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Liminarii
Avem în faţă o carte care invită la meditaţie, la reflecţii
filosofice, sociologice şi juridice privind schimbarea
mentalităţilor, comportamentelor, conştiinţei individuale. O
carte care oferă o perspectivă asupra dreptului ca relaţie cu
Celălat, prin multiple intersecţii relaţionale, ce trebuie tălmăcită
prin Cuvânt. În acelaşi timp, o lecţie transdisciplinară despre
justiţia tranzacţională, restaurativă şi deliberativă ca alternativă
la justiţia clasică (retributivă şi distributivă).
Într-o primă parte, sociologul şi filosoful Antonio
Sandu ne propune descifrarea actualelor metamorfoze societale
printr-o abordare construcţionistă a realităţii sociale.
Renegocierea acordului interpretativ de către actorii
comunicaţionali ca imperativ al consensului social este citită în
cheia postmodernistă a devenirii individuale, a revoluţiei
Omului în faţa Universului.
Suntem conduşi, cu naturaleţe şi profesionalism, pe
drumul sinuos de la conflict la comunicare marcat, printre
altele, de constituirea sferei publice ca realitate socială născută
din întîlnirea şi acceptarea alterităţii, de afirmarea individualităţii
în spaţiul public, de postularea universalităţii naturii umane sub
forma drepturilor omului. Pornind de la ideea habermasiană a
comunicării ca formă de exprimare a puterii în societatea
contemporană, autorul consideră că acţiunea comunicativă
codifică o strategie a puterii axată pe obţinerea consensului.
Puterea devine soft, seducătoare, şi mediază lingvistic şi cultural
relaţiile intersubiective.
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Medierea, ca expresie a acţiunii comunicative, ca
alternativă la soluţionarea conflictelor pe cale judiciară, face
trecerea spre justiţia deliberativă. Fără a împiedica accesul la
judecător, medierea permite acestuia confirmarea voinţei şi
libertăţii părţilor în abordarea conflictului şi aflarea
aristotelicului „juste milieu” prin evitarea rigidelor porţi ale
regulilor procedurale.
Ca practică hermeneutică (după modelul imprimat de
legendarul Hermes, unificator prin cuvânt al unor niveluri
ontologice atât de diferite) şi semiotică (prin funcţia sa de
identificare a sensului) medierea, în acelaşi timp, ridică întrebări
cu privire la rolul dreptului, la nevoia de-formalizării
procedurilor, la înţelegerea, asumarea şi soluţionarea
conflictelor.
Medierea ca model comunicaţional este fundamentată
pe valorile justiţiei sociale, ale echităţii şi carităţii. În plus, ea
presupune un exerciţiu de integrare a alterităţii, de percepere a
Celuilalt ca partener. Lecţia de empatie pe care mediatorul
trebuie să o predea părţilor presupune sesizarea situaţiei
celuilalt, înţelegerea resorturilor sale psihice, emoţionale, sociale
sau economice.
Fidel paradigmei constructiviste, Antonio Sandu
pledează pentru modelul apreciativ de mediere. Pe lângă alte
stiluri (facilitativ, evaluativ, transformativ, narativ) medierea
apreciativă este înţeleasă ca parte a eticii apreciative. Autorul
dezvoltă teoria anchetei apreciative (appreciative inquiry, concept
propus de D. Cooperrider) ca practică de obţinere a
consensului prin mutarea accentului de pe abordarea
tradiţională a necesităţii găsirii unei soluţii, pe valorizarea
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aspectelor pozitive şi construirea, pe baza lor, a unei atitudini
orientate spre performanţă.
Un spaţiu privilegiat este acordat analizei cadrului
juridic european şi a celui românesc privind medierea.
Numeroasele nuanţe şi interpretări pe marginea legii medierii
din România, adoptată ca urmare a iniţiativelor „pretoriene”,
sunt surprinse şi comentate cu fineţe şi echilibru, autorul
argumentând temeinic avantajele acestei proceduri alternative,
precum şi necesitatea consimţământului informat al părţilor, a
respectării principiilor şi valorilor sale practice. Autorul
distinge, de pildă, între imparţialitatea judecătorului şi cea a
mediatorului, acesta din urmă fiind orientat spre realizarea
justiţiei tranzacţionale (bazată pe voinţă, neutralitate,
confidenţialite, încredere) diferită de kantiana justiţie
transcendentă. Nu în ultimul rând, trebuie să remarc
pertinentele propuneri formulate cu privire la calitatea pregătirii
profesionale a mediatorilor şi necesitatea creării unui cadru
adecvat de formare a acestora în domeniul comunicării.
Cea de-a doua parte a volumului, la care se alătură
Elena Unguru, oferă o perspectivă socio-juridică asupra
probaţiunii ca parte a justiţiei restaurative. Pentru identificarea
filosofiei penale care a constituit fundamentul probaţiunii şi
conturarea identităţii acestei instituţii, autorii survolează
întregul peisaj doctrinar referitor la pedeapsă şi la rolul său de-a
lungul timpului, precum şi cel legat de transformarea succesivă
a discursului privind raportul individului cu puterea. O
captivantă istorie care urcă de la lex talionis spre „tehnicile
codificate ale puterii” (supliciul şi tortura ca forme corporale),
la redefinirea infracţiunii prin prisma pericolului social, la
paradigma prisonocentrică.
