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Abstract
Constitutional diplonomy is that process of lawmaking based on dual government, dual
administration, and in which the constitutional legislator must take into account both the interest of
the state and that of the citizen.
Even if the citizen is informed about the content of the normative constitutional law, being
offered possibilities of intervention through public debates, referendum, final vote, etc., it is the
legislator that configures the norm and understands the specialized mechanism of the system in
which it will eventually produce the effects. That is why it is more than necessary for the legislator to
provide the legal norm of constitutional law with clarity and predictability in defending the interests
of the citizen and configuring it with good faith „infas concepus”.
If the constitutional legal norm respects the concept of constitutional diplonomy, surely the law
following the fundamental law will correspond to the common interests of the state and of the citizen
and it will create the necessary balance and social harmony.
Keywords: diplomacy, constitutional diplomacy, legal diplomacy, normativism, supreme
norm.

Introducere
Diplonomia este mai mult decât un termen nou, este un concept nou, care poate
dezvolta o teorie şi chiar o ştiinţă în viitor. Semantica cuvântului „Diplonomie” este
foarte importantă şi poate fi susceptibilă de aplicare în varii domenii de activitate,
însă ne vom opri la conceptul de Diplonomie Constituţională şi în cele din urmă, la
cel de Diplonomie Juridică.
Cuvântul „diplonomie” a fost format prin alipirea elementului prim de
compunere savantă (Diplo), care are semnificaţia „dublu”, „doi”, „de două ori” cu

Diplonomia constituţională şi juridică

131

elementul secund de compunere savantă (Nomie), cu semnificaţia „conducere”,
„administraţie”, „guvernare”, „distribuţie raţională” sau chiar, uneori, normă
sau lege1.
În acest sens se poate vorbi de o semantică de genul „dublă guvernare”, „dublă
administraţie”, sau „normă dublă” (dacă ne referim la caracterul normativ). Ne vom
focusa, la începutul prezentului demers ştiinţific, însă numai asupra înţelesului
conceptului de diplonomie constituţională pe care vom încerca să-l definim din
perspectiva normei juridice constituţionale, care trebuie să aibă în vedere şi să
protejeze deopotrivă interesele statului şi ale cetăţeanului, aşa cum deseori se spune
în doctrina de specialitate interesul guvernanţilor şi al guvernaţilor.
Diplonomia constituţională
Problematica este de o stringentă actualitate pentru societatea noastră aflată în
tranziţie către noul tip de societate informaţională, bazată pe tehnologia intelectuală. Aparenta structură dihotomică a normei juridice de tip constituţional trebuie
să păstreze din perspectiva diplonomiei constituţionale dubla raţiune existenţială,
guvernant-guvernat, bipolaritatea conducerii şi a satisfacerii intereselor statale dar
şi ale cetăţeanului. Norma legală de tip constituţional va trebui să respecte dubla
guvernare a intereselor raportului cetăţean – stat, dând satisfacţie existenţială unui
proces interactiv şi condiţionat reciproc. Ca o definiţie de lucru putem accepta
diplonomia constituţională ca fiind acel proces de legiferare care are la bază
dubla guvernare, dubla administrare, şi în care legiuitorul constituţional trebuie
să ţină seama deopotrivă atât de interesul statului cât şi de cel al cetăţeanului.
Astfel, dacă norma juridică de tip constituţional va respecta conceptul de diplonomie constituţională, cu siguranţă legislaţia subsecventă legii fundamentale va
corespunde intereselor comune ale statului şi ale cetăţeanului, şi se va crea acel
echilibru şi armonia socială necesară.
Diplonomia constituţională este aşa cum am definit un proces, acest lucru
semnifică faptul că legiuitorul constituţional împreună cu cetăţenii unui stat vor
veghea în mod activ şi vor updata şi upgrada norma juridică de drept constituţional la cerinţele impuse de metamorfozele identificate şi la forma şi dimensiunea
tipului de societate la care ne raportăm la un anumit moment dat. În acest sens,
este facil de observat faptul că nu numai în momentul creării normei juridice de
drept constituţional trebuie să se dea satisfacţie conceptului de diplonomie
constituţională dar şi ulterior acestui moment, în procesul de aplicare a normei.
Curtea Constituţională prin judecătorii constituţionali trebuie să aibă în vedere ca
jurisprudenţa creată de aceştia să dea satisfacţie acestui nou concept. Astfel
Contenciosul Constituţional, în general, să protejeze deopotrivă interesul comun şi
complementar al statului şi al cetăţeanului.
1

