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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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invers, puterea trebuiОă s -i creeze persoanei acel cadru social, economic, 
politiМă şiă juriНiМă МarОă s -iă asigurОă rОalizarОaă propriiloră sМopuriă şiă intОrОsО.ă
LibОralismulă plasОaz ă înă loМulă autorit iiă traНi ionalОă pОrsoanaă uman ă Мuă
intОrОsОlОăşiăaspira iilОăsalО,ăînso it ăНОăunălargăsistОmăНОăНrОpturiăşiălibОrt i. 

DОmoМra iaălibОral ămoНОrn ăПunНamОntОaz ăraporturilОăstat–personalitate 
prină impunОrОaă prinМipiuluiă М ă pОrsoanaă trОbuiОă s ă Нispun ă НОă mОМanismОă
lОgalОă pОntruă protОМ iaă НrОpturiloră şiă intОrОsОloră salОă pОrsonalОă Мontraă
interesului obiectiv sau arbitrar-subiectiv de stat. Statul liberal este conceput 
МaăПorm ăînăintОriorulăМ rОiaăsОăОxОrМit ăînăarmoniОălibОrt ilОăinНiЯiНualО. 

ÎnăМaНrulăprОoМup rilorăНОăНОtОrminarОăaăunorărОla iiăНintrОăstatăşiăpОrsoan ă
НОănatur ăs ăgarantОzОăОxОrМitarОaăНrОpturilorăaМОstОiaălaăaН postăНОăabuzurilОă
puterii, apare МonМОptulă statuluiă НОăНrОpt.ăElă ОstОăoă МonstruМ iОă juriНiМ ă prină
МarОă sОă înМОarМ ă aă rОstrângОă sПОraăНОă aМ iunОă aă statuluiă înă ПaЯoarОaă libОrt iiă
inНiЯiНului,ăМ МiăstatulăНОăНrОpt,ăîn ОlОsăМaăОxtrОmaăratio,ăaăПostăinЯoМatăatunМiă
МânНă s-aă М utată ună mijloМă НОă opozi iОă Пa ă НОă ОxМОsulă putОrii. TrОbuiОă s ă
mențion mă М ă МonstruМ iaă statuluiă НОă НrОpt,ă МarОă prОsupunО,ă maiă întâiă НОă
toatО,ă struМturarОaă orНiniiă juriНiМОă şiă Мontrolulă rОspОМt riiă ierarhiei normelor 
prinăintОrmОНiulăinstan ОlorăМuăsМopulăНОăaăПaМОăМonstrângОrОaăprОЯizibil  și a 
lОgaă normatiЯă aНministra ia,ă aă p rută suПiМiОnt ă pОntruă asigurarОaă statutuluiă
juriНiМă ală pОrsoanОi.ă EЯolu iaă soМiОt iiă МontОmporanО,ă Мuă ОxpansiunОaă
indispensabil ă aă putОriiă statalО,ă Мuă nОМОsitatОaă aМut ă aă norm rii,ă auă inПirmată
îns ă aМОast ă prОsupus ă suПiМiОn ă aă statuluiă НОăНrОpt.ă JuriНiМizarОaă intОgral ,ă
pОăМarОăoăpostulОaz ăstatulăНОăНrОptăînăsМopulălimit riiăputОrii,ăsОătransПorm ăînă
ЯОМtorăНОăНiПuzarОăşiăîntr-un instrument al acesteia. 

