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REZUMATE

Gȃndirea pozitivă, premisă eficientă a activității neuro-psihice: perspective
semio-bio-fotonice
Prof. univ. emerit dr. Traian D. Stănciulescu, Universitatea „Alexandru I. Cuza” din
Iași,
Scriitoare Shanti Nilaya, Asociația Romȃnă de Studii Semiotice
Aspectele implicate ȋn relația dintre gȃndire și activitatea neuro-psihică −
fiecare reprezentȃnd pe rȃnd cauză și efect − presupun o interpretare
interdisciplinară, ȋn care semiotica și biofotonica sunt nemijlocit conectate. Dacă
resursele semioticii − ca știință a tuturor categoriilor de semne (psiho-logice și
lingvistice implicit) − sunt relativ cunoscute, cele ale biofotonicii − ca știință a „emisiei
ultraslabe de bioluminiscență” (aură), avȃnd proprietăți de tip „biolaser” − se află abia
acum pe calea de asumare și valorificare.
Conjuncția metodologică a celor două discipline − recent prezentată
comunității științifice mondiale (Stănciulescu, Nilaya, Kaunas, 2017) − permite să
explicăm cum efectele informațional-energetice (semnificat vs semnificant) ale
gȃndirii pozitive (bazată pe intenții cu sens constructiv, susținute de afirmarea
constantă a lui „da”) sunt susceptibile de a genera paradoxale efecte BPL (bio-psihologice). Controlul conștient al unor atare efecte, prin mecanisme de „rezonanță
holografică” − ȋncepȃnd de la cele terapeutice, presupunȃnd vindecări
neconvenționale, și pȃnă la cele ale sublimării mentale, generatoare de performanțe
creatoare emergente −, reprezintă unul dintre cele mai importante obiective cognitive
actuale ale ființei umane.
Cuvinte cheie: constiintă, gandire
holografică, performanța cognitivă.

pozitivă,

semio-bio-fotonica,

rezonanța

Conștiința rezilienței vs. calitatea informațiilor in mediile educaționale din
România. Valori, contexte, cauzalitate, riscuri, soluții
Prof. univ. emerit dr. Ioan Neacșu, Facultatea de Psihologie și Științele Educației,
Universitatea din București
Logica și psihologia prezentei comunicări sunt legate de nevoia unei
pătrunderi mai adânci a realităților pe care le trăim profund în actualul context
pandemic. Perspectiva autorului este o reflectare a dialecticii hegeliene raportată la
cunoscuta
triadă a dezvoltării și evoluției oricărei fenomenologii a proceselor
actualelor realități: teză, antiteză, sinteză. Teza
exprimă
identitatea
competențelor decizionale manifestate sub zodia conștiinței axiologic-morale a

decidenților responsabili de calitatea școlii și educației tinerei generații . Antiteza
reflectă analiza opoziției reflectate prin
contradițiile sesizate
în
mesajele
informaționale publice adresate actorilor beneficiari, direcți sau indirecți, din
mediile școlare, confruntați cu adevărul/nonadevărul realităților examinate. Sinteza
trimite la relativitatea valorilor tulburate de efectele negative ale crizei contextului
pandemic și care cer abordări formative echilibrate, mature, responsabile și
sustenabile pe termen mediu și lung. Dificultatea evaluării este vizibilă la nivelul
conduitelor decizional- acționale acoperite de fake-news-urile care circulă astăzi cu
o frecvență greu explicabilă doar prin apelul la critica limitelor conștiințelor actorilor
educației.
Cuvinte cheie: conștiință activă social, informații, mesaje confuze,
responsabile, riscuri educaționale.

