
 
 

Curente etice contemporane 
 
 

Analizăm în cele ce urmează principalele curente 
etice care generează o normativitate implicită sau explicită 
şi a căror aplicabilitate în sfera politicilor necesită 
deliberare etică. Etica utilitaristă are la bază teoriile etice ale 
lui Jeremy Bentham şi John Stuart Mill. Etica utilitaristă a 
lui Bentham postulează principiul celei mai mari fericiri 
pentru cât mai multe persoane. 

Fericirea este o stare măsurabilă sub forma 
bunăstării care este obiectivă şi măsurabilă. Filosofia lui 
Bentham este considerată a aparţine curentului naturalist, 
fiind între primele etici care se îndepărtează de cele 
spiritualiste de origine creştină. Pentru Bentham (2000) ca 
şi pentru contractualişti există o înclinaţie naturală de a 
maximiza plăcerea, fericirea şi a minimiza suferinţa.  

Evaluarea etică are în vedere rezultatele acţiunii şi 
consecinţele acestora pentru beneficiari. În situaţia acţiunii 
politice se are în vedere evaluarea cantitativă a binelui 
realizat prin aceasta şi a răului evitat. În cazul unei politici 
publice se are în vedere numărul de persoane a căror 
situaţie s-a schimbat în bine şi respectiv în rău, bilanţul 
trebuind să încline net în favoarea binelui. Este justificat 
aşadar un număr mic de situaţii când răul nu a putut fi 
evitat, dar binele a fost făcut unui număr cât mai mare de 
persoane. În această teorie originează ideea binelui public 
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ca justificare a politicilor publice. O lege este evaluată ca 
fiind utilă când, prin efectele acesteia, cantitatea de bine 
generat la nivel social este net mai mare decât cea de rău şi 
suferinţă. De exemplu: introducerea taxei auto este 
justificată utilitarian în ciuda faptului că indivizii care 
doresc să cumpere maşini vor suferi o diminuare a 
bugetelor proprii prin faptul că la nivel social un bine mai 
mare este produs şi anume: înnoirea parcului auto 
respectiv scăderea nivelului de poluare de care beneficiază 
toţi membrii comunităţii. Desigur că, din alte perspective 
etice, ideea este contestabilă instituind o injusteţe socială 
între cumpărătorii de maşini şi respectiv o atingere 
indirectă a intereselor posesorilor de maşini vechi sau a 
celor care intenţionează să cumpere maşini la mâna a doua. 
Chiar din punct de vedere utilitarist, legea poate fi 
controversată dacă se interoghează cu privire la gestiunea 
fondurilor rezultate din taxa de primă înmatriculare şi 
cantitatea de bine public generată, sub sfera politicilor 
publice în care aplicarea principiilor utilitariste pot genera o 
nedreptate socială. 

În domeniul educaţiei, aplicarea principiilor 
utilitariste duce la generalizarea învăţământului obligatoriu 
şi gratuit pentru un număr cât mai mare de clase. 
Inegalitatea sistemică dintre clasele din mediul rural şi 
urban sub aspectul calităţii actului şi competenţei 
personalului didactic necesită un standard minim de 
calitatea serviciilor educaţionale de care să beneficieze 
oricare elev şi care să fie garantat prin legea educaţiei. În 
aceeaşi logică se gândeşte aplicarea principiilor logice în 
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principiile de sănătate. Serviciile sociale au şi ele o 
componentă utilitaristă de asigurare a unui nivel minim de 
trai, sau mai precis a mijloacelor necesare pentru 
satisfacerea trebuinţelor minime. În România funcţionează 
legea venitului minim garantat care asigură o cantitate 
minimă de resurse pentru cei care nu au acces la resurse pe 
alte căi. Desigur că aceste politici de garantare a unui venit 
minim generează efecte perverse de motivare a muncii, atât 
pentru persoanele beneficiare cât şi pentru alte persoane 
care, deşi angajate în muncă, obţin venituri comparabile cu 
cele obţinute de beneficiarii venitului garantat. Împotriva 
utilitarismului, John Rawls argumentează că fericirea nu se 
pretează la acţiuni contabile şi decizia etică nu poate avea 
ca bază calculul matematic. În practică, în stabilirea 
„standardelor de fericire” nu pot fi contabilizaţi toţi 
factorii bunăstării individuale care constituie starea 
subiectivă de bine a individului. 

