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MinistОrОlО,ă НОpartamОntОlО,ă înă ОxОrМitarОaă atribu iiloră МОă lОă rОЯin,ă Оmită
orНinОăşiăinstruМ iuni. Autorit ilОăpubliМОăloМalОăaНopt ăhot râriăşiăНispozi ii. 

Instan ОlОă juНОМ torОştiă nuă ПaМă НОМâtă aМtОă НОă apliМarОă aă НrОptuluiă
(hot rârilОă juНОМ torОşti),ă nОputânНă ОmitОă aМtОă normatiЯО. Prin actele de 
apliМarОăaăНrОptuluiăsОănasМ,ăsОămoНiПiМ ,ăsОăstingăraporturiăjuriНiМОăМonМrОtО,ă
oriăaparăНrОpturiăşiăobliga iiăînăsarМinaăunorăsubiОМ iăНОăНrОptăМonМrОt. 

Exemple de acte de aplicare a dreptului: proces-ЯОrbală НОă МontraЯОn iО,ă
НОМiziОăНОăsanМ ionarО,ăНОМizie de pensionare, decizie de acordare a terenului 
НОăМonstruМ iО,ăorНinăНОăpОrМhОzi ionarО,ăorНinăНОăarОstăОtМ. 

Înă НoМtrinaă juriНiМ ,ă auă Пostă П МutОă maiă multОă propunОriă НОă МlasiПiМarОă aă
aМtОlorăНОăapliМarОăaăНrОptului.ăAstПОl,ăînăНОpОnНОn ăНОănormОlОăjuriНice care 
sОă apliМ ,ă potă Пiă НistinsО:ă aМtОă НОă apliМarОă Мonstitu ionalО,ă aНministratiЯО,ă
МiЯilО,ă ПinanМiarО,ă ПunМiarО,ă pОnalО,ă НОă НrОptulă munМiiă ОtМ.ă Înă ПunМ iОă НОă
structura normei juridice, s-aă П Мută НistinМ iОă întrОă aМtОlОă НОă apliМarОă aă
Нispozi iОiă normОiă juriНiМОă şiă aМtОlОă НОă apliМarОă aă sanМ iuniloră normОloră
juridice. 
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Din punctul de ЯОНОrОăală struМturiiă salОă logiМО,ănormaăjuriНiМ ăОstОăalМ tuit ă
НinăipotОz ,ăНispozi iОăşiăsanМ iunО.ăAstПОl,ăstruМturaăunОiănormОăjuriНiМОăpoatОăПiă
sМhОmatiМă rОprОzОntat ă înă ПОlulă urm tor: „DaМ ă – atunci – Мaă urmarОă (înă Мază
Мontrar,ăНОănuăОtМ.)”:ă„AПlânНu-nОăpОătОritoriulăstatuluiă(ПiinН,ăНОăОxОmplu,ăМОt Оniă
aiă statului),ă trОbuiОă s ănОăМonПorm măprОsМrip iilorănormatiЯ-juridice ale acestui 
stată (s ă ПaМОmă sauă s ă nuă ПaМОmă МОЯa),ă Мaă urmarОă aă rОaliz riiă (sauă nОrОaliz rii)ă
prОsМrip iiloră normatiЯО,ă iat ă МОă МonsОМin Оă juriНiМОă Яoră surЯОni”.ă Cele trei 
ОlОmОntОăstruМturalОărОprОzint ăstruМturaălogiМ ăintОrn ,ăstabil ăaăПiОМ rОiănormО.ă
Şiă Мuă toatОă М ,ă înă unОlОă Мazuri,ă nuă lОă rОg simă ОxprОsă ПormulatО,ă ОlОă sОă НОНuМă
printr-oăanaliz ălogiМ ăaătОxtuluiărОspОМtiЯ. AЯânНăînăЯОНОrОăМ ănuătoatОănormОlОă
juriНiМОăsОăМonstituiОăpotriЯităsМhОmОi,ăaМОast ăsМhОm ăsОăМonstruiОştОăНОăМОlăМОă
intОrprОtОaz ănormaăînăЯОНОrОaăНОПiniriiămaiăprОМisОăaătОxtuluiăНОălОgО.ă 
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Cele trei elemente ale normei se vor putea identifica pe baza unei analize 
logiМОăînăoriМarОănorm ăjuriНiМ . NuănОăputОmăaştОpta,ăНОsigur,ăМaăОlОmОntОlОă
МomponОntОă alОă normОiă juriНiМОă s ă ПiОă rОg sitО,ă înă totalitatОaă lor,ă înă unulă şiă
aМОlaşiăartiМol.ăIat ăНОăМОănuătrОbuiОăs ăМonПunН mănormaăjuriНiМ ăМuăartiМolulă
de lege. 