decizii

„Societatea conştiinţei” – un deziderat în impas
CS I dr. Ionuţ Isac, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Academia Română, Filiala
Cluj-Napoca
Introdus în lucrarea omonimă, publicată de Acad. Mihai Drăgănescu în anul
2007, conceptul de „societate a conștiinței” prefigurează viitorul posibil al umanității
ameliorate din punct de vedere psiho-moral, științific și cultural-spiritual. Astfel,
„societatea conștiinței” reprezintă un model de societate dezirabil, care ar putea fi
realizat în funcție de îndeplinirea anumitor condiții, la scară globală. Este vorba de
reunirea funcțională și armonioasă a elementelor unui nucleu valoric de natură
morală, pe care umanitatea se presupune că ar deveni în măsură să le pună în
valoare la modul acțiunii practice. Dintre ele, le amintim pe următoarele:
spiritualitatea, perfectibilitatea, responsabilitatea, echilibru existențial, sensul elevat al
vieții. În această ordine de idei, omul de știință Drăgănescu continuă o viziune
„arhitecturală” asupra existenței umane, situată în depășirea viziunii sistemice
clasice, argumentată prin convingerea că atât omul cât și societatea reprezintă mai
mult decât sistemul formal, repetiția, automatul. Este o viziune animată de triada
arhitectură – creație – spiritualitate, care pune în joc miza valorică a schimbării
societății prin ceea ce are ea mai bun şi o poate face să devină mai bună. Dacă însă,
această ipoteză optimist-lucidă și îndrăzneață putea fi socotită încă la data apariției ei
drept una riscantă, fenomenele sociale globale petrecute în cei aproape 14 ani care
s-au scurs din momentul apariției lucrării Societatea conștiinței par să-i contrazică
radical presupozițiile fundamentale. Comunicarea își propune rediscutarea unor idei
axiale ale acestei opere, în contextul marilor provocări ale ultimilor ani, care tind,
contrar ipotezelor avansate de ea, să impună permanentizarea repetiției, automatului
și formalului la scară planetară.
Cuvinte cheie: societatea conștiinței, etica științei, cunoaștere, valori, Mihai
Drăgănescu

Conceptul de conștiință în secolul XXI
Prof. univ. dr. Dumitru Constantin-Dulcan
Deși, prin puterea minții, omul a ajuns pe Lună, conceptul de conștiință
rămâne încă un mister, pentru că ontogenia sa este indisolubil conectată cu cea a
Universului.
Cum a apărut din nimic ceva care a generat o rațiune autoreflexivă și legi care
ordonează tot ceea ce există?
Se propune o discuție asupra conceptului de conștiință abordat din perspectiva
cunoașterii științifice actuale, dar și cu argumentele care pledează pentru o
dimensiune spirituală a realității (fizica modernă, experiențele morții clinice, studii
recente din domeniul neurofiziologiei care pledează pentru ceea ce am numit Codul
etic al creierului uman etc.).
Cuvinte cheie: conștiință,
neurofiziologie, spiritualitate.

rațiune
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Conștiința socială în orizontul politicului. Direcții și tendințe de cercetare în
neuroștiințele cogniției
Conf. univ. dr. Silviu-Petru Grecu, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași
Prezentul demers analitic își propune să ilustreze relația dintre sfera conștiinței
sociale, cunoașterea fenomenelor social-politice prin apelul la reprezentări ale lumii
exterioare și cristalizarea de atitudini și comportamente manifestate în orizontul lumii
sociale. Înțelegerea particularităților conștiinței sociale pornește de la ambivalența
teoretico-metodologică, constituită atât în câmpul epistemico-disciplinar al filosofiei și
psihologiei cât și în sfera de studiu a științelor medicale și neuroștiințelor. Dacă prima
ipoteză asupra conștiinței sociale ține de intenționalitate, subiectivitate și capacitatea
individului de a da sens și semnificații lumii exterioare, cea de-a doua perspectivă,
aparent opusă sub aspect metodologic, pornește de la ipoteza conștiinței ca
epifenomen al structurii creierului. Sub aspect epistemologic ambele demersuri
analitice comportă limite ce țin fie de validitatea internă și de conținut, fie de
reducționismul și schematismul metodelor experimentale. Demersul pe care îl
propunem dorește să sublinieze o serie de aspecte de natură relațională între
semnificarea spațiului social și politic, văzut ca realitate proximă individului, și o serie
de rezultate experimentale furnizate de cercetări actuale din orizontul neuroștiințelor.
În acest context, rezultatele cantitative obținute pe cale experimentală din sfera
neuroștiințelor reliefează o predispoziție genetică în configurarea de credințe și
atitudini asupra spațiului social-politic (r = 0.6, p < 0.05) precum și o serie de asocieri
de intensitate medie, dar pozitive, între predispoziția spre diferite abordări ideologice
și activitatea anumitor arii cerebrale (r = 0.4, p < 0.01). Modelul raționalistexperimental dezvoltat în neuroștiințele cogniției postulează premisa unei activități
binare a structurilor cerebrale, care în procesul de procesare a stimulilor sociali sau
politici externi, generează răspunsuri emoționale de intensitate medie spre ridicată.
Spre deosebire de actele cognitive din sfera procesării unor informații tehnice sau
științifice, cogniția politică poate fi ușor încadrată într-un mecanism psihologic de tip

