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O lume a schimb rilor excep ionale 

În loc de argument 
 

Odat  cu trecerea în mileniul al III-lea, lumea 
în care tr im – una complex 1, dar tot mai inte-
grat  – este caracterizat  prin versatilitate. Tra-
vers m de fapt o perioad  extraordinar  sub toate 
aspectele. Suntem martorii, mai mult sau mai 
pu in aviza i, ai unor schimb ri cu totul i cu 
totul deosebite, care au loc în acela i timp i cu o 
rapiditate nemaiîntâlnit  pân  acum în toate 
domeniile de activitate uman . Fa  de sfâr itul 
veacului trecut acestea reprezint  transform ri 
exponen iale care au bulversat pân  la dispari ie 
un întreg mod de existen . Mai mult, unele dintre 
acestea au urm ri nefaste asupra mediului i, pe 
cale de consecin , asupra vie ilor noastre. Prin 
urmare, cu referire la urm toarele decenii, se 
vorbe te tot mai ap sat despre un adev rat colaps 
ecologic la nivel planetar. Iar la nivelul informa ilor 
i comunica ilor, distan ele s-au comprimat într-o 

asemenea m sur  încât societatea omeneasc  a 

                                                            

1 Pân  în 2050 lumea va deveni i mai complex  decât 
este acum. „Prin urmare, indivizii umani – fie ei pioni sau regi 
– vor ti i mai pu ine lucruri despre gadgeturile tehnologice, 
despre curentele economice i dinamica politic  ce confi-
gureaz  lumea. Dup  cum observa Socrate acum mai bine de 
2.000 de ani, cel mai bun lucru pe care îl putem face în 
asemenea condi ii este s  ne recunoa tem propria ignoran  
individual ” (Y.N. Harari, 21 de lec ii pentru secolul XXI, Ed. 
Polirom, Ia i, Bucure ti, 2018, p. 224). 
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devenit un a a-zis sat global. Astfel, multe dintre 
cele ce ni se întâmpl  ori ni se pot întâmpla provin 
sau pot proveni de la ni te clicuri. 

Apoi, în epoca postmodern  umanitatea î i 
g se te tot mai greu anticorpii necesari în lupta 
cu actorii principali ai globaliz rii sau mondia-
liz rii – corpora iile multina ionale.  

În aceast  b t lie, tot mai inegal , un rol im-
portant îl joac  Dreptul, care îns  se afl  i el 
într-un accelerat proces de mondializare i infor-
matizare2. De asemenea, statul de drept i prin-
cipalele sale institu ii – mai ales cele apar inând 
sistemului judiciar – nu se afl  într-o situa ie 
deloc confortabil . De la o zi la alta asist m la 
ac iuni împotriva institu iilor statului de drept 

                                                            

2 Recunoscând importan a din ce în ce mai mare a inteli-
gen ei artificiale (IA) în societ ile noastre moderne i bene-
ficiile a teptate atunci când va fi utilizat  pe deplin în serviciul 
eficien ei i calit ii justi iei, Comisia European  pentru Efica-
citatea Justi iei (CEPEJ) a adoptat în cadrul celei de-a 31-a 
reuniuni plenare (Strasbourg, 3-4 decembrie 2018) Carta etic  
european  privind folosirea inteligen ei artificiale în sistemele 
judiciare i în mediul lor. Carta cuprinde practic cinci principii 
fundamentale (substan iale i metodologice) aplicabile proce-
s rii automate a deciziilor judiciare i datelor, bazate pe tehni-
cile IA, i anume: principiul respect rii drepturilor fundamen-
tale, principiul nediscrimin rii, principiul calit ii i securit ii, 
principiul transparen ei, impar ialit ii i corectitudinii i 
principiul „sub controlul utilizatorilor”. Documentul este desti-
nat companiilor private, actorilor publici îns rcina i cu pro-
gramarea i lansarea instrumentelor i serviciilor IA în acest 
domeniu, ca i juri tilor (pe larg despre aceste principii, pre-
cum i referitor la anexele Cartei v. rm.coe.int/charte-eti 
que-fr-pour-publication-4 decembre-2018/16808f699b, acce-
sat pe 9 ianuarie 2019). 
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având ca scop sl birea acestuia i, a adar, a demo-
cra iei înse i, prin transferul puterii c tre grupuri 
de interese transna ionale cu natur  complex  
politic , economic , financiar-bancar  etc. 

