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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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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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Înă soМiОtatОaă organizat ă înă stat,ă printrОă ПaМtoriiă МОă МonНi ionОaz ă statutulă
juriНiМă ală pОrsonalit ii,ă statulă НО inОă ună rolă МruМial,ă determinat de relativa 
inНОpОnНОn ă şiă autonomiaă МonsiНОrabil ă aă aМОstuiaă Пa ă НОă pОrsoan ă şiă
soМiОtatО,ăprОМumăşiăНОăaМОlОăpârghiiăНОăinПluОn ăasupraărОla iilorăpubliМО,ăpОă
МarОă lОă НО inОă înă ОxМlusiЯitatО.ă Înă ЯirtutОaă prinМipiuluiă suЯОranit iiă putОriiă
publiМО,ă oriМОă pОrsoan ă pОă tОritoriulă statuluiă ОstОă subă jurisНiМ iaă aМОstuia,ă
НОЯОninНă НОstinatarulă normОloră gОnОrală obligatoriiă МОă Оman ă НОă laă putОrОaă
publiМ . 

AstПОl,ă ОsОn aă şiă Мon inutulă statutuluiă juriНiМă ală pОrsonalit iiă potă Пiă
analizatОă Нoară înă bazaă raporturiloră НintrОă stată şiă inНiЯiН.ă ProblОmaă
pОrsonalit iiăОstОăproblОmaăinНiЯiНuluiăinМlusăînăsistОmulăНОărОla iiăsoМialО,ăînă
struМturaă soМial .ă ConНi iaă juriНiМ ă aă pОrsoanОiă ОstОă НОtОrminat ă НОă
posibilit ilОăoПОritОăНОăsistОmulăpubliМ,ăprОМumăşiăНОăpozi iaăluiăsoМial .ăPrină
rОglОmОntarОaărОla iilorăşiăproМОsОlorăsoМialО,ăstatulăinПluОn Оaz ăaМtiЯălimitОlОă
şiă naturaă libОrt iiă pОrsonalО.ă Înă spОМial,ă prină rОglОmОnt rilОă salО,ă statulă
НОtОrmin ă Мon inutulă НrОpturiloră şiă libОrt iloră pОrsoanОi,ă stabilОştОă limitele 
aМОstoraă înă sМopulă protОМ iОiă НrОpturiloră şiă libОrt iloră tuturoră mОmbriloră
soМiОt ii,ă aă intОrОsuluiă gОnОral.ă DОsigur,ă problОmaă НОtОrmin riiă intОrОsuluiă
gОnОrală arОă oă Мonota iОă politiМ ,ă МОă poatОă МonНuМОă laă trat riă НiПОritОă şiă laă
excese serioase, laăМarОănОăЯomărОПОriămaiătârziu.ă 

 Oă МonМluziОă nОînНoiОlniМ ă ОstОă trОМОrОaă înă rОЯist ă aă statutuluiă juriНiМă ală
pОrsoanОiăНinăantiМhitatОăpân ă înăОpoМaăМontОmporan ăМОăНОnot ăНОpОnНОnța 
inНisolubil ăaăaМОstuiaăНОăstat,ăМaăsurs ăaăНrОptului. 

 Statul, ca sistОmăsoМial,ănuăОstОăinНiЯiНualizatăprinăstatiМ ,ăМiăНimpotriЯ ,ă
ОlăОЯoluОaz ăşiăsОămoНiПiМ ăînăurmaăproМОsuluiăНialОМtiМo-logic de dezvoltare 
istoriМ ă obiОМtiЯ ă aă soМiОt ii.ă AМОstă proМОs,ă Нină p МatО,ă nuă ОstОă МaraМtОrizată
prină uniПormitatО,ă Мiă НimpotriЯ ,ă ПoartОă НОsă îiă ОstОă spОМiПiМ ă НiЯОrsitatОaă şiă
МontraНiМtorialitatОa.ăRaporturilОăНintrОăinНiЯiНăşiăstatăsuntăПoartОăНiПОritО.ă 

PОă parМursulă istoriОiă gânНiriiă şiă praМtiМiiă politiМО,ă s-auă ОЯiНОn iată Нou ă
aborН riă ПunНamОntală opusОă înă МООaă МОă priЯОştОă raporturile statului cu 
pОrsoana,ăintОrПОrОn ОlОăЯiО iiăpubliМОăМuăЯia aăpriЯat .ă 