„hot cognition”, cu granițe extrem de fine între sfera emoțională, generarea de
atitudini implicite și răspunsuri filtrate rațional.
Cuvinte cheie: cogniție, conștiință socială, neuroștiințe, spațiul politic, atitudini și
comportamente
Conștiință și discursivitate: imaginar descriptiv și schematizare discursivă
Lect. dr. Horia-Costin Chiriac, Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi
Lucrarea de față își propune să investigheze relația dintre conștiință și
discursivitate prin prisma a două concepte a căror relație credem că ar putea să
contribuie la evidențierea dintr-o perspectivă inedită a câtorva modalități de
interacțiune cu publicul asumate de oratori dintre cei mai diverși. Ținând cont de
faptul că discursul poate fi privit ca un act de comunicare caracterizat prin
performativitate, exigențele acestuia oferă cadrul unei interacțiuni subtile între
conștiința auditoriului sau a publicului mai larg și orator. Prin intermediul
schematizării discursive propuse de acesta, dar și cu ajutorul unor mijloace de ordin
argumentativ calibrate în funcție de intenția vorbitorului fluxul reprezentărilor
descriptive împărtășite până la un anumit nivel de public poate fi influențat într-o
măsură suficientă încât adeziunea față de teza propusă să survină pe căi mai mult
sau mai puțin obiective și într-o manieră mai mult sau mai puțin conștientă. Prin
exemplele analizate, ne propunem să ilustrăm unele dintre mutațiile de conștiință
vizate de diverși oratori de-a lungul timpului într-o manieră mai mult sau mai puțin
transparentă în raport cu publicul ales.
Cuvinte cheie: discurs, schematizare discursivă, imaginar descriptiv, persuasiune.

Individul, conștiința de sine și provocările lumii contemporane
CS III, dr. Ionuț Bârliba, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Iași,
Academia Română, Filiala Iași
Prezentarea pe care o propunem se încadrează într-un plan de cercetare mai
larg asupra conceptului de individ și a importanței sale determinante în constituirea
modernității și a gândirii moderne. În modernitate, individul este revendicat atât de
Biserică, cât și de societatea laică/stat. Însă, individul nu aparține în mod intrinsec
niciuneia dintre ele. Intervine aici o problemă de ordin existențialist, conștiința de
sine, sesizată de Kierkegaard, care separă individul atât de spațiul secular (prin
distincția individ/mase), cât și de statutul de simplu membru, numeric, al unei
comunități religioase. Dilemele și separațiile propuse de existențialism prefigurează
noile înțelesuri postmoderne ale individului/sinelui. Astfel, sinele nu mai este în mod
necesar înțeles ca entitate unitară, ce descrie esența unui individ. Sinele este un
construct al imaginarului, produs, la rândul său, al unei culturii a imaginii de
suprafață, a aparenței. Sinele intră și el în paradigma postmodernă a „dezesențializării”. „What you see is what you get”.