Pe plan politic ideologiile tradi ionale de dreapta, 
stânga ori de centru i partidele aferente se con-
frunt  cu mari probleme fiind pe cale de a- i pierde 
identitatea, cum este cazul în multe state din 
Uniunea European . Locul lor pare s  fie luat de 
forme recurente na ionaliste ori populiste cu ten-
din e extremiste i/sau radicale. Totodat , utopia 
comunist  din celebrul manifest al lui Marx i 
Engels de la 1848 nu este l sat  s  moar  de neo-
marxi ti r spândi i atât în Europa, dar i în celelalte 
col uri ale planetei, care încearc  s  o implemen-
teze, de data aceasta, prin mijloace democratice.  

În acest mod, din când în când alegerile gene-
rale, organizate i desf urate dup  regulile demo-
cratice, aduc la putere dictatura majoritar  a unor 
populi ti. La fel democra iile de tip occidental sunt 
amenin ate i de iliberalism, care are v dite încli-
na ii autoritariste, aflate în anticamera totali-
tarismului, punând în pericol însu i staul de 
drept prin asaltul asupra valorilor democratice, în 
principal asupra justi iei, precum i a drepturilor 
omului i libert ilor fundamentale. Nemul u-
mirile sociale cu privire la politicile guvernamen-
tale în materie salarial , fiscal , pre uri, migra ie 
.a., precum i decalajele tot mai mari dintre 

boga i i s raci3, care par s  spulbere visul ome-
                                                            

3 „Ast zi, cei mai boga i 1% de in jum tate din averea 
lumii. i mai alarmant, cei mai boga i o sut  de oameni de in 
împreun  mai mult decât cei mai s raci patru miliarde.”  
(Y.N. Harari, op. cit., p. 84). 
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nirii de a p i ferm pe drumul egalit ii politice i 
economice, conduc la apari ia unor manifest ri 
caracterizate în principal prin violen e îndreptate 
în general împotriva organiz rii, ordinii i disci-
plinei sociale. Stau m rturie protestele mi c rii 
Vestele Galbene de la sfâr itul anului 2018 i 
începutul anului 2019, din Paris, dar i din în-
treaga Fran , care au fost puternic sus inute pe 
re elele de socializare i care au fost înso ite de 
ac iuni violente generate de infiltrarea în rândul 
manifestan ilor a unor vandali, anarhi ti i provo-
catori. Acestea au inspirat manifest ri similare 
chiar în capitala Uniunii Europene – Bruxelles i 
amenin  s  se extind  i în alte state membre ale 
Uniunii4. 

                                                            

4 În prezent i în perioada imediat urm toare importante 
sunt dou  dimensiuni ale acestei mi c ri. Mai întâi, se re-
marc  o schimbarea rapid  a ponderii revendic rilor „din eco-
nomice i în general acceptate ca posibil de discutat i de 
realizat pe termen mediu în condi iile în care s-ar p stra rit-
mul de azi al cre terii economice na ionale în rile dezvoltate 
din UE, rile-pivot ale noii zone EURO”; a doua dimensiune, 
acum în desf urare indic  „adev rata miz  a noii etape în 
care deja ne afl m: aducerea „pachetului politic” în prim 
planul revendic rilor „vestelor galbene”. Iar cererea definitorie 
pentru ceea ce este de acum un adev rat program politic 
foarte clar definit, unul care se îndreapt  înspre propunerea 
de candidaturi pentru Parlamentul European, este cea a 
referendumului ini iativei cet ene ti (s.n. – O.P.). Din mo-
mentul în care ideea va fi adoptat  ca m sur  exponen ial 
important  a revendic rilor revoltei populare în ac iune, toate 
jocurile politice europene i na ionale vor putea fi demontate i 
reasamblate pe alte principii. Scenele politice na ionale i 
europene s-ar afla în prezen a unui enorm factor de presiune 
care va schimba logica guvern rii i, fundamental, logica rela-
iei între aleg tori i ale i... referendumul ini iativei cet ene ti 
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Iar de la un cap t la altul al Uniunii Euro-
pene, practic în întreg spa iul european, neîn-
crederea în partidele tradi ionale, de sistem, pre-
cum i în agendele politice ale acestora, incapabile 
de a solu iona problemele economice, de secu-
ritate, de migra ie .a. ale cet eanului european, 
a determinat cre terea euroscepticismului i a 
influen ei partidelor declarate sau nu euroscep-
tice, sporind semnificativ miza alegerilor din 
20195. 

