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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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O mare parte dintre aceste persoane locuiesc mai mult de zece ani, iar unii 
suntăМОt Оniăstr iniăînăaăНouaăsauăaătrОiaăgОnОra iО,ăПaptăМОălОăpОrmitОăînăunОlОă
statОăs ăНobânНОasМ ăautomatăМОt ОniaăstatuluiăînăМarОăs-auăn sМut.ă 

ProblОmaăpluralit iiăНОăМОt Оnii,ăМaăşiăaăimigr rii,ăОstОătratat ăНiПОrităНОălaă
unăstată laăaltul.ăAstПОl,ăНaМ ăunОlОăstatО,ăprОМumăMarОaăBritaniОăsauăOlanНa,ă
Я НăînăimigrarОăşiăînăpluralitatОaăНОăМОt ОniiăunăПlagОl,ăМОăînr ut ОştОăsitua iaă
social-ОМonomiМ ă şiă politiМ ă aă statului,ă atunМiă aşaă statО,ă prОМumăCanaНaă sauă
Italia,ă Мuă ajutorulă imigran iloră şiă ală posibilit iiă НОă aМorНarОă aă МОt ОniОi,ă îşiă
solu ionОaz ăproblОmОlОăsoМial-ОМonomiМО,ăМauzatОăНОălipsaăПor ОiăНОămunМ . 

UnaăНinăМОlОămaiăr spânНitОăМauzОăalОăПОnomОnuluiăpluralit iiăНОăМОt Оniiă
ОstОămigra iaăpОrsoanОlorăНinăstatОlОămaiăpu inăНОzЯoltatОăНinăpunМtăНОăЯОНОrОă
ОМonomiМă М trОă МОlОă НОzЯoltatОă şiă putОrniМă inНustrializatО.ă AМОast ă Мauz ă
proЯoaМ ăМОlămaiămarОănum răНОăОmigran i. 

Oăalt ăМauz ăoăМonstituiОăМ s toriilОăНintrО МОt ОniiăНiПОritОlorăstatО.ăDup ă
М s toriО,ăНОăobiМОi,ăso iiăalОgăs ăloМuiasМ ăîmprОun ăşiăînăaМОstăsМopăsoliМit ă
МОt Оniaă statuluiă unНОă sОă stabilОsМăМuă traiul.ă ÎnămajoritatОaăМazurilor,ă aМОstОă
pОrsoanО,ăoПiМialăsauăiliМit,ăîşiăp strОaz ăМОt Оniaăini ial . 

DiЯОrgОn ОlОăНintrОămoНulăНОăapliМarОă înăНiПОritОăstatОăaăprinМipiiloră„jus 
sanguinis” (НrОptulăsângОlui)ăşi „jusăsoli” (НrОptulăsolului)ăОstОăoăalt ăМauz ,ă
МarОăaăproЯoМatăpОăparМursulăanilorăМrОştОrОaănum ruluiăНОăpОrsoanОăМОăНО ină
pluralitate de cet Оnii.ăAstПОl,ăunОlОă statОăaМorН ăoăatОn iОăНОМisiЯ ă Пaptuluiă
naştОriiăpОrsoanОiăpОătОritoriulăs u.ăÎnăSUA,ăMarОaăBritaniОăsauăCanaНaăМopiiiă
imigran iloră НobânНОsМă automată МОt Оniaă statuluiă pОă tОritoriulă М ruiaă s-au 
n sМut.ăFran a,ăНОăasОmОnОa,ăpoatОăПi inМlus ăînărânНulăaМОstorăstatО,ăНОoarОМОă
Мopiiiăn sМu iăpОătОritoriulăs uălaăЯârstaăНОă18ăaniăoriМumăНobânНОsМăМОt Оniaă
ПranМОz .ă AЯânНă înă ЯОНОrОă М ă înă majoritatОaă statОloră lumiiă laă НobânНirОaă
МОt ОniОiă prОНominantă ОstОă prinМipiulă „jusă sanguinis”,ă aМОşti copii sau 
pОrsoanОăr mânăМuăМОt ОniaălorăНОă„sângО”. 

RОПugia iiă suntă oă alt ă МatОgoriОă НОă pОrsoanО,ă МarО,ă Нină МonsiНОrОntОă
umanitarОăsauăpolitiМО,ăsuntănОЯoitОăs ăsoliМitОăini ialăprotОМ ia,ăiarăultОriorăşiă
МОt ОniaăaltorăstatО.ăAМОast ăМatОgoriОăНОăpОrsoanО,ăНinăМauzaăsitua iОiăМritiМОă
înăМarОăsОăaПl ăОiăşiăsoМiОtatОaăНinăМarОăplОaМ ,ăМОlămaiăuşorăsОănaturalizОaz ăşiă
sОă ataşОaz ă НОă statulă МОă i-aă aН postit.ă Dină aМОstОă МonsiНОrОntО,ă majoritatОaă
rОПugia ilorăНobânНОsМăМОt Оniaănouluiă lorăstat,ăНar,ăaЯânН spОran aă lОgitim ă
НОăaăsОărОîntoarМО,ăîşiăp strОaz ăМОt ОniaăantОrioar . 