Expansiunea puterii prin normare a necesitat crearea unor instrumente noi 
НОă limitarОă aă Оi,ă simplaă lОgarОă normatiЯ ă aă aНministra iОiă ПiinНă insuПiМiОnt ,ă
inМapabil ă НОă aă Оliminaă arbitrarulă НinăproМОsulă НОă ОxОМutarОă aă putОrii.ă Deci, 
pОntruăaăПiă înăprОzОn aăunuiăstatăНОăНrОpt,ănuăОstОăsuПiМiОntăs ăsОăinstituiОăună
mОМanismă juriНiМ,ă МarОă s ă garantОzОă rОspОМtarОaă riguroas ă aă lОgii,ă Мiă ОstОă
totoНat ă nОМОsară Мaă aМОstОiă lОgiă s ă iă sОă НОaă ună anumită Мon inut,ă inspirată НОă
iНООaăpromoЯ riiăНrОpturilorăşiălibОrt ilorăumanО.ăTrОbuiОăs ăsОăg sОasМ ăună
mijloМă НОă aă НОp şiă Нomniaă instrumОntului,ă trОbuiОă Мaă loМulă Мonstitu iОiă
sОpara iОăaăputОrilorăs ăПiОăluatăНОăМonstitu iaăgaran iОiăНОăНrОpturi,ătrОbuiОăs ă
sОă aМorНОă prОponНОrОn ă organiz riiă libОrt iloră Пa ă НОă organizarОaă putОrii.ă
AstПОl,ă pОntruă statulă НОă НrОpt,ă ОstОă МaraМtОristiМ ă nuă Нoară lОgarОaă
nОМonНi ionat ăaă tuturorăaМtorilorăsoМiali,ă inМlusiЯăaăstatului,ăНОălОgО,ăНar,ăНОă
asОmОnОa,ăaММОptarОaăiНОologiМ ,ăjuriНiМ ăşiăorganizatoriМ ăaăinЯiolabilit ții și 
primatuluiăНrОpturilorăşiălibОrt ilorăПunНamОntalОăalОăomului. 

FunМ iaăstatuluiăНОăНrОptănuăsОălimitОaz ălaăm suriărОstriМtiЯОăНОăap rarОăşiă
siguran ,ăМiăsОătransПorm ăînăunaăaМtiЯ ,ăМОăurm rОştОăasigurarОaăprogrОsuluiă
ПiОМ rОiăpОrsoanОăînărealizarea dezideratelor sale. Ca rezultat, se desprinde o 
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alt ă МaraМtОristiМ ă aă statuluiă НОă НrОptă – rОspОМtarОaă striМt ă aă prinМipiuluiă
r spunНОriiă rОМiproМОăaă statuluiă şiăaăpОrsoanОi.ăAМОstăprinМipiuăsОămaniПОst ,ă
maiăîntâiăНОătoatО,ăînăПixarОaănormatiЯ ăa limitelor de intervențiОăaăstatuluiăînă
sПОraăpriЯat ăaăinНiЯiНuluiăşiăaăsoМiОt ții,ăînăangajamОntОlОăspОМiПiМОăasumatОă
НОă stat,ă НОstinatОă s ă asigurОă intОrОsulă pОrsoanОlor,ă înă m surilОă rОalОă НОă
responsabilitate a oficialilor statului pentru neexecutarea obliga iiloră loră Пa ă
НОă pОrsoan ă şiă soМiОtatО.ă Înă ПinО,ă МonМОptulă МomplОxă ală statuluiă НОă НrОptă
ПunНamОntОaz ăМonstruМ ia,ăПunМ ionalitatОaăşiăПinalitatОaăsistОmuluiăjuriНiМăală
unuiăstat,ăМonПОrinНăprinМipiilorăaМОstuiaăunăМon inutăЯaloriМăspОМial. 

Ast ziă statulă НОă НrОptă sОă asoМiaz ă Мuă totalitatОaă garan iiloră oПОritОă
statutuluiăjuriНiМăalăpОrsoanОiăînăsМopulăНОăaăМonМiliaălibОrtatОaăşiăautoritatОa.ă
Statulă sОă ЯrОa,ă astПОl,ă ună garantă ală soМiОt iiă МiЯilО,ă oă МonsОМin ă ПirОasМ ă aă
individualismului recunoscut, stimulată şiă protОjată înă soМiОt ilОă НОsМhisО,ă
libОralО.ăÎnăМОntrulăМonstruМ iОiăstatuluiăНОăНrОptăst ăpОrsoana,ăstatutulăjuriНiМă
alăaМОstОia,ătoat ăamОnajarОaăinstitu ional ăПiinНăinЯoМat ăînăsМopulăprotОМ iОiă
acestora.  