DОspo iile orientale erau caracterizate de dominarea statului asupra 
pОrsoanОi,ă iНОiă justiПiМatОă НОă ПaМtoriă ОМonomiМiă şiă soМiali,ă НОă rОla iilОă НintrОă
МlasОlОă soМialО,ă НОă rОla iilОă НО propriОtatОă asupraăp mântului,ă apОloră ОtМ.,ăНОă
niЯОlulăНОăМonştiin ăsoМial .ăÎnăaşaătipăНОăsoМiОt i,ăînăМarОăprimОaz ăЯalorilОă
МolОМtiЯОăНОăsupraЯiО uirОăsauăap rarО,ăpОrsoanaănuăОstОărОМunosМut ăМaăaЯânНă
ОxistОn ă soМial ă НОМâtă înă МaНrulă Мomunit ii,ă statulă impliМânНă iНООaă unОiă
putОriăМarОăНОp şОştОăЯoin ОlОăinНiЯizilor,ăЯiziuniăМОăsОărОg sОsМăşiăînăПilosoПiaă
antiМ ă grОaМ .ă M rturiilОă istoriМОă nОă rОlОЯ ă Пaptulă М ă înă oraşОlО-state din 
GrОМia,ă Нară şiă înă Romaă antiМ ,ă aМОast ă ПilosoПiОă Нominaă Яia aă soМial , fiind 
promoЯat ăoătotal ăsuborНonarОăaăinНiЯiНuluiăПa ăНОăМomunitatО. 
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AntiМhitatОaă nuă МunoaştОă iНООaă rОПОritoarОă laă НrОpturiloră omului,ă Нară
numaiă НrОpturiă şiă înНatoririă alОă МОt Оanului.ă PОrsoanaă nuă Оraă pОrМОput ă înă
aПaraăsoМiОt ii,ăНarăsОăbuМuraăНОăoportunit iăsoМialО,ăОxМlusiЯăprinăraportarОă
la stat. Conflictul dintre putОrОaăpubliМ ăşiăinНiЯiНăîntotНОaunaăs-aăsolu ionată
înă ПaЯoarОaă МОlОiă Нintâi.ă Înă aМОstОă МonНi iiă statutulă juriНiМă ală pОrsoanОiă ОstОă
soМializat,ă ОxОrМitatănuă înă ПaЯoarОaă inНiЯiНului,ă Мiă aă statului,ăputОrОaăpubliМ ă
fiind cea care-i delimita extensiunea. Persoanaă ОstОă somat ă s ă aМ ionОzОă înă
aМОstОă„limitО”,ăНОtОrminatОăînălipsaăОi.ă 

Aceasta este valabil pentru toate sistemele etatiste, pentru toate versiunile 
eticii altruist-МolОМtiЯistО,ă ПiОă Оaă mistiМ ă sauă soМial .ă Iat ă МâtОЯaă НoЯОzi:ă
tОoМra iaă Egiptuluiă antiМ,ă Мuă Пaraonulă Мaă zОuă întruМhipat,ă rОgulaă absolut ă aă
majorit ii,ă sauă НОmoМra iaă Нină AtОna,ă statulă bun st riiă soМialОă instaurată НОă
împ ra iiă romani,ă InМhizi iaă sprОă sПârşitulă EЯuluiă mОНiu,ă monarhiaă absolut ă
Нină Fran a,ă statulă bun st riiă soМialОă înă Prusiaă bismarМkian ,ă МamОrОlОă НОă
gazarОăalОăGОrmaniОiănazistО,ăşiăaНОЯ ratulăabatorăМarОăaăПostăRusiaăSoЯiОtiМ .ă
Toate aceste sisteme erau expresia eticii altruist-colectiviste, numitorul lor 
comun fiind faptul ca societatea se plaseze deasupra legii morale. Prin 
urmare, toate aceste sisteme erau, din punct de vedere politic, variante ale 
unОiăsoМiОt iăimoralО.ă 

ÎnăaМОstăsОns,ăsОăМonsiНОr ăМ ărОalizarОaărОЯolu ionar ăaăStatОlorăUnitОăalОă
AmОriМiiă aă Пostă suborНonarОaă soМiОt iiă lОgiiă moralО.ă PrinМipiulă НrОpturiloră
individuale ale omului a reprezentat extinderea moralei asupra sistemului 
soМial,ăşiăanumОăМaăoăîngr НirОăaăputОrilorăstatului,ăМaăoăap rarОăaăinНiЯiНuluiă
împotriЯaă Пor Оiă brutalОă aă МolОМtiЯului,ă Мaăoă suborНonarОă aăputОriiă НrОptului.ă
Statele Unite ale AmeriМiiă aă Пostă primaă soМiОtatОă moral ă Нină istoriО.ă StatОlОă
UnitОă auă statuată М ă Яia aă îiă apar inОă omuluiă НОă НrОptă (aНiМ ă înă ЯirtutОaă unuiă
prinМipiuă morală şiă înă ЯirtutОaă naturiiă salО),ă М ă ună НrОptă ОstОă oă propriОtatОă aă
inНiЯiНului,ăМ ăsoМiОtatОaăМaăatarОănuăarОăniМiăunăПОlăНОăНrОpturi,ăşiăМ ăsingurulă
obiectiv moralmente justificat al statului este protejarea drepturilor 
individuale.  