                                                                                                         

este de departe cel mai important deoarece, odat  legiferat 
modul s u de func ionare, va putea genera în flux continuu 
legi noi, modificând rapid tot sistemul actual i transformând 
Constitu iile na ionale atunci când ele nu mai corespund 
noilor condi ii de joc.” (C. Unteanu, Jocul vestelor galbene 
poate schimba regulile politicii europene?, disponibil la 
https://adevarul.ro, accesat pe 19 decembrie 2018. Dac  în 
final o asemenea m sur  – luat  i la nivelul deciziei politice – 
va ie i câ tig toare, vom p i într-o nou  etap  a modului de 
a face politic  i de a guverna în statele membre ale U.E. – o 
varietate a democra iei participative adaptat  la condi iile 
secolului din care au trecut, iat , aproape dou  decenii. 

5 „Cert este c  s-a întâmplat în Europa ceva foarte im-
portant. Oamenii s-au s turat de vechile agende politice, de 
vechile figuri politice i un element nou care a ap rut pe scena 
public  este elementul identitar (s.n. – O.P.), care poate deveni 
de acum înainte decisiv în restructurarea politicilor euro-
pene… dup  alegerile de anul viitor (2019, paranteza noastr  – 
O.P.) Europa va ar ta complet altfel… partidele eurosceptice… 
vor avea un scor extrem de semnificativ. Asta este noutatea, 
elementul care va reconfigura spa iul european” (Cum arat  
Europa la finalul lui 2018: „Cuiele” pe care Rusia le „infecteaz  
i le adânce te” cu un scop. Interviu cu Dan Dungaciu de 

Camelia Badea, disponibil la www.ziare.com, accesat pe  
27 decembrie 2018). 
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Neîndoielnic azi, mai mult ca oricând, clasa 
politic  nu se simte prea bine având nevoie urgent 
de o resetare ampl . 

De aici i apari ia fenomenului de judiciarizare 
a vie ii publice în principal prin aceea c  oamenii 
dezam gi i de promisiunile neonorate ale politi-
cienilor, de la o legislatur  la alta, transfer  spre 
rezolvare c tre justi ie o mare parte dintre pro-
blemele societ ii.  

Va reu i triada de tip liberal – democra ie, stat 
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 , s  
surmonteze declinul actual i s  influen eze în 
continuare societatea omeneasc , cel pu in pân  
la orizontul anului 2050?  

Cum vor fi gestionate procesele de globalizare 
i globalitate în anii ce vor urma i care va fi rolul 

statului de drept în desf urarea acestora în 
beneficiul umanit ii? 

Vor fi capabile cele mai puternice economii ale 
lumii s  asigure o ordine interna ional  care s  
r spund  eficient la o lume care se schimb  rapid? 

Este oare capabil  omenirea s  fac  fa  
provoc rilor lansate de transform rile excep io-
nale din lumea contemporan ? Suntem în m sur  
s -i preg tim pe copiii no tri pentru a ine pasul 
cu schimbarea – se pare singurul lucru sigur de 
azi? Ce sistem educa ional va trebui s  invent m 
pentru a supravie ui i eventual a prospera într-o 
lume caracterizat  prin incertitudine, care modi-
fic  esen ial îns i paradigma vie ii? 



O lume a schimb rilor excep ionale 

- 23 - 

Acestea sunt doar câteva dintre întreb rile 
cruciale ale vremurilor noastre care a teapt  
urgent r spunsurile adecvate, cu referire direct  
la viitorul societ ii omene ti. 

i s  nu uit m de întreb rile str vechi, dar 
atât de actuale privind originea i sensul vie ii, pe 
care de la o genera ie la alta oamenii i le pun ne-
contenit, c utând r spunsurile potrivite – i 
acestea mereu altele – în func ie de nivelul de cu-
no tin e i de intensitatea schimb rilor din 
societate. 

În acest cadru, se contureaz  tot mai clar 
dou  crize majore ale lumii contemporane: criza 
referitoare la conceptul de ordine mondial  i criza 
privind conceptul de drepturi ale omului. 