9
Extras din volumul: Sandu, A., & Unguru, E. (2016).
Medierea şi probaţiunea. Practici sociale restaurative.
Iaşi, România: Lumen.

Aurora CIUCĂ
Spre deosebire de justiţia retributivă, justiţia restaurativă
pentru care autorii pledează, aduce în prim-plan medierea în
relaţia infractor-victimă, gesturile reparatorii şi, în acelaşi timp,
acţiunea de conştientizare a făptuitorului asupra impactului şi
dimensiunilor faptei sale. În această paradigmă nu statul este
titularul monopolului pedepsei, ci actorii afectaţi prin comiterea
unei infracţiuni: victima, infractorul, comunitatea. Puternic
impregnată de filosofia drepturilor omului bazată pe
demnitatea persoanei, probaţiunea are o dimensiune
individuală, ce permite auto-managementul recuperării şi
posibilitatea executării unei pedepse neprivative de libertate şi
una colectivă, de interes pentru reabilitarea vinovaţilor, pentru
prevenirea recidivelor şi pentru sprijinirea victimelor.
Evoluţia probaţiunii în lume şi în Europa, probaţiunea
ca serviciu public de supraveghere, recuperare şi reintegrare a
infractorilor în noua reglementare românească, rolul asistenţei
sociale în serviciile de probaţiune, sunt doar câteva dintre
aspectele ce reţin atenţia cititorului. Apreciind ca benefică
introducerea medierii în cazul anumitor fapte penale, autorii
propun preluarea modelului american al justiţiei tranzacţionale
– ca formă extrajudiciară care permite părţilor suspendarea sau
anularea procesului penal. De altfel, aceştia regăsesc elemente
ale acestui model în acordul de recunoaştere a vinovăţiei
introdus de Noul Cod de Procedură Penală.
Fără îndoială, volumul, Acţiune comunicativă, justiţie
deliberativă şi restaurativă, aşa cum anunţă din titlu, se adresează
unui public extrem de variat. Fundamentele filosofice,
sociologice, juridice, politice, culturale, deschid tot atâtea
domenii de interes. Virtuţile dialogului, educaţia pentru
dreptate şi pentru respectul legii, pentru socratica cunoaştere de
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sine ca precondiţie a vieţii sociale şi a solidarităţii umane, trebuie
să redevină repere ale lumii noastre.
Aurora Ciucă
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Cuvânt înainte

Cuvânt înainte
Volumul de faţă a fost realizat în cadrul programului
Acţiune comunicativă şi construcţia socială a eticii afirmativ-apreciative,
în curs de desfăşurare în cadrul Centrului de Cercetări SocioUmane Lumen din Iaşi. Ideea de la care a pornit acest proiect
este aceea că, odată cu modificările paradigmatice intervenite în
înţelegerea spaţiului social, noi forme de acţiune comunicativă
vin să le completeze pe cele vechi, sau să le reinterpreteze în
maniera specifică acordului interpretativ dominant în noua
paradigmă societală. Proiectul are la bază o opţiune
construcţionistă, conform căreia realitatea socială este rezultatului
unui acord interpretativ, renegociat între actorii comunicaţionali şi în
baza căruia se tranzacţionează consensul social.
Transmodernitatea1 coexistă în acest moment cu
postmodernitatea şi de aceea mulţi identifică cele două
paradigme, considerându-le ca fiind o singură matrice culturală.
Noi preferăm să sesizăm, ca distincţie între cele două modele, o
tendinţă „centripetă” de focalizare în unitatea fundamentală a
lumii pentru transmodernism, respectiv o tendinţă
„centrifugă”, deconstructivă, specifică postmodernităţii.
Postmodernitatea o înţelegem ca pe o revoluţie a individului în
faţa Universului, în sensul afirmării individului şi deconstrucţiei
oricăror structuri, în timp ce transmodernitatea este o revenire
la unitatea de întemeiere. Crizele societăţii postmoderne,
generate de consumism şi post-industrialism sunt – pentru un
Fragment preluat din Sandu Antonio, Perspective semiologice asupra
transmodernităţii, Editura Performantica, Iaşi, 2010.
1
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reprezentant al paradigmei transmoderne – semne ale unei
„creşteri fractalice” pe o altă orizontală, nici superioară şi nici
inferioară calitativ, semne ale unei altfel de modulări ale
aceleiaşi experienţe fundamentale a Unului. În această carte
prezentăm o serie de studii în domeniul jusţiţiei tranzacţionale,
restaurative şi deliberative, ca forme de alternativă
postmodernă la justiţia clasică, retributivă şi/sau distributivă.