NoilОămoНiПiМ riăînăatituНinОaăorganismОlorăintОrna ionalОăşiăaăstatОlorăПa ă
НОă inНiЯiНă şiă НrОpturilОă salОă potă Пiă МonsiНОratОă oă alt ă Мauz ă aă r spânНiriiă
ПОnomОnuluiăpluralit iiăНО МОt ОniiăînălumО.ăAstПОl,ăini ialăstatОlО-membre ale 
Consiliuluiă EuropОiă plОНauă pОntruă intОrziМОrОaă pluralit iiă НОă МОt Оnii.ă Maiă
multă Мaă atât,ă laă 6ă maiă 1963,ă laă Strasbourgă aă Пostă aНoptat ă ConЯОn iaă
EuropОan ă „Cuă priЯirОă laă rОНuМОrОaă Мazuriloră НОă pluralitatОă НОă МОt Оniiă şiă
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НОsprОăsОrЯiМiulămilitarăînăМazulăpluralit iiăНОăМОt Оnii” [1].ăAМОast ăConЯОn iОă
prОЯОНОă М ,ă înă Мazulă înă МarОă ună МОt Оană ală unuiă stat-mОmbruă НobânНОştОă
bОnОЯolăМОt Оniaăaltuiăstat-mОmbru,ăОlăpiОrНОăautomatăМОt ОniaăsaăantОrioar .ă
ContrarăaştОpt rilor,ăunОlОăstatО,ăprОМumăMarОaăBritaniОăşiăIrlanНa,ăauăratiПiМată
numaiăpartОaăConЯОn iОiăМОăsОărОПОr ălaăsОrЯiМiulămilitar,ăaltОlО,ăprОМumăElЯО iaă
şiă FinlanНa,ă niМiă nuă auă НОМlanşată proМОНurilОă НОă ratiПiМarО,ă iară altОlО,ă prОМumă
Germania, au ratificat-o,ăНarăultОriorăauăНОnun at-o. Ulterior, la 24.11.1977, a 
ПostăaНoptatăunăprotoМolă ПaМultatiЯă laăaМОstă tratat,ăМarОăoblig ă statОlО-p r iăs ă
ПaМ ă sМhimbă НОă inПorma iiă Мuă priЯirОă laă НobânНirОaă МОt ОniОiă НОă М trОă
pОrsoanaă МОă НОjaă НО inОă МОt Оniaă unuiă stat-mОmbru.ă Numaiă Нou ă statОă auă
НОЯОnită p r iă laă aМОstă protoМolă ПaМultatiЯ:ă LuxОmbourgă şiă NorЯОgia.ă Dină
aМОast ă Мauz ,ă prОМumă şiă pОntruă М ă П r ă ună astПОlă НОă sМhimbă НОă inПorma iiă
apliМarОaă ConЯОn iОiă Оă imposibil ,ă ratiПiМarОaă aМОstОiă ConЯОn iiă nuă maiă
ПigurОaz ăpОăorНinОaăНОăziăaăConsiliuluiăEuropОi,ăНОЯОninНăunăaМtăМaНuМ. 

Uniiă analiştiă МonsiНОr ă М ă pluralitatОaă НОă МОt Оniiă nuă ОstОă ună ПОnomОnă НОă
natur ă s ăproЯoaМОăМonПliМtОă întrОă statО,ă atunМiăМânНă suntă rОspОМtatОăНrОpturilОă
omuluiă şiă normОlОă НrОptuluiă intОrna ională [2].ă Ca urmarОă aă sМhimb riiă
МonМОp iОiăstatОlorăasupraăpluralit iiăНОăМОt Оnii,ăaăПostăposibil ăaНoptarОaălaă6ă
noiОmbriОă 1997ă aă ConЯОn iОiă EuropОnОă Мuă priЯirОă laă МОt ОniОă [3],ă МarОă nuă
numaiăМ ăaНmitОăpluralitatОaăНОăМОt Оnii, НarăşiăОgalОaz ăînăНrОpturiăМОt ОniiăМОă
НО ină pluralitatОă НОă МОt Оniiă Мuă МОiă МОă НО ină numaiă МОt Оniaă statului-parte la 
ConЯОn iО.ăAМОast ăsМhimbarОăНОăМonМОp iОăОstОăНОănatur ăsoМial-politiМ ,ăПiinНă
НОtОrminat ăНОăМrОştОrОaăînălumОăaănum ruluiăНОăpОrsoanОăМОăНО inăpluralitatОăНОă
МОt Оnii. 