DEX, Dicţionarul Explicativ al Limbii Române.
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Considerăm că diplonomia constituţională va deveni antidotul care va
contracara veninul imperfecţiunii şi chiar al fenomenului de desuetudine a normei
juridice de drept constituţional.
În ceea ce priveşte analiza în detaliu a fazelor de pregătire în vederea adoptării
normelor juridice de tip constituţional, este imperios necesar ca legiuitorul
constituţional să creeze şi să respecte prin normă principiul win-win situation.
Chiar dacă cetăţeanul este informat cu privire la conţinutul normei de drept constituţional, fiindu-i oferite posibilităţi de intervenţie prin dezbateri publice,
referendum, vot final etc., tot legiuitorul este acela care configurează norma şi care
înţelege mecanismul specializat al sistemului în care aceasta îşi va produce ulterior
efectele. De aceea este mai mult decât necesar ca legiuitorul să ofere normei
juridice de drept constituţional caracterul de predictibilitate, de claritate şi de
previzibilitate în ceea ce priveşte apărarea intereselor cetăţeanului şi să o
configureze cu bună credinţă „infas conceptus”. S-ar putea spune că totul pare o
axiomă şi că acest fapt apare aproape ca natural, însă aceasta nu este decât o
aparenţă în procesul de legiferare. Lucrurile în realitate stau cu totul altfel şi sunt
mult mai profunde iar operaţiunile implicate în procesul de legiferare constituţională au deseori un grad de dificultate ridicat. Curtea Constituţională este cea
care ne demonstrează prin deciziile sale, imperfecţiunile legislaţiei subsecvente faţă
de legea fundamentală şi totodată, imperfecţiunile acesteia atunci când soluţionează posibile conflicte juridice de natură constituţională. Interacţiunea autorităţii
statale la diferite niveluri instituţionale produce câteodată încălcări ale principiului
separaţiei puterilor în stat şi arată lipsurile normei juridice de drept constituţional
în special, şi ale disfuncţionalităţii sistemice create de aceasta, în general.
Diplonomia juridică
Statul ca noţiune abstractă este în cele din urmă cel care trebuie să respecte şi
să vegheze, prin instituţiile sale reprezentative, punerea în aplicare a operei
legislative şi a bunei funcţionări a întregului sistem de drept în raport cu cetăţenii
săi. Bunăoară, dacă putem defini norma juridică sau norma agendi, ca fiind aceea
normă edictată şi /sau sancţionată de stat, obligatorie şi impersonală, a cărei
respectare se face de bunăvoie, iar în caz contrar prin forţa de coerciţie a statului,
putem observa în mod facil bipolaritatea raportului juridic reglementat prin norma
juridică şi anume, statul şi cetăţeanul. Facem precizarea că raportul juridic
comportă două dimensiuni, prin conformare generală la cerinţele normei juridice
şi atunci este sesizată doar prezenţa statului, şi prin neconformare, caz în care se
aplică forţa de coerciţie a statului împotriva celui care a încălcat-o, fiind sesizată
prezenţa ambelor părţi. Pentru a înţelege mai bine noul concept am putea da ca
exemplu legislaţia în materie de combatere a terorismului. Acţiunile teroriste au
migrat de la ţintele bine păzite (şefi de state, premieri etc.) la aşa zisele „soft-target”
(populaţia) lipsite de protecţia individualizată, creându-se astfel o nouă paradigmă
a fenomenului terorist. Ca măsură de contracarare a apărut un nou tip de legislaţie
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la nivel internaţional printre care şi legile de tip „big brother” care au creat o
multitudine de discuţii şi controverse sub idea de protecţie şi din dorinţa de
eficienţă maximă a legislaţiei adoptate, s-a ajuns la situaţii de adevărată încălcare a
drepturilor omului. Din această reprezentare pe care ne-a oferit-o un anume tip de
legislaţie putem afirma fără teama de a greşi că diplonomia constituţională creează
premisele existenţiale ale conceptului mult mai general de diplonomie juridică.
Toată legislaţia subsecventă legilor fundamentale ale statelor trebuie să respecte
conceptul de diplonomie juridică. Am plasat, deşi atipic, în prezentul demers
ştiinţific, conceptul de diplonomie constituţională înaintea celui de diplonomie
juridică care este mult mai cuprinzător, în mod voit, pentru a arăta încă o data,
dacă mai era nevoie, importanţa subordonării legislaţiei subsecvente faţă de legea
fundamentală. De altfel, constituţiile, în zilele noastre îşi trag parţial seva din
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi din alte acte şi tratate cu vocaţie