ExpunânНă înă artiМolОlОă НОă lОgОă ОlОmОntОlОă МomponОntОă alОă normОloră
juridice, legiuitorul se conduce НОă niştОă rОguli,ă МarОă sОă rОПОr ă laă tОhniМaă
lОgislatiЯ .ăIat ăНoarăunОlОăНinăaМОstОărОguli: 

a) CООaăМОăНОălaăsinОăОăМlar,ăОăОЯiНОntănuăОăМazulăs ăОxpui,ăs ă formulezi. 
MoНalitatОaă НОă ОxpunОrОă aă ОlОmОntОloră poatОă Пiă aНaptat ă ramuriiă НОă НrОpt,ă
М rОiaăîiăapar inОănorma.ăÎntr-unămoНăsОăЯorăОxpunО,ăНОăОxОmplu,ăprОsМrip iilОă
normatiЯОă înă НrОptulă pОnală şiă înă altă moНă Яoră Пiă ОxpusОă aМОstОaă înă НrОptulă
Мonstitu ional.ăAstПОl,ă „sОăМonsiНОr ăНОăМ trОăuniiă spОМialiştiă – rОmarМ ăproП.ă
Sofia Popescu – М ămajoritatОaănormОlorăНrОptuluiăpОnalăauănumaiăipotОz ăşiă
sanМ iunО,ă Нispozi iaă МonstânНă înă intОrНiМ iaă ПaptОiă НОsМris ă înă ipotОz ,ă ПiinНă
subîn ОlОas ,ă iară într-oă alt ă opiniО,ă Оaă rОzult ă Нină sanМ iunОaă normОi”[1].ă
AМОlaşiă luМruă îlă sus inОă şiă proП.ă NiМolaОă Popa.ă Înă aМОast ă orНinОă НОă iНОiă
НumnОaluiă atragОă atОn iaă asupraă Пaptuluiă М ,ă înă gОnОral,ă „МomanНamОntulă
normОloră pОnalОă ОstОă subîn ОlОsă (s ă nuă Пuri,ă s ă nuă omori,ă s ă nuă atОntОzi la 
НОmnitatОaăsauălaăonoarОaăsОmОnilorăt iăОtМ.).ăAМОstăluМruăОstОăМomunăşiăaltoră
МatОgoriiăНОănormОăprohibitiЯОăНinăaltОăramuriăalОăНrОptului”[2]. 

Înă НrОptulă Мonstitu ional,ă Нe exemplu, pare la prima vedere М ă normОlОă
juriНiМОăarăПiă lipsitОăНОăsanМ iuni. „DaМ ,ăНinăpunМtulăНОăЯОНОrОăalăПormul riiă
ОxprОsОăaМОstăluМruăpoatОăПiăaНОЯ rat,ăОlăОstОăПalsăНaМ ăpriЯimăluМrurilОăНinăaltă
unghiă НОă ЯОНОrО.ă SanМ iunОaă impliМit ă aă înМ lМ riiă oriМ rОiă normОă
Мonstitu ionalОăОstОănОМonstitu ionalitatОaăaМtului”[3]. 

