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Î
se apleca din vreme în vreme la redefinirea propriilor 
sale rosturi. Conştientizarea finalităţilor şi reaşezarea 
viziunii întemeietoare sunt cu atât mai necesare în 
momentele de reală schimbare socială, precum este şi 
intervalul prezentei treceri. 

Schimbările sociale obiective la care participăm în 
ultimii 19-20 ani au indus semnificative mutaţii şi în 
planul mentalului colectiv, deşi, în bună măsură, ger-
menii acestuia au anunţat şi pregătit înseşi schimbările 
în cauză. Oricum, deplasările de concepţie şi atitudine, 
cu inerente tribulaţii, au însoţit toate ipostazele ideo-
logicului, luat aici în sensul său general, de reflectare 
sistematică şi implicare interesată în câmpul acţiunii 
sociale. Sistemul juridic, cu toate elementele sale struc-
turale, nu a putut ocoli seismele schimbării; prin natura 
lui, s-a înscris în modul cel mai activ în conceperea 
şi susţinerea transformărilor. Expresie constitutivă a 
dinamicii sociale, el a putut, totodată, să se afirme – 
dincolo de ezitări, opţiuni contradictorii şi chiar erori 
înregistrate – ca sursă modelatoare de realitate.

Dar dacă factorii de suprastructură sociojuridică 
erau chemaţi să coparticipe direct, practic la trendul 
schimbărilor, ştiinţa dreptului, revenind la adevărata ei 
condiţie gnoseologică, a renunţat la vechea pretenţie 
ideologistă de a „înarma” şi „asigura” transformările 
juridice scontate. Încetând să fie sau să accepte rolul de 
instrument teoretic justificativ, de fapt pur ideologic, al 
puterii, ştiinţa dreptului şi-a regăsit adevăratul ei obiect: 
cunoaşterea şi explicitarea juridicităţii.

Trebuie totuşi să observăm, atât cât suntem îndreptă-
ţiţi să o facem, că întoarcerea ştiinţei juridice româneşti 
la uneltele sale nu a ferit-o, în opinia noastră, de o seamă 
de reducţii. Poate că acestea sunt preţul de moment al 
efortului de regăsire a propriei identităţi şi a discursului 
specific. Din dorinţa ruperii cu aservirea ideologică, cer-
cetarea juridică se lasă ispitită, prin nu puţine lucrări şti-
inţifice altfel meritorii, de extrema cealaltă, a neangajării 
declarate cu orice preţ, proprie pozitivismului radical. 
Acesta, se ştie, reduce ştiinţa la propoziţii constatative, 
ignorând că pe terenul dreptului cunoaşterea este argu-
mentativă şi angajează inevitabil opţiuni valorice, în 
afara cărora adevărul juridic rămâne o măruntă, chiar 
dacă foarte exactă, descripţie empirică.

Învăţământul juridic, încorporând organic în co-
loana sa vertebrală ştiinţa dreptului, şi-ar pierde totuşi 
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ca proces profesional - formativ şi cultural, are a 

din forţa sa profesional şi spiritual modelatoare dacă 
ar miza pe o preluare necritică a unor forme fără fond, 
aici a unor curente de gândire care sunt cel mult la 
modă, dar nu au veritabila actualitate de substanţă, 
de sorginte clasică, animată de valorile umaniste. De 
altfel, şi semnele depăşirii crizei spirituale occidentale, 
despre care vorbesc unii culturologi, vin cu necesitate 
din aceeaşi direcţie.