Pe fondul revolu iilor tehnologiei informa iei i 
biotehnologiei îns i con tiin a uman  este în curs 
de modificare. De exemplu, ast zi omul simte altfel 
bucuria sau durerea, iubirea ori furia. Din p cate, 
raportat la inteligen a artificial 6 (incluzând aici, 
bineîn eles, algoritmii Big Data7), se investe te 

                                                            

6 În anul 2017, o form  de inteligen  artificial  
DeepMind, de la Google „a început s  înve e singur, s  imite 
vocea uman  i a câ tigat în fa a campionului mondial la jocul 
Go... a înv at s  adopte strategii foarte agresive când „simte” 
c  va pierde.” (A. Petrache, Inteligen a artificial  devine tot mai 
agresiv . Iat  dovada, disponibil la www.ziare.com, accesat pe 
27 decembrie 2018). 

7 În zilele noastre, precum i în anii ce vor urma „datele 
(s.n. – O.P.) vor fi bunul cel mai de pre , eclipsând atât p -
mântul, cât i ma inile, iar politica va fi o lupt  pentru contro-
lul asupra fluxului datelor. Dac  datele vor fi concentrate în 
prea pu ine mâini, omenirea se va împ r i în specii diferite.” 
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prea pu in în cercetarea i dezvoltarea con tiin ei 
umane, i oricum nu pe termen mediu i lung. 
Întrucât cei mai mul i dintre oameni „sunt doar 
vag con tien i – sau chiar deloc – de dezvoltarea 
inteligen ei artificiale i de poten ialul ei impact 
asupra vie ii lor”8, foarte repede pe radarul socie-
t ii omene ti s-ar putea s  apar  o mare pro-

                                                                                                         

(Y.N. Harari, op. cit, p. 87). Problema de fond actual  este cea 
a difuz rii datelor personale cu ajutorul tehnicilor digitale. 
Astfel, folosirea Internetului – la scar  tot mai mare – pentru 
aproape toate actele vie ii cotidiene prin intermediul com-
puterului, telefonului „inteligent”, c r ilor de credit etc. 
contribuie la furnizarea de informa ii asupra comportamen-
telor, gusturilor, opiniilor; faptele i gesturile pot de asemenea 
s  fie urm rite, iar personalitatea uman  capturat . Mai mult, 
nu numai c  toate aceste informa ii sunt colectate automat, 
pe baza consim mântului tacit al indivizilor care iau în con-
siderare doar avantajele facilit ilor oferite de aceste instru-
mente, dar chiar utilizatorii Internetului, numi i internau i, 
prin intermediul Facebook sau Twitter, din proprie ini iativ , 
pun în circula ie date care vizeaz  via a lor privat , precum i 
intimitatea acestora. A adar, enorme mase de date personale 
sunt colectate (big data) cu ajutorul Google, Yahoo, Microsoft, 
Apple, Amazon, Facebook, stocate în baze de date i prelu-
crate cu ajutorul algoritmilor, în scopul folosirii lor siste-
matice. Totodat , ca urmare a faptului c  regimul de protec ie 
instituit în domeniul informa iilor se dovede te a fi insuficient 
fa  de dinamica evolu iei revolu iei informa iei devenit  
irezistibil  i f r  îndoial  ireversibil , pot rezulta amenin ri 
la adresa unor principii ale statului de drept sau înc lc ri ale 
dreptului la via  privat  (J. Chevallier, „Surveiller”: contrôle 
social et „big data” în volumul „Le monde qui vient. Entre 
périls et promesses. 2000-2015: un état des droits”, 
coordonatori G. Aschieri, J.-P. Dubois, E. Tartakowsky,  
P. Tartakowsky, Éditions La Découverte, Paris, 2016, p. 138, 
140). 

8 Y.N. Harari, op. cit., p. 30. 
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blem  din categoria „a fi sau a nu fi”: aten ia cu 
care inteligen a artificial  trebuie utilizat  raportat 
la pericolul c  aceasta va putea domina uma-
nitatea i schimba cursul istoriei. 

La rândul ei, condi ia uman  se schimb  i ea. 
i toate acestea sub ochii marii majorit i a 

oamenilor care practic nu în eleg ce li se întâmpl , 
i a c ror inteligen  se vede cople it  i dep it  

în abilitatea ei de a rezolva diversele probleme cu 
care specia homo sapiens sapiens se confrunt  hic 
et nunc. 

