind diverse activit i profesionale, care î i elaboreaz  „etici” 
particulare: „etica” muncii tiin ifice, „etica” medical , „deontologia” juridic , „etica” 
pedagogic  etc. 

Normele speciale se adreseaz  unor grupuri restrânse sau vizeaz  rela ii i manifest ri 
cu totul specifice sau ocazionale. Spre exemplu, normele cavalerismului, normele vie ii de la 
cur ile nobiliare sau împ r te ti, normele de protocol, normele de comportare civilizat  în 
lume i societate. 

A adar, normele morale sunt normele sociale ce reglementeaz  comportamentul omului 

în societate, atitudinea lui fa  de al i oameni, fa  de societate i fa  de sine însu i. 
Respectarea lor este asigurat  de for a opiniei publice, de convingerile intrinseci ale 
personalit ii ce se întemeiaz  pe reprezent rile adoptate de societate cu privire la bine i r u, 
echitate i inechitate, virtute i viciu etc. 

Prin principiile morale în elegem „un temei al sistemului normativ i totodat  o moda-
litate de coordonare a normelor morale, a unui sistem de norme morale sau a unui grup de 
norme morale”2. 

În etic  se disting principiile fundamentale generale i principiile particulare. De obicei, 
sunt elucidate trei principii morale fundamentale: principiul renun rii, principiul 
individualismului i principiul colectivismului. 

Principiul renun rii este propriu mai multor tipuri istorice de moral : moralei budiste, 
moralei stoice, moralei cre tine, mai ales în forma ei originar . Acest principiu presupune 

                                                            
1 C. Noica, Rostirea filozofic  româneasc , Ed. tiin ific  i Enciclopedic , Bucure ti, 1970.  
2 T. C tineanu, op. cit., p. 107. 
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renun area la ordinea real  i la cea normativ-valoric  a colectivit ii. În virtutea acestei 
renun ri, sistemul normativ nu este nici respectat pozitiv i nici nu este contrazis pozitiv, el 
este evitat prin evadarea din el într-o alt  ordine, care nu ine de lumea aceasta. 

Principiul individualismului este propriu diverselor forme istorice ale moralei, fiind un 
principiu al ra iunii de afirmare a individului împotriva colectivit ii. 

Principiul colectivismului este preceptul oric rei morale i a moralit i, deoarece omul 
este o fiin  social , el tr ie te în colectiv i în diverse forme de comunitate uman . Coeren a 
i stabilitatea într-o colectivitate nu sunt posibile f r  respectarea de c tre to i a unui minim 

de cerin e morale ale vie ii în comun i f r  func ionarea opiniei de grup, care asigur  
integrarea indivizilor în via a colectiv  i corectarea comportamentelor inadecvate. 

Principiile morale reprezint  formele de exprimare a cerin elor morale care dezv luie, în 
linii generale, con inutul moralit ii ce exist  într-o societate sau alta. Ele exprim  cerin ele 
fundamentale ce se refer  la esen a moral  a omului, la caracterul rela iilor dintre oameni i 
determin  direc iile magistrale ale activit ii oamenilor, ele devenind astfel o baz  a normelor 
concrete de conduit .  

Printre principiile morale generale pot fi remarcate: umanismul – recunoa terea omului 
ca valoare suprem ; altruismul (de la lat. alter, „altul”) – slujirea dezinteresat  a aproapelui, 
orice ac iune ce este folositoare altuia, iar nu celui care o îndepline te; mila – iubirea 
comp timitoare i activ  ce se exprim  prin tendin a de a-l ajuta pe fiecare om c ruia i s-a 
întâmplat o nenorocire; renun area la individualism (la opunerea individului societ ii, i la 
manifestarea de egoism) – acordarea priorit ii intereselor personale în detrimentul 
intereselor tuturor.  

În afar  de principiile ce caracterizeaz  esen a moralit ii, exist  i principii morale 
particulare care se refer  la modalitatea de îndeplinire a cerin elor morale. Astfel de principii 
sunt: con tiinciozitatea i formalismul, feti ismul, fatalismul, fanatismul, dogmatismul etc. 
Aceste principii formale nu determin  con inutul normelor concrete ale comportamentului, 
îns  caracterizeaz  o anumit  moralitate, indicând cât de con tient sunt îndeplinite 
dezideratele morale. 

Sentimentele morale i tr irile nu sunt atribuite, de regul , individului, deoarece numai 
lui îi sunt proprii asemenea manifest ri ca: altruismul, respectul, curajul, iubirea, spiritul de 
solidaritate, compasiune etc. T. Huszár scria c  „sentimentele morale ale oamenilor sunt 
mijlocite de rela iile morale care iau na tere în societate: sisteme de cerin e i de valori care 
se realizeaz  în rela iile sociale dintre oameni”1. Sensibilitatea moral  nu fiin eaz  în sine, ci 
se afl  într-o rela ie de interdependen  atât cu valorile, cât i cu normele, preceptele ori 
regulile morale. 