internaţională sau regională, plasându-se astfel la mijlocul scării ierarhice între
declaraţii şi acte de nivel universal şi legislaţia subsecventă constituţiei fiecărui stat.
Diplonomia juridică poate fi deci definită ca „acel proces de legiferare care are la
bază dubla guvernare, dubla administrare, şi în care legiuitorul trebuie să ţină
seama deopotrivă atât de interesul entităţii de la care emană norma juridică, cât
şi de cel al entităţii de conformare”.
Se poate observa cum conceptul de diplonomie juridică se dezvoltă din
conceptul de diplonomie constituţională care rămâne în siajul conceptului mult
mai generos şi mai cuprinzător al diplonomiei juridice.
Marele jurist Hans Kelsen afirma că „întregul drept este redus doar la norma
juridică, pe care o considera unic obiect de studiu al ştiinţei dreptului şi modalitate
de auto interpretare subiectivă cu sens juridic”. Tot el arăta că „validitatea este cea
pe care se configurează conceptul normativismului, în sensul că orice normă
juridică este validă datorită unei siguranţe sistemice bazate pe conformitatea cu
norma juridică superioară”. Autorul Teoriei Pure a Dreptului mai susţinea că
„validitatea normei juridice nu depinde nici de eficacitatea sa şi nici de actul volitiv
care i-a dat naştere, ci este legată doar de ansamblul edificiului juridic existent
într-o anumită perioadă de timp, într-un anumit spaţiu”. Kelsen era de părere şi
afirma cu tărie că „dreptul se întemeiază şi se dezvoltă ca un sistem logic, perfect
deductibil, prin el însuşi2”. Am considerat şi rămânem fideli ideii că atunci când
Kelsen produce susţineri prin care să demonstreze înfiinţarea şi sancţionarea
normei supreme, pe care o consideră normă de bază, nu este pe deplin convingător. Norma supremă trebuie să fie o normă ce presupune o finalitate, ea trebuie
să fie presupusă, şi nu căutată, şi nu poate să se raporteze sau să se bazeze pe o altă
normă şi mai înaltă, care ar da competenţa autorităţii generatoare de normă
supremă. Suntem în continuare de părere că norma supremă poate fi însă generată,
în zilele noastre, cu ajutorul şi având la îndemnă tehnologii în domeniul IT din ce
în ce mai performante, astfel legităţile despre om să fie create în urma unui rezultat
2
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primar, care să ne devoaleze tot ceea ce ar trebui să fie în legătură şi pentru om, nu
numai ceea ce este şi se cunoaşte acum. (Vezi modelul Teoriei fractalilor)3.
Este interesant de observat paralela Kelsen – Djuvara prin faptul că amândoi
explică normativismul, dar îl tratează din perspective diferite când se raportează la
drept. În timp ce Kelsen, porneşte de la norma juridică ca unic obiect de studiu al
ştiinţei dreptului, Djuvara arată că persoana este obiectul principal de studiu al
ştiinţelor normativiste, şi pe cale de consecinţă, şi a dreptului ca ştiinţă normativistă. Diplonomia juridică ca şi concept, credem noi că dă satisfacţie ideilor
lansate în această materie de către ambii corifei, în sensul că norma juridică trebuie
să respecte deopotrivă interesele entităţii de normare cât şi ale entităţii de
conformare (persoana fizică sau juridică, după caz).
Concluzii
Diplonomia juridică trebuie să determine, prin respectarea caracterului său
intrinsec, găsirea elementelor comune şi complementare de interes ale entităţii de
normare şi celor ale entităţii de conformare.
Diplonomia juridică, ca proces este susceptibilă de aplicare pe întreaga durată
existenţială a normei juridice, indiferent dacă ea emană de la Parlament sau de la
Guvern prin delegarea legislativă.
Legiuitorul şi cetăţeanul, deopotrivă, trebuie să poarte grija eficienţei normei
juridice pe întreaga durată a existenţei acesteia.
Soluţionarea problemelor existente privitoare la imperfecţiunea legii în general
nu se poate realiza decât printr-un dialog larg între autorităţile statului,
reprezentanţii mediului de afaceri, ai mediului academic şi societăţii civile. Acest
lucru trebuie să stimuleze pe de-o parte dezvoltarea noilor servicii specifice Societăţii Informaţionale ca paradigmă a societăţii viitorului (comerţ şi tranzacţii
electronice, informatizarea serviciilor publice, accesul cetăţeanului şi agenţilor
economici la informaţia publică etc.), iar pe de altă parte trebuie să asigure regulile
etice de a munci şi trăi într-un nou tip de societate în care să fie respectate deopotrivă, protecţia vieţii private şi a datelor personale, confidenţialitatea tranzacţiilor,
protecţia consumatorului etc.
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