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CAPCANA LEGIFERĂRII 

 

O societate liberă este societatea în care guvernează legea generală, adică legea care privește toți 
membrii societății în raport cu norma pe care acea lege generală o instituie. Și, dimpotrivă, societatea 
nu este liberă atunci când guvernează legea privată, adică legea care privește doar un număr foarte 
mic, o minoritate sau, la limită un individ sau un număr de câțiva indivizi. O asemenea din urmă lege 
se mai numește privi-legiu (de la lege privată). Actuala efervescență privind modificarea legilor 
justiției este un exemplu la îndemână, pentru filosofii dreptului, dar și pentru filosofii sociali sau 
pentru filosofii morali, de a reflecta asupra acestui aspect fundamental al libertății (mă refer la 
conceptul de libertate individuală, care este izvorul tuturor libertăților punctuale, cu care nu trebuie, 
în nici un caz, confundată) în societatea românească. 

În acest context, aș dori să mă refer la o posibilă capcană a legiferării, adică la o situație în care se 
mimează instituirea legii generale dar, de fapt, se instituie privilegiul, legea privată. O lege generală, 
după cum arată și numele, trebuie (acest termen deontic este obligatoriu de folosit aici) să se adreseze 
tuturor membrilor societății (de exemplu, tuturor cetățenilor) care sunt eligibil pentru acea normă, 
adică verifică condițiile constitutive de a li se aplica norma în cauză. Desigur, și actualele (sau 
majoritatea dintre ele) propuneri de modificare a Codului Penal pot cădea sub incidența acestei 
reguli: se poate arăta că, ori de câte ori un cetățean verifică premisele aplicării normei generale, 
aceasta i se va aplica, fără a exista exonerări sau privilegii legale. Cu alte cuvinte, s-ar putea arăta că 
avem de-a face cu o lege generală, și nu cu una privată, adică s-ar putea arăta că rămânem în contextul 
unei societăți libere (a nu se confunda societatea liberă cu societatea democratică). Această 
concluzie, de natură teoretică trebuie, însă, completată cu una de natură empirică și chiar de natură 
contextual-istorică. Să luăm următorul exemplu ipotetic: se emite o normă, după toate regulile 
legislative și, desigur, în concordanță cu prevederile constituționale, prin care oricine are șase degete 
la mâna stângă va beneficia de o indemnizație de, să spunem, non-conformitate anatomică, egală cu 
salariul minimal (sau minim, cum în mod greșit se spune în legislația curentă a muncii) pe economie. 
O analiză teoretică succintă va releva imediat faptul că avem de-a face cu o lege generală. Într-adevăr, 
nu există nici o piedică, pentru nici un cetățean care îndeplinește condiția de aplicare a legii 
(„deținerea” unei mâni stângi cu șase degete), pentru a beneficia de efectul legii (excludem cazurile 
de mimare a eligibilității pentru aplicarea legii – falsificarea unui deget la mâna stângă – deoarece o 
asemenea situație poate apărea în cazul oricărei legi și ea este prevăzută în dispozitivul legii, așa încât 
falsificatorul va suporta rigorile legii, ca în orice alt caz). Acum să efectuăm și o analiză empirică, sau 
o analiză de context istoric. Vom constata, cu siguranță, având în vedere stabilitatea anatomică a 
speciei umane, că există un număr extrem de mic de cetățeni cu o asemenea particularitate. Am putea 
constata, chiar, de exemplu, că singurul cetățean care are șase degete la mâna stângă este șeful 
partidului de guvernământ. Am mai putea constata, de altfel, că tocmai acest cetățean  a și propus 
actul normativ în cauză. Deținând majoritatea guvernamentală, cetățeanul menționat va reuși, după 
toate probabilitățile, să impună adoptarea acestei legi „generale” (avem, aici – dar vom discuta 
altădată această chestiune – un exemplu peremptoriu de dictatură a majorității, de care trebuie să 
ne apare tocmai Constituția, prin intermediul Curții Constituționale). Așadar, legea adoptată este sau 
nu generală? Concluzia evidentă din cele de mai sus este că, pentru a decide asupra naturii generale 
a unei legi trebuie să efectuăm o dublă analiză: una teoretică și una empirică sau istorică. Uneori, 
legea pretins generală „cade” examenul analizei teoretice, alteori pe cel al analizei empirice/istorice. 
Aici rezidă ceea ce se poate numi capcana legiferării: o lege este (sau, mai degrabă, pare) generală 
din perspectiva analizei teoretice, dar, în realitate, modul în care ea va funcționa (și care rezultă din 
analiza empiric/istorică) o califică drept o lege privată (un privi-legiu).  
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Care este pragul (numărul sau ponderea cetățenilor) posibil eligibili pentru o lege, așa încât aceasta 
să fie considerată, în mod indubitabil, generală? Aceasta este o problemă în sine și nu dorim să ne 
aventurăm acum în ea (ar fi necesară, în speță, o intervenție a filosofilor morali aici) deși putem 
avansa, de dragul discuției, celebrul raport paretian (80/20). Sau putem adopta chiar regula generală 
a majorității simple. 

Revenind la cazul concret din România acestor zile și trecând în revistă propunerile punctuale privind 
modificarea Codului Penal, este evident că majoritatea cetățenilor nu sunt (sau, cel mai probabil, nu 
vor fi) eligibili pentru aplicarea acestor propuneri. În baza dezvoltărilor de mai sus, pare evident faptul 
că avem de-a face cu o capcană a legiferării, permisă de efectuarea unui act de dictatură a majorității. 
Acest act poate fi și trebuie anulat de Curtea Constituțională, altfel ne vom afla în situația în care 
Parlamentul adoptă legi private sub masca democrației. Iar acesta ar fi un precedent mortal atât 
pentru libertatea, cât și pentru democrația societății românești. 