Dup  ce am conturat obiectul eticii, putem trece la elucidarea esen ei moralei (mora-
lit ii) i rolului ei în societate. În general, nu exist  vreo opinie în acest sens ce nu poate fi 
pus  la îndoial . 

Este evident c  morala reprezint  ceva mai mult decât o totalitate de fapte care trebuie 
interpretate. Morala evoc  nu ceea ce este, ci, mai degrab , ceea ce trebuie s  fie. De aceea, 
atitudinea adecvat  a eticii fa  de moral  nu se limiteaz  la reflectarea i la explicarea ei. 
Etica trebuie s  propun  modelul propriu al moralit ii: filosofii moralei sunt, în acest sens, 
ni te arhitec i care au sarcina de a proiecta noi edificii.  

                                                            
1 T. Huszár, op. cit., p. 76. 
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Vom examina cele mai r spândite defini ii ale moralei, care sunt destul de larg 
reprezentate în etic  i care s-au consolidat în cultur . Aceste defini ii corespund, în mare 
m sur , viziunilor generale cu privire la moral . În acest sens, morala apare în dou  ipostaze: 
a) ca o caracteristic  a personalit ii, o totalitate de calit i morale, de virtu i (sinceritate, 
onestitate, bun tate etc.); b) ca o caracteristic  a rela iilor dintre oameni, o totalitate a 
normelor morale, a cerin elor, poruncilor, regulilor („S  nu m rturise ti strâmb împotriva 
aproapelui t u!”, „S  nu furi!”, „S  nu ucizi!” etc.). În deplin acord cu aceste ipostaze, vom 
analiza morala prin cele dou  dimensiuni ale ei: dimensiunea moral  a personalit ii i 
dimensiunea moral  a societ ii. 

 

2. Dimensiunea moral  a personalit ii i societ ii  

Morala era conceput , înc  din Antichitate, ca m sur  a domin rii omului asupra 
propriului Eu, un indice al m surii în care omul este responsabil fa  de propria persoan , fa  
de ceea ce face. Problema domin rii omului asupra propriului Eu presupune, înainte de toate, 
controlul ra iunii asupra pasiunilor. Ea este legat  de caracter, de temperament. Dac  am 
delimita corpul, sufletul i ra iunea omului, atunci am putea afirma c  morala reprezint  o 
caracteristic  calitativ  a sufletului lui. Când despre un om se spune c  el este cu suflet, se 
are în vedere c  el este bun, este gata s  ajute la nevoie i, viceversa, când despre un om se 
zice c -i f r  suflet, se presupune c  acesta este r u, crunt. 

Dup  cum am men ionat, viziunea cu privire la moral  ca o determinare calitativ  a 
sufletului omenesc a fost fundamentat  de Aristotel. Prin suflet, el în elegea un principiu 
activ, volitiv i energic al omului, care se compune din dou  laturi: ra ional  i ira ional . 
Totodat , sufletul reprezint  o interac iune, o întrep trundere i o sintez  a acestor doua laturi. 
Principiul ira ional caracterizeaz  natura individului, for a lui vital , capacitatea de a se 
impune pe sine în calitate de fiin  unic , empiric-concret . Aceasta din urm  este în 
permanen  subiectiv , p rtinitoare, selectiv . Ra iunea întruchipeaz  capacitatea omului de 
a judeca despre lume în mod veridic, obiectiv i cump tat. Procesele ira ionale decurg par ial 
independent de ra iune, dar totodat  depind par ial de ea. Ele posed  un loc independent, la 
nivelul vegetativ, i depind de ra iune în manifest rile lor emo ionale i afective, în tot ce este 
legat de pl ceri i suferin e. 

Afectele umane (pasiunile, dorin ele) pot s  se realizeze prin mijlocirea sau contrar 
voin ei ra iunii. În primul caz, când pasiunile se afl  în concordan  cu ra iunea i omul 
ac ioneaz  în mod con tient, putem vorbi despre o structur  virtuoas , perfect  a sufletului. 
În cazul al doilea, când pasiunile ac ioneaz  în mod incon tient i domin  individul, putem 
constata o structur  vicioas , imperfect  a sufletului. 

Morala, în acest sens, a reprezentat întotdeauna un factor moderator, fiind mai aproape 
de ascetism, de capacitatea omului de a se limita pe sine, de a fi în stare, în caz de necesitate, 
s  pun  o stavil  în calea dorin elor sale naturale. Este vorba despre o re inere în privin a 
afectelor, pasiunilor ce îl îndeamn  pe om s  se iubeasc  pe sine însu i. În toate timpurile i 
la toate popoarele, morala era asociat  cu re inerea, iar printre facult ile morale, pe primul 
loc erau situate moderarea i curajul, care erau un indice al faptului c  omul poate s  reziste 
fricii i pasiunilor trupe ti, care sunt ni te chem ri instinctive ale naturii animalice a omului. 