Toate normОlОă juriНiМОă (Мonstitu ionalО,ă aНministratiЯО,ă ПunМiarО,ă
proМОsualОăОtМ.)ă Мon ină sanМ iuni.ă ÎnăМazulă înМ lМ riiăoriМ rОiănormОă juriНiМО,ă
ОstОăposibil ăapliМarОaăМonstrângОrii.ăEăaltМОЯaăМ ăsanМ iunilО,ăînăaМОstăМaz,ăЯoră
trОbuiăМ utatОăînănormОlОăaНministratiЯО,ăpОnalОăОtМ.,ăpОntruăМ ăaМОstОăramuriă
sОă spОМializОaz ă pОă rОglОmОntarОaă r spunНОriiă pОntruă abatОrilОă НОă laă
prОsМrip iilОănormatiЯ-juridice. 

b) CООaăМОăОăОxpusăoăНat ,ă lОgiuitorulănuărОpОt ăaăНouaăoar . Din aceste 
МonsiНОrОntО,ăprОsМrip iilОănormatiЯ-juriНiМО,ăНОăМarОăurmОaz ăs ă inОmăМontălaă
ПiОМОă pas,ă prОЯОНОrilОă МarОă oriОntОaz ă întrОagaă rОglОmОntarО,ă НОtОrmin ă
obiОМtulăşiăprinМipiilОăaМОstОiaăsuntărОПlОМtatО,ăМaărОgul ,ă înăpartОaăgОnОral ăaă
lОgiiă(МoНulăНОălОgi).ăAşa,ăНОăОxОmplu,ăînăpartОaăgОnОral ăa Codului penal al 
RОpubliМiiă MolНoЯa,ă g simă r spunsuriă laă asОmОnОaă întrОb riă НОă importan ă
major ,ă Мumă ară Пi:ă МОă МonstituiОă inПraМ iunОa;ă Мumă sОă НОtОrmin ă graНulă
prОjuНiМiabilă ală inПraМ iunii;ă МОă Пapt ă (aМ iunОă sauă inaМ iunО)ă Оă МonsiНОrat ă
s Яârşit ă Мuă ЯinoЯ iОă şiă pasibil ă НОă pОНОaps ă pОnal ;ă МinОă (МО)ă poatОă Пiă
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МonsiНОrată subiОМtulă inПraМ iuniiă şiă înă МОă МonНi iiă aМОştiaă suntă pasibiliă НОă
r spunНОrОă pОnal ;ă МОă prОzint ă rОsponsabilitatОa,ă Мaă starОă psihologiМ ă aă
pОrsoanОiă şiă МОă prОzint ă irОsponsabilitatОa;ă МarОă МauzОă înl tur ă МaraМtОrulă
pОnalăalăПaptОi;ăînăМОăМazuriăinstan aăНОăjuНОМat ăpoatОălibОraăpОrsoanaăМarОăaă
s Яârşită oă Пapt ă МОă Мon inО sОmnОlОă МomponОn Оiă НОă inПraМ iunОă ОtМ.ă
R spunsurilОă М p tatОă МomplОtОaz ă prОsМrip iilОă ОlОmОntОloră normОloră
juriНiМО,ăînăgОnОral,ăşi,ăînНОosОbi,ăaăipotОzОlorănormОlorăjuriНiМО. 

LaăМОlОăspusО,ăОăimportantăs ălu măînăМalМulăşiăПaptulăМ ănormОlОăjuriНiМОă
nuă suntă sОparatОă şiă inНОpОnНОntОă unaă Пa ă НОă МОalalt ,ă Мiă sОă înl n uiО,ă sОă
МomplОtОaz ă rОМiproМ,ă intОraМ ionОaz ă aМtiЯă întrОă ОlО.ă Înă aМОast ă orНinОă НОă
iНОi,ă împ rt şimă pozi iaă proПОsoarОiă SoПiaă PopОsМu,ă МarОă mОn ionОaz :ă „Ună
ОlОmОntă МomponОntă sauă altulă ală normОiă juriНiМОă poatОă Пiă Мuprinsă impliМită înă
sau dedus dintr-un principiu general al dreptului, sau poate fi stabilit cu 
ajutorulăunОiăaltОănormО.ăDОăpilН ,ă ipotОzaăunОiănormОăjuriНiМОăpoatОăМonstaă
înărОspОМtarОaăsauănОrОspОМtarОaăunОiăaltОănormО.ăOriМОănorm ăМarОăstabilОştОă
oăsanМ iunОă(НОăОxОmplu,ănulitatОaăaМtului)ăarОălaăbaz ăoăalt ănorm ,ăОxpliМit ă
sauă impliМit ,ă şiă anumО,ă aМООaă aă М rОiă înМ lМarОă aă НОtОrminată nОМОsitatОaă
sanМ iunii”[4]. 