De bună seamă, concepţia pozitivistă nu este ca-
uza liniară a unor atitudini scientiste şi manifestări 
tehnicist-empiriste în didactica universitară, inclusiv 
în aceea juridică. Dar sub semnul pozitivismului – fie 
asumat, fie acceptat spontan – asistăm la prevalarea 
descriptivismului informaţional în paguba cunoaşterii 
veritabile. Aceasta nu e, însă, informaţie frustă, neutră 
şi redundantă (probată, între altele, de supraîncărca-
rea manualelor), care să fie stocată şi manipulată pur 
tehnic, „la rece”. Informaţia, luată nu o dată ca scop 
în sine, rămâne doar elementul incipient al cunoaşterii 
propriu-zise, care induce resemnificarea, valorifica-
rea critică şi valorizarea atitudinală a cunoştinţelor 
însuşite. Fără transfigurare axiologică, actul învăţării 
rămâne în parametri cantitativi, care nu provoacă starea 
dubitativă, problematizantă şi interogativă, singura în 
măsură să metamorfozeze informaţia în cunoştinţă 
vie, implicând convingerea, atitudinea, idealul. Avem 
a forma cunoştinţe, caractere; or, profesionalismul 
îngust cultivă mărginirea unor abilităţi mecanice, fără 
suflul Ideii călăuzitoare. De la definirea fenomenului 
(redusă ea însăşi nu o dată la descriere) trebuie să se 
ajungă la înţelegerea lui şi la formarea, pe această 
bază, a deprinderilor profesionale care să fie, astfel, 
mai mult decât automatisme. Descrierea conţinutului 
unei infracţiuni, a unui contract ori a atribuţiunilor 
funcţionarului public, de exemplu, privită drept scop 
al actului didactic, conduce la falsul academism şi la 
falsa ştiinţă, cu care se împăunează veleitarii. 

Tendinţa tehnicistă a învăţământului nostru juridic 
se regăseşte şi în planurile de învăţământ, constrânse 
tot mai mult să restrângă ponderea disciplinelor de 
cultură juridică, fără de care armătura atitudinală şi 
personalitatea intelectuală a studenţilor întârzie să se 
formeze. Astfel, discipline precum Dreptul roman, 
Istoria dreptului românesc, Etica, Filosofia, Logica, 
Filosofia dreptului sunt declarate nu o dată facultative, 
când nu lipsesc deja din planul unora dintre facultăţile 
de Drept. În locul lor se instalează atotbiruitor manage-
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mentul, de un tip sau altul ori alte discipline asemenea. 
Totuşi, problema de fond nu este aici aceea a conflic-
tului dintre discipline şi a distribuirii numărului de ore 
din planul de învăţământ, ci a concepţiei care îndrumă 
învăţământul, tentat spre informare, deşi declară că 
are o funcţie formativă. Disciplinele „tehnice” au, 
într-o pondere rezonabilă, locul lor necesar*, dar ele 
trebuie să se regăsească efectiv la masteratele de profil, 
unde pregătirea tehnică nuanţată survine ca o etapă 
ulterioară şi complementară pregătirii juridice de bază 
şi de cultură juridică generală, asigurată în facultate. 
Acesta este şi sensul reformei introduse în învăţămân-
tul universitar, cu cele trei verigi de studii. Pregătirea 
juridică de licenţă, prima dintre ele, este chemată să 
circumscrie vocaţia profesională şi cultura juridică, 
pe fondul culturii etico-filosofice umaniste şi al valo-
rilor naţionale şi universale. Or, într-un moment când 
e nevoie stringentă de repere, restrângerea accentului 
umanist în pregătirea juridică de licenţă actualizează un 
mai vechi avertisment, după care ştiinţa fără conştiinţă 
este ruina sufletului...

Dacă reformarea învăţământului trebuie să fie o 
operă continuă, impusă de dinamica permanentă a 
vieţii, cu toate acestea ea nu justifică experimentele 
voluntariste, de felul aceluia care, în numele asigurării 
calităţii în şcoala superioară, urmărea instituţiona-
lizarea, în paralel cu structurile de conducere ale 
universităţilor şi facultăţilor, a tot felul de comitete 
şi comisii care să gestioneze problemele calităţii în 
cadrul acestora. Deşi cu bune intenţii, o astfel de 
iniţiativă ar fi reinventat organizaţiile de bază de 
tristă amintire, creând un dualism disfuncţional şi 
fals democratic. Impunerea birocratică a tot felul 
de iniţiative în numele reformei restrânge nepermis 
autonomia universitară, valoare constitutivă şi izvor 
autentic de înnoire şi competiţie calitativă.

