
Prefa  

Edi ia a II-a rev zut  i ad ugit  a acestei 
lucr ri cuprinde ase noi eseuri scrise i publi-
cate în exclusivitate sub imperiul pandemiei de 
coronavirus Covid-19. Este tot mai evident faptul 
c  aceast  criz  sanitar-medical  planetar  este 
parte component  a crizei multidimensionale glo-
bale a societ ii omene ti actuale – una a riscu-
rilor i transform rilor, mai mult sau mai pu in 
previzibile, tot mai numeroase i diverse. 

Paradoxal în era tehnologiilor digitale avan-
sate i a inteligen ei artificiale, omenirea nu 
reu e te s  ofere r spunsuri rapide, adecvate i 
eficiente la aceste crize mondiale, cum este i 
criza pandemic  prezent . A a se face c  înc  
lupt m cu pandemia tot cu masca de protec ie, 
distan area fizic  i sp latul mâinilor, ca acum 
un secol; îns , g sirea unui tratament corespun-
z tor i, mai ales, a unui vaccin care s  previn  
infectarea cu virusul SARS-CoV-2 va mai dura 
ceva timp. 

Totodat , în perioada st rii de urgen , 
uneori, am avut senza ia c  amestecul autorit -
ilor publice în exercitarea unor drepturi i liber-

t i fundamentale ale omului a fost exagerat. De 
pild , experien a deloc confortabil  pe plan psihic 
i social a ie itului din cas  i a circula iei pe 

str zi – pe distan e cât mai mici în func ie de 
satisfacerea unor nevoi vitale, cum ar fi aprovizio-
narea cu alimente i procurarea de medicamente 



– cu declara ie pe proprie r spundere, într-un 
anumit interval orar i sub control poli ienesc i 
chiar militar.  

Cu toate acestea, consider m c  aceast  
criz , în general i cea privind pandemia de 
coronavirus Covid-19, în special au avut sau ar 
trebui s  aib  i o parte plin  a paharului, i 
anume: con tientizarea faptului c  umanitatea 
atât la nivel individual, cât i la cel colectiv are 
nevoie de un proiect serios de civiliza ie care s  
schimbe, înainte de orice altceva, comporta-
mentul i atitudinea, pe de o parte, a fiec rui om 
i, pe de alt  parte, a omenirii în ansamblul s u. 

A adar, apreciem c  este un moment al reflec iu-
nilor, dar i al ac iunilor energice sustenabile i 
durabile pentru a îndep rta, atât cât se poate, 
superficialitatea i vulnerabilit ile omene ti ex-
treme în raport cu criza existen ial  planetar  
prezent  pentru a reu i s  tr im demn noi i 
urma ii no tri într-o lume caracterizat  prin 
instabilitate i imprevizibilitate. 

Iar, a a cum releva Robert D. Kaplan, „în 
aceast  epoc  de anarhie relativ ... s  în elegi 
lucrurile corect va fi mai dificil ca oricând. 
Motivul e c  multe decizii sunt prin natura lor pe 
muchie de cu it”. Prin urmare, lumea are nevoie 
„de lideri care s  for eze limitele a ceea ce este 
realizabil i care s  poat  în acela i timp s  
respecte astfel de limite.” (R. Kaplan, Revenirea 
lumii lui Marco Polo. R zboi, strategie i interese 
americane în secolul XXI, Ed. Humanitas, 
Bucure ti, 2019, p. 282). 



În fine, acolo unde a fost cazul, au fost ope-
rate în text corecturile ortografice i de punctu-
a ie necesare i am completat fondul ideatic în 
func ie de realit ile nou ap rute pân  la mo-
mentul pred rii manuscrisului în vederea 
public rii. 

 

Autorul 



Cuvânt-înainte* 

Am avut pl cerea egoist  i, totodat , onoarea 
s  fiu primul cititor al c r ii DREPTURILE OMULUI 

I ORDINEA MONDIAL . CUM S  TR IM, ÎNTR-O 
LUME A SCHIMB RILOR EXCEP IONALE, scris  
de prof. univ. dr. Ovidiu Predescu.  