c) UnaăşiăaМООaşiăprОsМrip iОănormatiЯ-juriНiМ ,ăunaăşiăaМООaşiă ПormularОă
poatОăînНОpliniăМonМomitОntămaiămultОăПunМ ii. FormularОa,ăМarОăînНОplinОştОă
într-oă norm ă juriНiМ ă rolulă НОă Нispozi iО,ă poatОă înНОpliniă pОntruă alt ă norm ă
juriНiМ ă rolulă НОă ipotОz .ă FormularОaă МОă înНОplinОştОă într-oă norm ă juriНiМ ă
rolulă НОă sanМ iunО,ă poatОă înНОpliniă înă alt ă norm ă juriНiМ ă rolulă НОăНispozi iОă
etc. NormОlОăjuriНiМОăsОăМuprinНăînăaМtОănormatiЯ-juridice. ElementulăНОăbaz ă
al actului normativ-juridic este articolul. Referindu-ne la raportul categoriilor 
norm ăjuriНiМ ”ă–„artiМolăalăaМtuluiănormatiЯ”,ăputОmămОn ionaăМ ăОăЯorbaăНОă
raportulă МarОă Оxist ă întrОă МatОgoriilОă „Мon inut”ă –„Пorm ”ă (înă МalitatОă НОă
Мon inutăОstОăМatОgoriaă„norm ăjuriНiМ ”,ă iarăînăМalitatОăНОăПorm ă– categoria 
„artiМolăalăaМtuluiănormatiЯ”). 

DОşiă rar, Нară potă Пiă întâlnitОă Мazuriă МânНă ună artiМolă ală aМtuluiă normatiЯă
МoinМiНОă Мuă oă norm ă juriНiМ .ă Înă aМОstă Мaz,ă ОlОmОntОlОă normОiă juriНiМОă
(ipotОza,ă Нispozi ia,ă sanМ iunОa)ă potă Пiă iНОntiПiМatОă Мuă uşurin .ă Oă astПОlă НОă
modalitate de expunere a elementelor normeiă juriНiМОă înă artiМolă poart ă
denumirea de expunere НirОМt . 

Oă asОmОnОaă moНalitatОă НОă ОxpunОrОă îns ă nuă întotНОaunaă Оă posibil ,ă Нară
nici nu-iănОМОsar .ăDinăaМОstОăМonsiНОrОntО,ă lОgiuitorulăapliМ ăaltОămoНalit iă
НОă ОxpunОrОă aă ОlОmОntОloră normОiă juriНiМОă înă articolele actului normativ. 
AstПОl,ă НОstulă НОă ПrОМЯОntă sОă apОlОaz ă laă mОtoНaă trimiterii.ă Înă aМОstă Мaz,ă
pОntruă aă rОproНuМОă normaă juriНiМ ă laă justaă saă ЯaloarО,ă МunosМânНă toatОă
ОlОmОntОlОă Оi,ă Оă nОМОsară s ă inОmă Мontă НОă altОă artiМolОă Нină aМОlaşiă aМtă
normativ. Oă asОmОnОaă moНalitatОă НОă ОxpunОrОă întâlnim,ă НОă ОxОmplu,ă înă
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CoНulă pОnal,ă unНОă Оă nОМОsară s ă sОă in ă Мontă nuă numaiă НОă prОЯОНОrilОă МОă lОă
Мon inОăpartОaăspОМial ,ăМiăşiăНОăМОlОăМОălОăМon inОăpartОaăgОnОral ăaăCoНuluiă
penal. AltОoriă îns ă urmОaz ă s ă inОmă Мontă şi de prevederile din alte acte 
normatiЯО.ăCuăoМaziaăapliМ rii,ăorganulăНОăapliМarОă trОbuiОă s ăМorОlОzОă tОxtОă
din mai multe acte normative. O asemenea modalitate de expunere a 
ОlОmОntОlorănormОiăjuriНiМОăpoart ăНОnumirОaăНОăОxpunОrОăînăalbă(normeăînă
alb). Destulă НОă ПrОМЯОntă întâlnimă şiă Мazuriă МânНă într-un articol al unui act 
juriНiМă suntăМuprinsОămaiămultОănormОă juriНiМОă sau,ăМОlăpu in,ăunОlОă (Нarănuă
toate) elemente a mai multor norme juridice. 