În acest context, acte cu un caracter individual, de decizie ce implică o profundă
conștiință de sine capătă în epoca postmodernă contemporană noi valențe, care pun
în discuție caracterul autenticității acestora. Astfel, vom încerca să identificăm și să
analizăm aceste fenomene și realități contemporane (printre care: izolarea, presiunea
socială, conformismul, „realitatea” lumii virtuale) ce provoacă structura profundă a
conștiinței individuale, la nivel moral, social sau relațional.
Cuvinte cheie:
postmodernitate.
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Conștiința și rolul ei în formarea sentimentului religios în spațiul românesc
Conf. univ. dr. Gabriela Lăzăreanu, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Specializarea
Asistență Socială, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Lucrarea subliniază faptul că religiozitatea, credința religioasă, face parte din
conștiința tuturor oamenilor dar de existența ei unii își dau seama alții nu,
considerându-se necredincioși sau mai puțin credincioși. După unii cercetători,
antropologi, sociologi etc., conștiința binelui și a răului este ceva nativ, aprioric, dar
convingerile în legătură cu binele și răul se formează diferit în funcție de cultură,
educație, de personalitate, de structura interioară, de modul în care opiniile pe care
le are individul se încadrează în codul moral, structurat tot pe acești piloni și care au
la bază credințele religioase. Conștiința religioasă presupune, așa cum menționa
Eliade, o experiență a omului cu sacrul și o trăire în universul sacrului. Pentru „homo
religiosus” viața are o valoare transcendentală, omul tinde spre o experiență cu
sacrul învățând să descifreze semnele divine. Dialogul între sacru și profan pare o
permanentă alegere între bine și rău, între credință și modernitatea desacralizată,
secularizată.
Cuvinte cheie: religie , sacrul, profan, educație, credință
Creier, minte, conștiință: rădăcini ale sublimării creatoare
Psihoterapeut drd. Adina F. Cȋrjan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Music & Health Therapy Reșița-Timișoara
Aspirația de a redefini resursele-cheie ale omului − asumat ca homo fabercogitans-sapiens − presupune astăzi, mai mult decȃt oricȃnd, contribuția integratoare
a specialistului abilitat să opereze atȃt cu strategii psihanalitice, cȃt și cu tehnici
moderne de bio-feed-back. Din această perspectivă, lucrarea ȋși propune să
abordeze sugestiv relația dintre: „iluzie vs adevăr”, prin asumarea credinței în uriași
ori ȋn „morile de vânt” privite cu ochii lui Don Quijote sau, dimpotrivă, prin raportare
rațional-obiectivă la realitate; „sentimentul de sine vs sinele autentic”, urmărind
creativ viața umană, ca pe o operă de artă pentru care plasticitatea creierului este
măsură definitorie; „valoare vs ceea ce contează”, o opțiune care implică o alegere
de conștiință − aceea a liberului arbitru − ca fiind forța invizibilă ce guvernează calea
corectă dintre bine și rău, adesea atȃt de greu de bănuit. Or, tocmai competența
alegerii ȋntre atare „polarități” ale ființării umane − care ȋi asigură omului creșterea

BPL (Bio-Psiho-Logică) ȋn frecvență”, cu care urmează să ne ȋnălțăm, la plecare −
face obiectul de interes al sublimării creatoare.
Cuvinte-cheie: creier-minte-conștiință, relații polare, creștere ȋn frecvență, sublimare
creatoare.
Estetica somatică; utopie sau realitate?
Prof. univ. dr. Petru Bejan, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Richard Shusterman, autorul unui proiect de estetică somatică, consideră că
una din greșelile pe care le facem facem în mod curent este să opunem spiritul și
corpul. Acesta din urmă nu trebuie văzut nici ca un robot, nici ca un cadavru; el este
perceptiv, gânditor și inteligent, sursa principală a capacităților de simțire și gândire.
Profesorul american arată că unele din temele filosofiei tradiționale (cunoaștere,
cunoaștere de sine, virtute, fericire, dreptate) nu și-au pierdut încă actualitatea. O
bună „conștiință somatică”, asociată unor practici corporale adecvate, ne poate ajuta
să ameliorăm propriile capacități de percepție, acțiune, satisfacere, cât și
sensibilitatea față de ceilalți. Estetica somatică își propune, între altele, „stilizarea
sinelui” prin modelare corporală. Este acest proiect unul utopic? Sau poate fi
transpus cu ușurință în realitate?
Cuvinte cheie: sine, corp, conștiința somatică, stilizare, cultura somatică.
Transcenderea suferinței prin accesarea conștiinței
Magda Axinte, psihoterapeut independent
Omenirea evoluează din punct de vedere tehnologic cu o viteză uimitoare,
informația a devenit monedă de schimb iar cunoașterea adevărata putere. Toate
acestea, însă, nu pot ascunde acutizarea stării generale de suferință, de scindare
interioară, de disociere intrapsihică.
Indiferent că vorbim despre suferința fizică, psihică sau emoțională, toate sunt
interconectate și se determină reciproc, în cascadă. Omul este o ființă
multidimensională, care cuprinde constructele elaborate în această viață: egoul,
personalitatea, conștientul, subconștientul, dar și pe cele preluate din inconștientul
colectiv ce poartă informația durerii întregii umanități. Provocarea noilor generații este
de a folosi cunoașterea în scopul ieșirii din suferință, de a transcende această etapă
a umanității și de a învăța să acționeze și să trăiască din starea de conștiință. Dincolo
de ego, de constructe mentale și de frică se află Omul autentic, creativ, care din
starea de prezență își poate accesa conștient procesul de autovindecare și resursele
interioare.
Cuvinte cheie: transformare, autovindecare, conștiință, stare de prezență, resurse
interioare