Abordarea propusă este una transdisciplinară, şi nu
interdisciplinară. Prin abordare transdisciplinară ne referim la
viziunea lui Basarab Nicolescu care defineşte teoria zonelor de
transparenţă la cunoaştere (Sandu, 2014c). Modelele teoretice şi
strategiile epistemice care jalonează lucrarea provin din sfera
sociologiei juridice şi a dreptului, dar sunt analizate dintr-o
perspectivă a teoriei acţiunii comunicative propuse de
Habermas (1987). Întrucât această teorie este prezentată pe larg
în cuprinsul lucrării, şi contextualizată la modelul justiţiei
tranzacţionale, restaurative şi deliberative, nu voi relua în cadrul
acestui cuvânt înainte decât câteva idei scurte care să introducă
cititorul în universul teoretic discutat. Habermas (2000)
consideră acţiunea comunicativă ca fiind modelul predilect de
exercitare al puterii în societatea contemporană (Sandu, 2014b).
Teoria acţiunii comunicative se înscrie pe linia teoriilor critice
asupra societăţii. Un exemplu de practică deliberativă în spaţiul
public îl constituie medierea ca alternativă la sistemul justiţiei
civile sau penale (Popa, 2006). Masificarea societăţii de consum
transformă deliberarea într-o serie de practici seductive,
îndepărtând dezbaterea de la caracterul său raţional –discursiv.
O altă presupoziţie teoretică a volumului de faţă o
constituie viziunea social – construcţionistă. În viziunea lui
Gergen (2005), construcţionismul social este preocupat de
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explicitarea proceselor prin care oamenii ajung să descrie, să
explice şi să ia act de lumea în care trăiesc şi care-i include.
Modelul construcţionist arată că realitatea este creată în
procesul de comunicare cu instrumentele limbajului, fiecare
individ influenţând şi modelând răspunsurile celorlalţi
(Campbell, Kinsella, Coldicott, 1994). Noi considerăm că
această paradigmă poate fi pusă în legătură cu teoria acţiunii
comunicative formulată de Habermas (1987). Acesta consideră
acţiunea comunicativă ca fiind modelul predilect de exercitare a
puterii în societatea contemporană (Habermas, 1987).
Ca atare, transparenţa la cunoaştere a textului nostru
are ca punct de întoarcere perspectivele filosofice menţionate,
pe care îndrăznim să le aşezăm la temelia practicilor
alternativelor nejudiciare la rezolvarea conflictului. Trimiterea
la textul de lege şi analiza juridică, larg reprezentată în cuprinsul
volumului, este calchiată pe permanenta întoarcere la
semnificaţiile ultime, filosofice, ale ideilor analizate. Cu toate
acestea, nu realizăm o încercare de filosofie a medierii (Sustac,
2013), efortul nostru în acest sens n–ar fi făcut alceva decât să
duplice excelenta lucrare pe care o salutăm. Dimpotrivă, mai
degrabă ne-am servit de textul juridic, acolo unde a fost cazul,
şi de perspectiva justiţiei tranzacţionale, restaurative şi
deliberative, ca alternativă extrajudiciară la justiţia clasică,
pentru a pune în evidenţă propriile viziuni şi modele asupra
însăşi ideii de acţiune comunicativă. Abordarea filosofică, cu
precădere cea din domeniul filosofiei sociale, este infuzată de
gândirea sociologică, comunicatologică, semiotică şi nu în
ultimul rând, pragmatică. Ceea ce am încercat însă, este o
centrare în spaţiul transdisciplinar, în acel no man’s land care
asigură replierea transparadigmatică, şi reconstituirea discursivă
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a obiectului epistemic în funcţie de particularităţile subiectului
receptor.
În cea de a doua secţiune a lucrării am analizat o altă
perspectivă, alternativă la justiţia penală de această dată, şi
anume justiţia restaurativă şi forma sa particulară, probaţiunea,
pornind de la noile modificări ale acestei instituţii socio-juridice
- aşa cum este definită de noul cod penal. Şi aici am realizat, împreună
cu colega mea Elena Unguru, o abordare transparadigmatică cu
trimiteri la domeniul justiţiei penale, a dreptului procesual
penal, dar nu în ultimul rând al alternativelor la paradigma
prizonocentrică. Am abordat această temă pentru că, din nou,
este una specific postmodernă, şi anume are la bază opţiunea
pentru deconstrucţia pedepsei, în chiar alternativa sa
restaurativă. Comunicarea este din nou cadrul constitutiv al
tuturor modelelor restaurative, iar sistemul de drept procesual
penal român se aliniază acestei schimbări paradigmatice. Am
pornit în analiza acestei modificări de paradigmă de la viziunea
lui Foucault, care consideră pedeapsa o tehnologie a puterii. Ca
atare, am urmărit să arătăm tocmai schimbarea în tehnologia
puterii exercitată în controlul penalităţii. Desigur că o parte
juridică semnificativă se conturează şi în acest al doilea capitol,
dar ea va fi însoţită de analiza unor presupoziţii cu caracter
filosofic din spatele articolelor de lege. O altă abordare
esenţială a capitolului provine din sfera asistenţei sociale,
domeniu din care a emers probaţiunea ca practică profesională
distinctă.

Antonio Sandu
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