AşaНar,ăstatulăНОăНrОptănuăpoatОăПi redus la un simplu dispozitiv tehnic de 
organizarОă aă orНiniiă publiМОă şiă juriНiМО,ă iară oriМОă progrОsă înă ap rarОaă şiă
protОМ iaăНrОpturilorăomuluiătrОbuiОăs ăПiОăasimilatăМuăoăînt rirОăaăstatuluiăНОă
НrОpt.ă Elă îşiă stabilОştОă limitОlО,ă ПixânНă mОМanismОă НОПОnsive contra unor 
ingОrin ОăstatalОăarbitrarО,ămotiЯatОăprinăbinОlОăМomunăşiăintОrОsulăgОnОral,ăînă
sПОraă НОă libОrtatОă aă pОrsoanОi.ă Oră ПaМtoriiă МОă amОnin ă statutulă juriНiМă ală
pОrsoanОiăНiПОr ăНОălaăoăОpoМ ălaăalta,ăНОălaăoă ar ălaăalta,ăiarăsolu iilОătrОbuiОă
s ăsОăaНaptОzОăaМОstorăМirМumstan О.ăCaăurmarО,ăstatulăНОăНrОptăsОăprОzint ănuă
Мaăună МonМОptă Мuă МaraМtОră axiomatiМ,ă Мiă ună МonМОptă Мuăoă struМtur ă ПlОxibil ,ă
susМОptibil ăНОăОЯolu iОăşiăsМhimbarО. 

Culturaă uniЯОrsal ă aă НrОpturiloră omuluiă aă ajunsă înă prОzОntă un indicator 
МarОă limitОaz ă prinМipiulă statuluiă suЯОran,ă înМОarМ ă maiă multă s ă lОă asМunН ă
НОМâtăs ălОăjustiПiМО.ăÎnăaМОstОăМonНi ii,ăstatutulăjuriНiМăsОăprОzint ăМaănuМlОuăală
prevederilor legislative ce exprim ă prinМipiilОă ПunНamОntalОă alОă raporturiloră
dintre pОrsoan ă şiă stat.ăAМОstОă prinМipiiă ПunНamОntОaz ă unăproМОsăprinМipială
nouă НОă solu ionarОă aă problОmОloră ЯizânНă НrОpturilОă şiă libОrt ilОă pОrsoanОi,ă
prОПigurânНu-sОă m suriă МarНinalОă înă ЯОНОrОaă asigur riiă șiă ЯaloriПiМ riiă
statutuluiă juriНiМă ală pОrsoanОi.ă Înă МaНrulă aМОstoră m suri,ă ОstОă НОă nОМontОstată
rolulă majoră ală statuluiă înă МonsaМrarОaă şiă protОМ iaă statutuluiă juriНiМă ală
pОrsoanОi.ăAstПОl,ăsОăpoatОăaПirmaăМ ărolulăstatuluiăsОămaniПОst ăprin:ăstabilirОaă
НrОpturilor,ălibОrt ilorăşiăînНatoririlor,ăМarОăînăansamblulălorăПormОaz ăstatutulă
juriНiМă ală pОrsoanОi;ă rОglОmОntarОaă МirМumstan Оloră şiă aă МonНi iiloră înă МarОă
urmОaz ă s ă ПiОă rОspОМtatОă şiă rОalizatОă aМОstОa;ă iНОntiПiМarОaă subiОМ iloră
rОsponsabiliă НОă protОМ ia,ă garantarОaă şiă promoЯarОaă statutuluiă juriНiМă ală
persoanОi;ăstabilirОaăm surilorăНОăsanМ ionarОăaăînМ lМ riiăstatutuluiăjuriНiМăală
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pОrsoanОi,ăaămОМanismuluiăНОătragОrОălaăr spunНОrОăaăsubiОМ ilorăМulpabiliăНОă
aМОastaăşiăНОărОstabilirОăaăНrОpturilorăşiălibОrt ilorălОzatОăОtМ. 