De la început vreau s  atrag aten ia c  este o 
lucrare excep ional , care abordeaz  rolul esen ial 
al Dreptului, la rândul s u în transformare, în 
procesul complex i complicat de schimbare acce-
lerat  a societ ii postmoderne. Lumea prezen-
tului abund  de evenimente impredictibile sau 
lebede negre pe care este nevoit  s  le dep easc  
în condi ii acceptabile. Este vorba despre pericole, 
precum iliberalismul, migra ia, noile tehnologii, 
terorismul etc. 

Prin lucrarea sa, autorul se str duie te s  pun  
în lumin  probleme i, în acela i timp, s  ofere so-
lu ii, s  propun  m suri i modalit i de rezolvare. 

Cartea, ce poart  un titlu foarte inspirat, este o 
colec ie de 9 eseuri, publicate de autor, în ultimii 
ani, în periodice de prestigiu (revistele Dreptul, 
Universul Juridic, Dilema Veche, Legal Point). 

Primul eseu poart  titlul Dreptul i statul de 
drept fa  în fa  cu provoc rile începutului mile-
niului al III-lea, în cadrul c ruia sunt formulate 
mai multe întreb ri. Întrebarea central  pe care 
distinsul mânuitor al condeiului o adreseaz  este 
aceea dac  triada de tip liberal – democra ie, stat 

* La prima edi ie a c r ii. 



de drept i drepturile omului –, cu ajust rile de 
rigoare impuse de noile realit i ale secolului al 
XXI-lea de natur  tehnologic , economic , cultu-
ral  – în diversitatea ei –, juridic  i politic , va 
reu i s  influen eze în continuare societatea ome-
neasc , cel pu in pân  la orizontul anului 2050? 
La aceast  întrebare, g sim în carte r spunsul 
neechivoc al autorului, care apreciaz  c  statul de 
drept nu i-a încheiat misiunea. Dimpotriv , 
Domnia Sa consider  c  importan a Dreptului a 
sporit i, de asemenea, va cre te în viitor, întrucât 
problemele i provoc rile generate de extinderea 
globaliz rii, implementarea noilor tehnologii etc. 
fac necesar  o reglementare urgent , adic  este 
nevoie de interven ia prin mijloace juridice. Iat  
un scurt fragment, deosebit de relevant, din opera 
de fa : „A adar, se impune tranzi ia cât mai 
scurt  de la o atitudine pasiv , deloc potrivit  
acestor vremuri, la una activ , angajant , în ve-
derea g sirii r spunsurilor adecvate la aceste 
schimb ri rapide i de fond din societate – una a 
cunoa terii bazate pe înaltele tehnologii –, pentru 
ca omenirea, prin drept i în cadrul unui stat 
de drept, s  poat  s - i împlineasc  misiunea 
sa pe acest p mânt (s.n. – M.A.H.)”. 

Al doilea eseu este intitulat Montesquieu i 
penalizarea vie ii publice. În cadrul acestuia auto-
rul analizeaz  teme de stringent  actualitate, pre-
cum judiciarizarea politicului i penalizarea vie ii 
publice, constatând trecerea din „universul demo-
cra iilor de confruntare i de reprezentare” în cel al 
„democra iilor de imputare”. În sus inerea punc-
telor sale de vedere, profesorul Ovidiu Predescu 



face trimitere la P. Rosanvallon (a se vedea lu-
crarea Contrademocra ia. Politica în epoca neîn-
crederii, Ed. Nemira, Bucure ti, 2010). 

Al treilea eseu este destinat temei Populism i 
na ionalism versus valorile i obiectivele Uniunii 
Europene, în cuprinsul c ruia profesorul de-
monstreaz , înc  o dat , c  face parte din cate-
goria autorilor care ridic  probleme i apoi propun 
r spunsuri sau ofer  solu ii. Domnia Sa este, pe 
bun  dreptate, de p rere c  viitorul Europei nu 
poate fi conceput în afara unei integr ri mai 
accentuate, pe palierele politic, juridic, securitate 
i militar, precum i cu o dezvoltare economic  

durabil  în scopul protec iei mediului i al grijii 
fa  de genera iile urm toare. Toate aceste obiec-
tive nu se pot realiza decât în cadrul Statelor Unite 
ale Europei, concept deloc nou. Astfel, în anul 
1934, chiar din România, se lansa un apel espe-
ranto cuprinzând 10 puncte vizionare pentru 
realizarea Statelor Unite ale Europei, ce solicita 
europenilor, printre altele, s  cear  constituirea 
unei armate europene comune i introducerea 
unei monede unice. 