 
Teoria dreptăţii în opera lui John Rawls. 

Principiile justiţiei ca echitate (1921-2002)  
 

John Rawls este considerat unul dintre cei mai 
importanţi filosofi şi eticieni americani ai sec. XX care au 
reflectat asupra socialului şi politicului. În lucrarea sa A 
Theory of Justice (1971), autorul prefigurează teoretic 
concepţia de stat a bunăstării generalizate (Welfare State), 
care stă la baza politicilor neoliberale cu privire la statul 
asistenţial.  
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Filosofia politică liberală rawlsiană are la bază ideea 
de legitimitate şi stabilitate care permit în interiorul unui 
stat de drept manifestarea punctelor diferite de vedere ale 
cetăţenilor. Cetăţenii statului democratic acceptă 
legitimitatea legii care este înţeleasă ca fiind rezonabilă 
(Wenar, 2008). John Rawls restructurează teoria 
contractului social aducând-o din sfera reglementării 
politicului în cea a justificării etice a acţiunii. Cudd (2008) îl 
clasifică pe John Rawls în rândul contractualiştilor kantieni. 

Teoria Contractului Social a lui Rawls vizează 
acceptarea mutual avantajoasă a principiilor justiţiei de 
către membrii raţionali ai societăţii. Înţelegerea 
Contractului Social ca o negociere a interpretării 
principiilor justiţiei plasează viziunea rawlsiană în sfera 
filosofiei constructiviste. Viziunea de origine kantiană a 
raţionalităţii  prezumate (Silvers, Stein, 2007) a tuturor 
actorilor implicaţi în decizia etică, îi plasează pe aceştia 
într-o poziţie de egalitate şi autonomie. Contractul Social 
porneşte de la o egalitate primordială a indivizilor aflaţi în 
spatele unui  văl de ignoranţă. Din această stare pre socială 
indivizii păşesc în faţa „contractuală” a societăţii bazate pe 
dreptate. Capacitatea raţională de construcţie a juridicului 
ca fundament a socialului este subminată de poziţia 
dezavantajată a persoanelor cu disabilităţi (Cudd, 2008; 
Silvers, Stein, 2007). 

Standardul moral maxim de funcţionare a unei 
societăţi îl constituie distribuirea (Wenar, 2008) echitabilă a 
dreptăţii (Justice as fairness). Structura de bază a societăţii 
(basic structure) este punctul focar al dreptăţii (justice) întrucât 
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instituţiile politice şi sociale precum: sistemul legislativ, 
economia, familia, distribuie beneficiul şi dificultăţile vieţii 
sociale (Wenar, 2008). Forma de manifestare a structurii de 
bază a societăţii necesită o înţelegere profundă întrucât 
influenţează profund atitudinile, scopurile, relaţiile şi 
caracterul indivizilor.  

 
Eticile comunitariene 

 
Eticile comunitariene pun accentul pe implicarea 

comunităţii în rezolvarea problemelor pornind de la 
fundamente morale precum binele şi iubirea. Etica 
comutariană stă la baza practicilor Common Law de 
implicare a comunităţii în înfăptuirea justiţiei şi 
fundamentarea actului justiţiei pe tradiţie şi jurisprudenţă.  