O problemă vitală a învăţământului juridic româ-
nesc, ca şi a şcolii româneşti în general, este în etapa 
prezentă funcţionarea legalizată şi legitimarea deplină 
în mentalul colectiv a ideii de învăţământ particular. 
Inerţii etatice, orgolii de tot felul şi adversităţi întreţi-
nute de confortul atitudinii anticoncurenţiale au creat 
de cele mai multe ori false probleme în jurul învăţă-
mântului particular. Tocmai întârzierea statuării sale 
legale a permis pe alocuri înflorirea aventurismului 
şi mercantilismului în acest domeniu, aruncându-se 
pe nedrept anatema asupra ideii însăşi de învăţământ 
particular în România. Folosirea furcilor caudine pentru 
acreditarea respectivei forme de învăţământ a fost ne-
cesară, dar conceperea strategiei de acreditare rămâne 

încă nedemocratică, întrucât sistemul de constatare şi 
control a rămas hotărâtor etatic.

În mod eronat, învăţământul particular a fost socotit 
ca alternativa aceluia de stat. Că este o falsă problemă 
rezultă nu numai din acreditarea prin lege a universităţi-
lor particulare performante şi din integrarea lor funcţio-
nală în sistemul învăţământului superior românesc, 
ci şi din faptul că ele slujesc cauza comună a întregii 
şcoli româneşti. Amintim, totodată, ambiţia neprinci-
pială, alimentată de practica taxelor din universităţile 
de stat, de a transforma învăţământul public, printr-un 
dualism împotriva naturii, într-unul mai particular decât 
acela particular. Nu caracterul de stat sau particular al 
universităţilor trebuie să alimenteze spiritul concuren-
ţial; acesta are a fi în fond adevăratul spirit de emulaţie 
şi promovare efectivă a calităţii, unde nu contează apar-
tenenţa la o categorie sau alta, ci conţinutul activităţii. 
Universităţile, toate, sunt şi trebuie să fie în raport de 
complementaritate electivă, nu de adversitate.

Mulţi se întreabă dacă nu sunt prea mulţi absolvenţi 
de drept în societatea noastră. Dar modul de a prezenta 
astfel lucrurile probează remanenţa unei mentalităţi 
dogmatice. În realitate, nu puţini dintre licenţiaţii 
în drept au ales pregătirea juridică pentru a-şi spori 
orizontul de cunoaştere şi personalitatea intelectuală, 
fără a profesa vocaţional dreptul. Iar când statul nu 
face în acest scop eforturi bugetare, societatea profită 
de ridicarea nivelului general de cultură universitară, 
inclusiv juridică.

Pe un alt plan, învăţământul juridic românesc şi, 
odată cu el, cercetarea ştiinţifică în câmpul dreptului 
au a susţine, în ordinea lor, valorile româneşti în dia-
logul culturilor. Nu poţi accede la universalitate şi în 
circuitul valorilor ei în afara conştientizării problemelor 
şi valorilor specifice, prin care, numai, te întâlneşti cu 
universalul, dându-i formă adecvată de manifestare. În 
acest sens, normele şi valorile juridice europene, rod 
al construcţiei comunitare, îşi află temeiul în voinţa 
corelată integrativ a fiecăreia dintre naţiunile Uniunii. 
În locul subordonării supraetatice a sistemelor naţionale 
de drept, dorită de noii internaţionalişti, se prefigurează 
o construcţie juridic normativă aptă să exprime sinergic 
voinţa normativă a naţiunilor. Astfel, termenii relaţiei 
naţional-universal nu mai operează în cadrul forţat 
al unei opoziţii exclusiviste, în care, cel mai adesea, 
componenta naţională este ideologic minimalizată sau 
chiar vituperată.

Dacă şansa dreptului pozitiv românesc este să clă-
dească normativ într-un chip adecvat valorile care să 
ne exprime în spirit european şi universal, este datoria 
ştiinţei noastre juridice să identifice resorturile şi articu-
laţiile acestui proces, iar a şcolii superioare de drept – să 
conştientizeze acuitatea sa, formând şi educând forţa vie 
a înfăptuirii sale aşteptate!

* În acest sens, virtuţile profesional formative ale Cli- În acest sens, virtuţile profesional formative ale Cli-În acest sens, virtuţile profesional formative ale Cli-
nicii juridice abia urmează să fie puse în valoare, alături de 
acelea ale practicii, care şi-a dovedit mai demult rolul, când 
nu a rămas formală.