Eseul ce poart  num rul IV este o continuare, 
oarecum fireasc , a precedentului. Rezilien a 
Uniunii Europene la ocurile sociale, politice i 
economice actuale este eseul care îmi aduce 
aminte, în primul rând, de faptul c  autorul este 
cel care a vorbit la noi, pentru prima dat , despre 
conceptul de rezilien  juridic . Punctul de pornire 
al eseului const  în relevarea pericolelor cu care 
se confrunt  Uniunea European , printre care se 
num r  iliberalismul, pe care-l consider , al turi 



de al i autori, ale c ror opinii le înt re te, „o 
democra ie low cost”, adic  o specie a democra iei 
în care se afirm  i conduc cei legitima i de votul 
politic, de i nu sus in valorile democratice, 
lipsindu-i pe cet eni – votan i ori nevotan i ai lor 
– de principalele drepturi i libert i fundamen-
tale, prin for area limitelor constitu ionale în 
materie. Concluzia în eleapt , exprimat  în cadrul 
subiectului, este c  înf ptuirea coeziunii la nivelul 
Uniunii Europene, caracterizat  prin unitatea, 
cooperarea i solidaritatea între statele membre, 
este singura în m sur  s  asigure un viitor 
Uniunii. 

În eseul al cincilea – Drepturile omului în con-
textul civiliza iei contemporane –, care poate c  nu 
întâmpl tor se afl  chiar în mijlocul operei, anali-
zeaz  importan a drepturilor omului i libert ilor 
sale fundamentale în societatea contemporan . 
Inspirat de dou  c r i scrise de doi importan i 
autori ai zilelor noastre – Cum de putem tr i îm-
preun , a lui Pierre Manent, i Civiliza ia specta-
colului, a lui Mario Vargas Llosa – profesorul 
arat , pe un ton ferm: „înainte de a globaliza orice 
altceva, trebuie realizat  globalizarea spiri-

tual  a umanit ii, adic  a demnit ii fie-

c rui om (s.n. – M.A.H.), în sensul c  fiecare fiin  
uman  are dreptul a pretinde s -i fie respectat  
demnitatea, dar i obliga ia de a respecta dem-
nitatea celorlal i semeni ai s i într-un cadru politic 
adecvat recunoa terii i garant rii acesteia dim-
preun  cu drepturile i libert ile fundamentale 



care in de nevoile i dorin ele naturale ale indi-
vidului”. 

În al aselea eseu, intitulat Drepturile omului 
i ordinea mondial , distinsul universitar reite-

reaz  o tez  a sa mai veche, potrivit c reia drep-
turile i libert ile fundamentale nu sunt conferite 
de dreptul interna ional, ci î i au sorgintea în 
identitatea universal  a persoanei umane, adic  
sunt legate de simpla calitate de fiin  uman . Iar 
sub aspect juridic, no iunea „drepturile omului” 
desemneaz  un ansamblu de norme juridice inter-
na ionale prin care sunt recunoscute individului 
atribute i facult i care îi asigur  demnitatea, 
libertatea i dezvoltarea personalit ii sale i care 
beneficiaz  de garan ii institu ionale. 

Eseul cu num rul VII – Libertatea de expri-
mare sub forma diversit ii i confrunt rii de opinii 
– este destinat analizei mijloacelor de protec ie a 
drepturilor omului i libert ilor fundamentale. 
Foarte interesant  este teza potrivit c reia o arm  
puternic , poate cea mai puternic , de ap rare a 
drepturilor i a libert ilor omului împotriva ori-
c ror manifest ri antidemocratice este libertatea 
de exprimare – a difuza în orice form  propriile 
idei i concep ii. În argumentare, pentru sus i-
nerea acestei idei frumoase i generoase, autorul 
apeleaz  la spusele lui John Stuart Mill care, în 
cunoscutul s u eseu intitulat Despre libertate 
ar t : „... pentru starea mental  bun  a oame-
nilor... este necesar  libertatea de opinie i liber-
tatea exprim rii opiniilor... dac  o opinie este în -
bu it , r mâne posibil ca, pe cât putem noi ti cu 
siguran , acea opinie s  fie adev rat . A nega 



acest lucru înseamn  a presupune c  noi în ine 
suntem infailibili... chiar dac  opinia în bu it  ar fi 
gre it , ea poate s  con in , i foarte adesea con-
ine, un dram de adev r; i cum i opinia general  