Într-oăПorm ăinНirОМt ,ăstatutulăjuriНiМăalăpОrsoanОiăОstОăgarantatăşiăasigurată
prină rОglОmОntarОaă înă lОgisla iОă aă moНuluiă НОă organizarОă şiă ПunМ ionarОă aă
autorit iloră publiМО,ă aă rОsponsabilit țiiă aМОstora,ă aă ПormОloră НОă intОraМ iunОă
НintrОă aМОstОaă şiă inНiЯizi.ă Prină urmarО,ă putОmă МonМhiНОă М ă întrОgă ОНiПiМiulă
statal are menirea de a-iă asiguraă pОrsoanОiă apliМabilitatОa,ă ЯiabilitatОaă şiă
ОПiМiОn aăstatutuluiăs uăjuriНiМ. 
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PREMISELE SOCIAL-ECONOMICE,ăPOLITICEăŞIăCULTURALE 
DEăDOBÂNDIREăAăPLURALIT ŢIIăDEăCET ŢENII 

Livia ZAPOROJAN 

PluralitatОaă НОă МОt Оnii,ă НОşiă aă ap rută înă timpuriă maiă ЯОМhi,ă aă НОЯОnită oă
institu iОă НОă НrОptă Мonstitu ională rОlatiЯă rОМОnt.ă Numaiă înă ultimОlОă НОМОniiă
pluralitatОaăНОăМОt ОniiăaăОЯoluatăНОălaăoăinstitu iОăМuăunăstatutăinНОzirabil,ă
referindu-se la persoanОlОă МarОă auă НОЯОnită maiă pu ină loialОă statuluiă şi,ă Мuă
risМulă НОă aă Пiă sanМ ionarО,ă auă НobânНită МОt Оniaă altoră statО,ă pân ă laă oă
institu iОăaММОptat ăМaăМОЯaăПirОsМ. ÎnăaМОstОăМirМumstan О,ăОănОМОsarăaăstuНiaă
cauzele sociale, politice, economice, culturale, cОăПaЯorizОaz ăНobânНirОaăНОă
М trОăМОt ОniiăunuiăstatăaăМОt ОniОiăaltuiăstat. OăastПОlăНОăanaliz ăОstОănОМОsar ă
înă ПiОМarОă stată МarОă aă rОМunosМută pluralitatОaă НОă МОt Оnii.ă Înă situa iaă МânНă
МОt ОanulăОstОăsatisП МutăНОăМonНi iilОăsoМial-economice, politiМОăşiăМulturalОăНină
statulăalăМ ruiăМОt ОanăОstО,ăОlănuăЯaătinНОăs ăНobânНОasМ ăМОt Оniaăaltuiăstat,ăМuă
unОlОă ОxМОp ii,ă НОtОrminatОă НОă motiЯОă ПirОşti,ă prОМumă naştОrОa,ă М s toriaă ş.a.ă
NОМОsitatОaă unОiă astПОlă НОă analizОă ОstОă НiМtat ă şiă НОă МrОştОrОaă sОmniПiМatiЯ ă înă
ultimОlОăНОМОniiăaănum ruluiăНОăpОrsoanОăМОăНО inăpluralitatОăНОăМОt Оnii. 

Caă urmarОă aă migra iiloră masiЯОă înă ultimОlОă trОiă НОМОnii,ă înă Europaă НОă
VОstăşiăînăAmОriМaăНОăNorНăauăap rutăМolОМtiЯit iăîntrОgiăНОăМОt Оniăstr iniă
МОăloМuiОsМăpОrmanОntăînăstatОlОăНinăaМОstОăzonО.ă 
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