Relația creier – conștiință și experiența din proximitatea morții. Teorii
explicative
CS III dr. Aurora Hrițuleac, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”,
Academia Română, Filiala Iași
Relația dintre creier și conștiință a fost și continuă să fie o provocare majoră
pentru știința newtonian-carteziană. Conform științei reprezentative, conștiința este
un epifenomen al creierului și se manifestă doar atâta timp cât funcționează acesta.
Numai că, în ciuda tehnologiei tot mai sofisticate de care dispune, știința tradițională
nu a reușit să identifice un mecanism biologic plauzibil care să explice modul în care
creierul dă naștere conștiinței. În plus, o serie de cercetări, precum cele din domeniul
experienței din proximitatea morții, furnizează date care susțin teza continuității
conștiinței chiar și în absența unui creier funcțional. De fapt, după cum au demonstrat
o serie de studii prospective, care au avut ca subiecți 562 de persoane aflate în
moarte clinică din cauza unui stop cardiac, o parte semnificativă a subiecților au
continuat să manifeste gândire logică, percepție, memorie etc. în situația în care,
conform celor trei criterii medicale clasice, ei nu mai erau în viață (din punct de
vedere biologic).
Obiectivul acestei comunicări este de a face o critică a teoriilor științifice tradiționale
care, în contextul specific al experienței din proximitatea morții, interpretează
prezența manifestărilor conștiinței ca simplă expresie a unei patologii
neurofiziologice.
Cuvinte-cheie: creier, conștiință, experiență din proximitatea morții, neuroștiință,
neurofiziologie.
De la paradoxul pisicii lui Schrödinger la paradoxurile conștiinței
CS III dr. Liviu Adrian Măgurianu, Institutul de Cercetări Economice și sociale
„Gh.Zane”,
Academia Română, Filiala Iași
Conștiința a fost considerată până în urmă cu câteva decenii doar o problemă
filosofică iar interesul actual pentru cercetarea conștiinței din diverse perspective era
greu de anticipat. Această dezvoltare a fost, desigur, influențată de progresele
tehnologice din neuroștiințe, dar mai importantă și fundamentală a fost o nouă
deschidere către integrarea interdisciplinară a întrebărilor, metodelor și argumentelor
de cercetare. Oamenii de știință (fizicieni, neurologi, medici, psihologi, biologi etc.) au
fost de acord că problemele filosofice ale conștiinței sunt, de asemenea, subiecte
remarcabile și pentru agendele lor. Având în vedere aceste aspecte, aducem în
atenție o ipoteză de lucru cu implicații fascinante: paradoxurile lumii cuantice
generează sau poate chiar se identifică cu paradoxurile conștiinței. Plecând de la
celebra pisică a lui Schrödinger vom recrea traseul teoretic care i-a condus pe
fizicieni către tărâmuri noi de cunoaștere, „invadând” arealul de cercetare al
psihologiei, filosofiei, biologiei și al altor discipline. Istoria științei se repetă sau
evoluează?
Cuvinte cheie: paradoxurile fizicii cuantice, paradoxurile conștiinței, undă și particulă.