sau dominant  într-o anumit  chestiune reprezint  
numai rareori sau chiar niciodat  întregul adev r, 
numai prin confruntarea opiniilor opuse putem 
avea ansa de a ajunge la restul adev rului... chiar 
dac  opinia unanim admis  ar fi nu doar ade-
v rat , ci ar cuprinde întregul adev r, dac  nu se 
permite ca ea s  fie contestat  cu toat  vigoarea i 
seriozitatea, cei mai mul i dintre aceia care o 
accept  o vor împ rt i în felul în care sunt împ r-
t ite prejudec ile, cu prea pu in  în elegere i 
sensibilitate pentru temeiurile ei ra ionale. i nu 
numai atât”. 

Eseul nr. VIII este rezervat unei întreb ri grele 
– Se îndreapt  lumea noastr  spre o nou  form  de 
tribalism prin iliberalism? Autorul pleac  de la 
ideea c  în iliberalism majoritatea dicteaz  i nu 
guverneaz , iar institu iile statului sunt, în mod 
inten ionat, sl bite prin m suri de ordin legislativ, 
dar i prin angajarea unor persoane servile, an-
tajabile i, pe cât posibil, cu o preg tire profesio-
nal  îndoielnic . Într-un asemenea cadru, intele 
preferate sunt justi ia i lupta împotriva corup iei 
la nivel înalt. Este evident c  primul care are de 
suferit este statul de drept, care este atins în 
însu i fundamentul s u; apoi, cet eanul pus în 
fa a unor limit ri f r  precedent ale drepturilor i 
libert ilor sale fundamentale. A adar, ne g sim 
în situa ia politicii de guvernare fac ce vreau pân  
la alegerile viitoare, pentru c  a fost legitimat  de 



votul unei majorit i conjuncturale, f r  a se avea 
în vedere o realitate greu de contestat, dar i 
foarte dificil de gestionat: lumea în care tr im se 
caracterizeaz  prin schimb ri excep ionale, ne-
maiîntâlnite pân  acum în istoria omenirii i greu 
de anticipat în ansamblul lor chiar i de min ile 
cele mai str lucite de pe planet . Aceasta este, din 
p cate, concluzia implacabil  la care ajunge, pe 
bun  dreptate, autorul. Îns , pentru a înl tura 
acest pericol iminent: „De mare importan  va fi pe 
termen lung modul cum omul va reu i s  se rapor-
teze i s  gestioneze, în beneficiul speciei umane, 
descoperirile tiin ifice i progresele tehnologice 
f r  precedent ale secolului al XXI-lea. Prin urmare, 
apari ia unei noi forme de tribalism, de societate 
închis  condus  de un regim autoritar, care moni-
torizeaz  i controleaz  totul în numele unei false 
democra ii, ar împiedica realizarea acestui obiectiv, 
prin utilizarea rezultatelor revolu iei informatice 
împotriva valorilor umanist-liberale; pe cale de 
consecin , aceasta ar duce la anihilarea indivi-
dualit ii umane, a drepturilor i libert ilor omului, 
a democra iei înse i”. 

Lucrarea se încheie cu eseul al nou lea, 
având titlul Ziua justi iei – expresie a unit ii i 
solidarit ii juri tilor români. În contextul acestui 
subiect, profesorul Ovidiu Predescu ne împ r-
t e te dorin a Domniei Sale de a nu tr i într-o 
societate unde în numele mai binelui poporului 
în elesul unor termeni morali i politici de uz 
curent ca libertate, lege, drept, egal .a. s  fie 
schimbat în contrariul acestora. 



Dup  parcurgerea lucr rii, la finalul lecturii 
mele, m-a încercat un sentiment deosebit de 
confort intelectual, motivat de faptul c  am avut 
prilejul s  savurez un produs literar de înalt  
inut , realizat de c tre unul dintre pu inii juri ti 

care au calitatea necesar  s  scrie atât despre 
tainele Dreptului, cât i despre chestiunile extraju-
ridice importante. 

Cartea este o oper  cu un con inut special, în 
care se reg sesc probleme fundamentale, idei i 
solu ii importante ale agendei începutului mile-
niului al III-lea, prezentate regelui – cititorul – 
într-un stil elegant inconfundabil, de c tre un lord 
al Dreptului.  

Alea iacta est 
 

Prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca 

 