Din cele expuse, rОzult ă Пaptulă М ă nuă întotНОaunaă МonstruМ iaă tОhnico-
lОgislatiЯ ăaănormОiăМoinМiНОăМuăstruМturaăОiă logiМ .ăDinăaМОstОăМonsiНОrОntО,ă
МОiăМarОăapliМ ănormОlОăjuriНiМОăsuntăobliga iăs ăintОrprОtОzОăОxaМtăМon inutulă
logiМă ală normОlor.ă IntОrprОtarОaă şiă apliМarОaă МorОМt ă aă normОloră juriНiМОă
trОbuiОă s ă aib ă în ЯОНОrОă atâtă struМturaă logiМo-juriНiМ ,ă Мâtă şiă ПormularОaă
tehnico-lОgislatiЯ ăaătОxtОlorărОspОМtiЯО. 
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INFLUENŢAăDECISIV ăAăSTATULUI ASUPRA  
STATUTULUI JURIDIC ALăPERSONALIT ŢII 

ZinaidaăLUPAŞCU 

GraНulăНОălibОrtatОăşiăpozi iaărОal ăaăinНiЯiНului înăsoМiОtatОăsuntăОxprimatОă
înăoportunit ilОăşiărОsponsabilit ilОămatОrialОăşiăspiritualО,ăМantitatОa,ăМalitatОaă
şiă amploarОaă М roraă МonstituiОă МaraМtОristiМaă substan ial ă aă МonНi iОiă soМialОă aă
pОrsoanОi.ă Oportunit ilОă sus-mОn ionatОă apară Мaă rОzultată ală unОiă intОraМ iuniă
МomplОxОă întrОă inНiЯiНă şiă soМiОtatО.ă SoМiОtatОaă rОprОzint ă ună proНusă ală
intОraМ iuniiă umanО,ă ună sistОmă rОla ională umană МОă ОЯoluОaz ă istoriМ.ă AstПОl,ă
soМiОtatОaăşiăpОrsonalitatОaăsuntăПОnomОnОăМОăsОăМonНi ionОaz ărОМiproМăşiăОxist ă
doar într-oă unitatОă inМasabil .ă Înă ПunМ iОă НОă timp,ă НОă МoorНonatОlОă istoriМО,ă
gОograПiМО,ă sauă politiМО,ă НОă ПaМtoriiă obiОМtiЯiă şiă subiОМtiЯiă aiă ЯiО iiă soМialО,ă
inНiМatoriiă ПunНamОntaliă aiă МonНi iОiă soМialОă aă pОrsonalit iiă suntă substan ială
НiПОri i.ăChiarăşiăaşa НrОpturiăПunНamОntalОăalОăomului,ăМumăarăПiăНrОptulălaăЯia ă
sauăНrОptulălaălibОrtatО,ăînăEuropaăМontОmporan ăНiПОr ăПunНamОntalăînăМon inută
НОăaМОlОaşiăНrОpturiăНinăpОrioaНaăНОăpân ălaăPrimulăR zboiăMonНial. Ca urmare, 
statutul juridic al persoanei se prОzint ă Мaă ună proНusă ală istoriОi,ă umanitatОaă
МonştiОntizânНăgraНualăНrОpturilОăşiălibОrt ilОăМirМumsМrisОăaМОstuiăstatut. 
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