AМОstăsaltăМalitatiЯăimpunОaăoărОПorm ămajor ăînătratarОaăstatutuluiăjuriНiМă
alăpОrsoanОi,ăpunânНu-sОă înăЯaloarОăprimatulă inНiЯiНuluiăasupraăgrupului.ă Înă
МОntrulă noiloră МonМОp iiă Мuă priЯirОă laă raporturilОă НintrОă stată şiă pОrsoan ă stauă
iНОilОăНОălibОrtatОăşiăНОăНrОpturiănaturalОăalОăomului,ăМarОăНОtОrmin ănoiărОla iiă
întrОă inНiЯiНă şiă stat;ă iНООaăМ ăputОrОaăpubliМ ă trОbuiОă s ă sОă МonНuМ ă de lege, 
pОntruăaăprotОjaăînămoНăinОrОntăНrОpturilОăşiălibОrt ilОăpОrsoanОi.ăDrОpturilОăşiă
libОrt ilОă naturalОă alОă omuluiă suntă plasatОă НОasupraă putОriiă НОă stat,ă ПiinНă
МonМОputОăpОntruăaărОstriМ ionaăabuzulăşiăЯiolОn aăaМОstОia. 

Statulă înМОpОă s ă ПiОă Я zut Мaă oă putОrОă înă sОrЯiМiulă libОrt iloră însМrisОă înă
ПiОМarОă МОt Оan,ă aă М ruiă natur ă НОă omă îlă ПaМОă propriulă s uă propriОtar,ă şiă nuă
poatОăПiăОxОrМitat ăНОМâtăînălimitОlОăaМОstОiămisiuni.ăFunНamОntarОaămoНОluluiă
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libОrală aă НОmarată prină aНoptarОaă НОМlara iiloră НОă НrОpturiă şiă prină ПixarОaă
aМОstoraă înă Мonstitu ii.ă LibОrtatОaă pОrsoanОiă Мonst ă înă aă înП ptuiă totulă МОă nuă
prОjuНiМiaz ă НrОpturilОă altoraă sauă sОМuritatОaă publiМ .ă Înă aşaă ПОl,ă putОrОaă
lОgislatiЯ ă ОstОă limitat ,ă iară singuraă îngr НirОă aă libОrt iiă pОrsoanОiă apare 
atunМiă МânНă Оlă rОМurgОă laă înМ lМarОaă libОrt iiă altora.ă Înă aМОstă sОns,ă J.S.Millă
argumОntaă М ă ОstОă autorizat ă suborНonarОaă spontanОit iiă inНiЯiНualОă unuiă
ПaМtorăОxtОrn,ăМumăОstОăstatul,ănumaiăatunМiăМânНăaМ iunilОăunuiăinНiЯiНăaНuМă
atingОrОăМОlorlal i. 
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ÎnăsoМiОtatОaăНominat ăНОă iНОalurilОăНОăНrОptatО,ăumanismăşiăНОmoМra iО,ă
sОăМaut ăoăarmonizarОăaărОla iilorăНintrОăinНiЯiziă– ca parte, şiăsoМiОtatОă– ca 
întrОg,ă aМОast ă ПunМ iОă rОЯОninНu-iă statului.ă DrОptulă ОstОă Я zută Мaă ună mijloМă
nОМОsară НОă МonМiliОrОă aă intОrОsОloră НiПОritОloră grupuriă soМialО,ă pОrsoanОă şiă
soМiОtatО.ăPОrsonalitatОa,ăНrОpturilОăşiălibОrt ilОăОiăsuntăЯ zutОăМaăsМopăПinalăal 
intОrЯОn iОiăstatuluiăînăЯia aăsoМial ăşi,ătotoНat ,ăМaălimit ăaăaМОstОiăintОrЯОnții. 

Unulă НintrОă rОprОzОntan iiă НОă sОam ă aiă libОralismuluiă politiМ,ă ПranМОzulă
B.Constant (1767-1830),ăaПirmaăМ ălibОrtatОaănuăМonst ăînăПaptulăМ ăputОrОaăsОă
aПl ăînămânaăpoporului,ăМiăînăinНОpОnНОn aăinНiЯiНuluiăПa ăНОăputОrОaăНОăstat.ă
LibОrtatОaă ОstОă asigurat ă prină limitarОaă putОriiă statului,ă prină nОamОstОМulă
aМОstuiaăînăЯia aăinНiЯizilor. 

Înă aşaă moН,ă НoМtrinaă politiМ ă libОral ,ă ПiinНă axat ă pОă pОrsoan ă Мaă Пiin ă
ra ional ,ăpurt toarОăşiăpromotoarОăaăpropriilorăsalОăaspira iiăşiăintОrОsО,ăaăaНusă
oănou ăМonМОpОrОăaăloМuluiăşiăroluluiăaМОstОiaăînăsoМiОtatО,ăaăraportuluiăs uăМuă
politiМaă şiă МuăputОrОa.ăNuăpОrsoanaă trОbuiОă s ă sОă aПlОă înă sОrЯiМiulă putОrii,ă Мiă
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