Mihaela Frunză (2007) arată că în etica 
comunitariană tot ce este fundamental derivă din valori 
comune, bine comun, cooperare şi solidaritate socială. Ele 
au un angajament antiliberal şi antiindividualist şi sunt 
angajate în critica disoluţiei familiei şi comunităţii. 
Individul este văzut în permanentă relaţie cu propria 
comunitate în care-şi creează sensurile propriei identităţi. 
Comunitarianismul critică centralismul etic şi 
fundamentarea eticilor pe ideea de dreptate şi autonomie. 
Comunitarianismul are un fundament religios şi tradiţional. 
Comunităţile creştine sunt văzute ca fiind într-o stare de 
unitate în numele lui Dumnezeu şi a lui Iisus Hristos. 
Principiile eticii creştine, ale iubirii aproapelui se 
desăvârşesc în condiţiile existenţei comunităţii. Impactul 
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eticii comunitariene asupra juridicului vizează, pe lângă cele 
discutate anterior referitoare la Common Law, principiile 
descentralizării administrative, responsabilizarea 
comunităţilor, mai ales prin transferul către acestea a 
responsabilităţii pentru serviciile sociale, medicale şi 
educaţionale. Înregistrăm în ultima vreme campanii 
semnificative de implicare a comunităţilor în programe de 
dezvoltare durabilă corelate cu stimularea implicării civice a 
cetăţenilor şi cu programele de responsabilitate social 
corporatistă din partea firmelor. Ca limită a eticii 
comunitariene, vedem pe de-o parte, limitarea libertăţii 
individului prin subordonarea acestuia faţă de comunitate, 
iar pe de altă parte, recrudescenţa unor etici ale 
apartenenţei la “grupuri superioare” cu aspectele de 
intoleranţă rasială, de clasă etc. discutată anterior.    

Eticile comunitariene provin din respingerea 
modelului libertarian care afirmă o etică individualistă cât şi 
a celui rawlsian, în particular exprimat prin teza sa cu 
privire la Justiţia ca echitate. Eticile comunitariene se 
bazează în special pe factorul cultural şi impactul 
comunităţii în justificarea acţiunii agentului etic. Spre 
deosebire de universalismul liberal, comunitarismul afirmă 
regionalizarea eticului şi contextualizarea acestuia la 
specificul ethosului diverselor comunităţi (Bell, 2012). 
Indivizii sunt văzuţi de comunitarieni ca având ataşamente 
familiale, religioase etc. suficient de importante încât să le 
determine alegerile etice sau cel puţin să reprezinte o parte 
semnificativă din motivaţia alegerii unui compartiment. 
Eticile comunitariene ca etici particulariste afirmă 
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construcţia socială a adevărului moral şi lipsa unei raţiuni 
morale unice. Sunt criticate exacerbările eului individualist 
în eticile de tip liberal sau libertarian. Valoarea apartenenţei 
la o comunitate etnică, culturală, sau profesională 
contribuie semnificativ la construcţia socială a eului a 
capacităţii de agent a acestuia şi a sentimentului de 
capacitate de acţiune (self efficacy). 
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Concepte fundamentale în etica aplicată  

 
 

Termenul autonomie4 provine din filosofia antică 
grecească unde are semnificaţia de auto-guvernare, auto-
determinare. Autonomia semnifică viaţa trăită în acord cu 
o lege auto-impusă. Pentru a înţelege contextul cultural în 
care se construieşte conceptul de autonomie în bioetică 
prezentăm o serie de definiţii ale acestuia în accepţiunea 
etică şi filosofică: 

Pentru Beauchamp şi Childress (1994) şi Fu-Chang 
Tsai (2001) autonomia reprezintă autodeterminarea realizată 
înafara controlului şi intervenţiei altor persoane care 
generează o alegere cu sens (Jennings, 2007). Indivizii 
autonomi, suverani, acţionează liberi în acord cu propriul 
plan. Cei doi autori consideră respectarea autonomiei 
pacientului şi a preferinţelor acestuia cu privire la propria 
sănătate ca fiind unul din cele patru principii fundamentale ale 
bioeticii (Beauchamp, Childress, 1994), alături de principiul 
primordialităţii nevătămării în practica medicală,  preocuparea 
medicilor pentru promovarea bunăstării pacienţilor şi dreptatea, 
tratamentul egal, echitabil şi adecvat în funcţie de nevoile 
pacienţilor (Tsai, 2001). 