 
* 

* * 
 

P.S. Cum s  tr im, într-o lume a schimb rilor 
excep ionale este chestiunea pe care am încercat 
s  o l muresc – par ial i cu toat  smerenia –, 
dup  puterile mele, prin propunerea unor solu ii 
în con inutul unor eseuri pe care le-am publicat 
în ultimii trei ani i care sunt redate în cele ce 
urmeaz  fie în forma ini ial , fie în forme rev zute 
i ad ugite în func ie de realit ile i evenimentele 

de ultim moment.  
Materialul de final (Ziua Justi iei – expresie a 

unit ii i solidarit ii juri tilor români) este un 
omagiu adus lui Gavril Iosif Chiuzbaian, fost 
ministru al justi iei i pre edinte al Uniunii 
Juri tilor din România. 
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Dreptul i statul de drept fa  în fa  
cu provoc rile începutului mileniului 

al III-lea 

În cele ce urmeaz  voi încerca s  exprim suc-
cint câteva opinii asupra capacit ii dreptului i a 
statului de drept de a r spunde provoc rilor din 
lumea de ast zi, precum i celor din viitorul apro-
piat al omenirii. 

A adar, în zilele noastre, societatea s-a schim-
bat mai mult ca oricând în istoria omenirii, într-un 
ritm ame itor, greu de controlat, dac  nu impo-
sibil, încât nici nu am avut timp s  realiz m ce ni 
se întâmpl  cu adev rat. A a cum ne spune Gregg 
Braden, oamenii de ast zi tr iesc „într-o perioad  
extraordinar  din toate punctele de vedere (...). Un 
întreg mod de via  a disp rut (...), mul i oameni 
nu tiu nici acum c  a disp rut i c  nu se va mai 
întoarce niciodat . Ei nu- i dau seama c  suntem 
într-o lume vulnerabil  de tranzi ie i, cel pu in 
deocamdat , o perioad  a extremelor (...)”1. 

„Tr im într-o lume complex , integrat , care, 
pe deasupra, se schimb  dinamic i pare tot mai 
greu de cuprins. Tr im vremuri de transform ri 
exponen iale”2, ne explic , la rândul lui, cunoscu-
tul psiholog Reiner Neuman. 

                                                            

1 G. Braden, Punctul de cotitur . Cum s  fii rezilient, într-o 
perioad  a extremelor, Ed. For You, Bucure ti, 2014,  
pp. 18-19. 

2 R. Neumann, Puterea puterii, Ed. Baroque Books & Arts 
– Colec ia Savoir-Vivre, Bucure ti, 2015, p. 24. 



Dreptul i statul de drep fa  în fa  cu provoc rile... 

- 27 - 

Se vorbe te deja de o nou  revolu ie indus-
trial  – a patra –, ce va aduce „schimb ri radicale 
i ireversibile la nivelul economiei globale”3, un 

adev rat punct de cotitur  pentru omenire, 
aceasta trebuind s  se conformeze i s  se adap-
teze cât mai repede (mai ales la pia a muncii în 
raport cu noul model economic în plin  ascen-
siune) la provoc rile semnificative lansate de pro-
gresele impresionante din domenii precum inteli-
gen a artificial , nanotehnologia, genetica, robo-
tica, imprimarea 3D, industria neurotehnologiei 
.a. 

Au trecut aproape dou  decenii din epoca 
postmodern , iar societatea este practic redus  la 
un a a-zis „sat global”, înf ptuit deja la nivelul 
comunica iilor i informa iilor, fiind nevoit , în 
acela i timp, s  î i apere umanitatea cu toate 
for ele, inclusiv sau mai ales prin mijloacele 
Dreptului, în fa a asaltului tot mai pregnant al 
principalilor actori ai globaliz rii sau mondiali-
z rii4, i anume întreprinderile transna ionale5. 
Acestea „g sesc în mondializare posibilitatea de a 
sc pa de reglementarea liberal  statal  i risc  
astfel s  angajeze sistemul economic într-un 
                                                            

3 Cum ne preg tim de revolu ie? Pia a muncii i a patra 
revolu ie industrial , disponibil la adresa www.ziare.com. 

4 Referitor la mondializare Pascal Bruckner consider  c  
aceasta „traduce momentul istoric în care P mântul devine 
con tient de limitele lui, iar oamenii de interdependen a lor” 
(P. Bruckner, Un rasism imaginar. Islamofobie i culpabilitate, 
Ed. Trei, Bucure ti, 2018, p. 19). 

5 O. Predescu, Drepturile omului i ordinea mondial , în 
Dreptul nr. 8/2016, p. 10. 