Conștiința și lumea cuantică
CS III. dr. Felicia Ceaușu, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”
Iași, Academia Română, Filiala Iași
Conştiinţa este ceva fundamental naturii, este prinsă chiar de ţesătura
realităţii. Astfel, conştiinţa transcede timpul şi spaţiul. În trecut, filosofii idealişti au
sugerat că conştiinţa este baza a tot ceea ce există şi nu materia. În prezent, unii
fizicieni caută originea conştiinţei în lumea cuantică. Această abordare se datorează,
probabil, modului prin care „efectul de observator“ a schimbat unul dintre principiile
fundamentale ale științei, care afirmă că există o realitate obiectivă, observabilă,
indiferent dacă ne uităm la ea sau nu. Ştim însă din fizica cuantică că prin
observarea și măsurarea proceselor cuantice se schimbă starea sistemelor cuantice
iar această constatare sugerează că conștiința în sine este o parte a lumii cuantice.
Fizicianul britanic Roger Penrose a arătat că conştiinţa poate face obiectul fizicii
cuantice, chiar dacă nu ţinem cont de existenţa efectului de observator. Mai precis,
Penrose afirmă că descoperirea unor vibraţii cuantice în „microtubulii” din neuroni
susţine teoria Orch OR, ceea ce înseamnă că fenomenele cuantice pot provoca
modificarea structurilor moleculare din creier şi, implicit, funcţionarea neuronilor şi a
creierului în ansamblu. Creierul uman are „slăbiciunile” sale iar existența conștiinței
cuantice este, probabil, una dintre ele. Dispunem de un intelect superior deoarece
creierul nostru are abilităţi avansate de interpretare a modelelor. Se ştie, de
asemenea, că creierul uman este predispus să găsească modele chiar dacă acestea
nu există în realitate. Rezultă din toate acestea că ar putea exista o legătură între
conştiinţă şi lumea cuantică, care ar fi sugerată, printre altele, şi de dificultăţile
noastre privind înțelegerea lumii cuantice şi a conştiinţei. Dacă există într-adevăr o
legătură între mecanica cuantică și conștiința umană, atunci orice progres major
privind înţelegerea mecanicii cuantice sau a conștiinței ne-ar putea ajuta să le
înţelegem pe amândouă.
Cuvinte cheie: conștiință, materie, creier, lumea cuantică, model
Animalele și comportamentul moral
CS III dr. Irina Frasin, Institutul de Cercetări Economice și sociale „Gh.Zane”,
Academia Română, Filiala Iași
În mod tradițional, oamenii de știință consideră nepermisă sau inoportună
interpretarea comportamentului animal în termeni folosiți pentru a descrie emoțiile
umane. Cu toții știm teoriile care ne avertizează despre pericolul antropomorfizării și
despre modul în care aceasta ne-ar limita posibilitățile de a înțelege animalele așa
cum sunt ele de fapt. Dar, în ultimul timp, din ce în ce mai mulți cercetători atrag
atenția asupra a ceea ce am pierdut din cauza încercării de a evita
antropomorfizarea cu orice preț. Jane Goodall, Dian Fossey, Mark Bekoff sau Franz
de Waal (pentru a enumera doar câteva dintre numele cele mai cunoscute) sunt
celebri și pentru că au răsturnat cadrele obișnuite în care știința vorbea despre
animale. Aceștia ne arată că nu există, de fapt, nicio separație între oameni și
animale în ceea ce privește capacitatea de a judeca, simți emoții și de a avea un
comportament moral.

Lucrarea de față prezintă mai multe teorii și aspecte legate de conștiința, emoțiile și
viața morală a animalelor, argumentând în favoarea păstrării minții și a inimii
deschise pentru a putea pătrunde în adevărata complexitate a ceea ce însemnă viață
animală.
Cuvinte cheie: animal, moralitate, dreptate, empatie, cooperare.

Moralitatea internă a dreptului. Perspective contemporane asupra dezbaterii
Hart-Fuller
C.S. dr. Lavinia Andreea Codrea, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh.
Zane”
Academia Română – Filiala Iași
Dezbaterea dintre autorii americani H.L.A. Hart și Lon L. Fuller asupra
moralității dreptului suscită și astăzi ample reacții, fiind departe de a se fi terminat în
analize și reinterpretări. În linii mari, H.L.A. Hart distinge între validitatea legii, care
provine din caracterul ei procedural, și moralitatea legii, considerând că și legile care
sunt imorale păstrează caracterul de lege. Hart susține, însă, că este posibilă
nerespectarea sau neaplicarea legilor „prea nedrepte”. Lon L. Fuller, aparent în
opoziție cu Hart, argumentează că respectarea anumitor cerințe procedurale ale legii
îi asigură acesteia moralitatea, că o conformare la procedurile ordinii juridice
reprezintă condiția necesară și suficientă pentru existența legii. Fuller consideră că,
în contextul în care cerințele procedurale ale legii îi imprimă acesteia moralitatea, nu
este necesară articularea unor scopuri și valori de natură substanțială, dar susține
că, dacă legea nu întrunește aceste standarde procedurale, însăși existența
respectivului sistem de drept poate fi negată. În acest context, lucrarea își propune
să urmărească elementele teoretice esențiale ale dezbaterii, să clarifice rolul
acesteia în discuțiile contemporane, precum și să urmărească moralitatea internă a
dreptului și valoarea morală a domniei legii în abordări recente ce tind să
argumenteze complementaritatea celor două poziții.
Cuvinte-cheie: domnia legii; legalitate; moralitatea dreptului; moralitatea legii;
pozitivism juridic și iusnaturalism.
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