                                                 
4 Extrase din expunerea autorului, prezentată la Conferinţa Naţională 
de Bioetică, Bucureşti, 2011.  
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Pentru Thomas Scanlon,  o persoană trebuie să se 
privească pe sine ca independentă în decizie, alegând liber 
ce să creadă şi având posibilitatea alegerii între mai multe 
opţiuni (Scanlon, 1972; Jennings, 2007). Contextul definirii 
autonomiei este cel social-politic, aceasta fiind corelată cu 
responsabilitatea şi cu capacitatea de a fi subiectul unei 
acţiuni coercitive. Fundamentele teoretice ale concepţiei lui 
Scanlon se regăsesc în operele lui Immanuel Kant şi Stuart 
Mill. 

Robert Paul Wolff (1970) plasează autonomia în 
contextul confruntărilor între indivizi pentru control. 
Conceptul de autonomie e plasat în contextul dezbaterilor 
de filosofie politică, asupra compatibilizării autonomiei 
individului cu legitimitatea autorităţii. Este propusă o 
decizie consensuală ca modalitate de compatibilizare a 
intereselor indivizilor. Pentru a sublinia rolul conceptului 
de autonomie în forma culturii moderne, Joe Feinberg 
(1972) propune o societate în care indivizii să posede toate 
celelalte virtuţi, fiind  lipsită de tiranie dar în care să nu fie 
prezentă autodeterminarea. Această societate este văzută ca 
lipsită de umanism şi demnitate. Autonomia este cea care 
permite unei persoane să fie demne de respect din partea 
celorlalţi.  

Robert Hughes (1993), Jean Bethke Elshtain şi 
Cloyd Timothy (1995) asociază autonomia şi 
autodeterminarea cu dezordinea socială. Hughes sesizează 
existenţa unui vid în miezul culturii americane 
contemporane şi o senzaţie omniprezentă a entropiei. Alan 
Wolfe (2001) discută despre libertatea morală în corelaţie 
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cu libertatea politică (Jennings, 2007) şi individuală. 
Contextul definirii termenului de autonomie este acela al 
societăţii contemporane americane bazate pe individualism, 
Wolfe făcând cu instrumente sociologice (Paden, 2003) o 
corelaţie dintre definirea virtuţilor şi conceptul de viaţă 
bună. 

Pentru Lawrence Kohlberg (1981), autonomia 
solicită conştiinţa de sine şi deliberare conştientă de sine în 
ceea ce priveşte supunerea la reguli, fiind un stadiu de 
deplină maturitate al dezvoltării morale în care individul 
acceptă regulile şi le înţelege ca modificabile, bazate pe o 
judecată dreaptă asupra regulilor, legilor, tradiţiilor, 
obiceiurilor şi normelor societăţii alegând conştient şi 
detaşat pe care dintre acestea să le urmeze.  

Autonomia, aşadar, conturează printr-o întreagă 
clasă de idei, care converg în a afirma în termeni morali 
dreptul individului de a trăi liber viaţa, în manieră proprie, 
atâta timp cât nu dăunează celorlalte persoane fiind sincer 
cu sine însuşi. Teoriile filosofice, sociale, politice şi 
psihologice care definesc acest termen constituie o parte 
semnificativă a culturii vestice contemporane. 

* 
*  * 

Din punct de vedere istoric, conceptul de 
autonomie ne parvine pe două filiere distincte şi anume 
viziunea kantiană şi cea milliană. Julian Săvulescu (2007b) 
prezintă autonomia în sens kantian ca un drept al 
individului la autodeterminare.  
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