Ună ПaМtoră importantă МОă aă Мauzată ПОnomОnulă r spânНiriiă pluralit iiă НОă
МОt ОniiăОstОăМОlăna ional.ăDup ăНОstr marОaălag ruluiăsoМialistăşiăМrОarОaănoiloră
statОăna ionalО,ăunОlОăpОrsoanОăauăНobânНităМОt Оniaă statuluiă lorăna ionalăprină
„sângО”,ăalăstr moşilorălor. DinăaМОstОăМonsiНОrОntО,ăuniiăМОt ОniăaiăRОpubliМiiă
MolНoЯaă auă НobânНită МОt Оniaă RomâniОi,ă uniiă nОm iă Нină MolНoЯaă auă
НobânНităМОt ОniaăGОrmaniОi,ăuniiăruşiăauăНobânНităМОt ОniaăRusiОiăş.a.m.Н. 

Num rulăОxaМtăalăpОrsoanОlorăМОăНО inăpluralitatОăНОăМОt ОniiănuăpoatОă
Пiă МunosМut,ă НaМ ă nuă sОă ПaМОă ună sМhimbă НОă НatОă întrОă statО,ă îns ă aМОstă
num răОstОăînăМontinu ăМrОştОrО.ăChiarăşiăînăaşaăstatО,ăprОМumăGОrmaniaăşiă
SuОНia,ăМarОăsuntăПoartОărОtiМОntОăînăproblОmaăpluralit iiăНОăМОt Оnii,ăНină
cauza factorilor social-politiМi,ăОМonomiМiăşiăМulturali,ănum rulăМОt Оniloră
lor,ăМОăНО inăpluralitatОaăНОăМОt Оnii,ăОstОăînăМrОştОrО.ă  

FiОМarОă stată arОă tОnНin ОlОă salОă spОМiПiМОă înă problОmaă pluralit iiă НОă
МОt Оnii.ăAМОastaăНОpinНОăНОăПaМtoriiămОn iona i,ăНОăПaptulăНaМ ăsuntăstatОă
imigratoarОăsauăОmigratoarО,ăstatОăЯОМhi,ăМuătraНi iiăНОmoМratiМО,ăsauăstatОă
noiă Мuă oă tân r ă НОmoМra iО,ă statОă multina ionalОă sauă unina ionalО,ă statОă
laice sau religioase, state totalitare sau liberale. 
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APARIŢIAăŞI DEZVOLTAREAăCONSTITUŢIEI 

EduardăR DUCAN 

ÎnătoatОăsoМiОt ilОăpolitiМО,ăМâtăНОăpu inăorganizatОăsauăНОmoМratОănuăarăПi,ă
Оxist ă ună МaНruă НОă rОguli,ă МarОă rОglОmОntОaz ă moНalit țile de exercitare a 
putОriiă şiă raporturilОă aМОstОiaă Мuă МОt Оnii.ă AМОstă ansambluă de norme 
ПunНamОntalОăpoart ăНОnumirОaăНОăConstituţie. 

ExpОriОn aăistoriМ ănОăНoЯОНОştОăПaptulăМ ăПiОМarОăstatăîşiăstabilОştОămoНulă
НОăorganizarОăşiăОxОrМitarОăaăputОriiăînăМonstitu iО,ăatâtăМОiăguЯОrnan iăМâtăşiăМОiă
guЯОrna iăЯ zânНăînăaМОstăaМtăpolitiМo-juriНiМăНrОptălОgОaăПunНamОntal ăaă rii.ă
Îns ă„МapriМiilОăistoriОi”,ăprОМumăşiătОmpОramОntОlОăpopoarОlor,ăПaМăМaăaМОast ă
lОgОă ПunНamОntal ă s ă ЯariОzОă НОă laă ună stată laă altulă Нup ă proМОНuraă НОă
ОlaborarО,ă prОМumă şiă Нup ă autoritatОaă sauă Пor ă saă juriНiМ .ă AНoptarea 
constitu iОiăaăНОЯОnităunăОЯОnimОntăНОăimportan ămajor ăpОntruăsoМiОtatО,ăОaă
marМânНăЯiМtoriiăşiăîmpliniriăНОăaspira iiăşiăsОntimОntОăsoМialОăşiămoralО.ă 

Dină punМtă НОă ЯОНОrОă ОtimologiМ,ă МuЯântulă „Мonstitu iО”ă proЯinОă Нină
substantivul latin constitutio,ăМarОăînsОamn ăНispozi iО,ăorНină[2,ăp.64]. 

ÎnăaПar ăНОăImpОriulăRoman,ătrОbuiОăs ăamintimăМ ăМuЯântulăМonstitu iОăîlă
întâlnimă laăAristotОlă înă luМrarОaă saă Statul atenian,ă luМrarОăНОНiМat ăОЯolu iОiă
Мonstitu ionalОăînăAtОna,ăprОМumăşiăМon inutuluiămatОrialăalăaМОstorăprОЯОНОri.ă
AiМiă trОbuiОăs ăsubliniОmăМaăSolonăaăНatăstatuluiăoăМonstitu iОăşiă lОgiănoi.ă Înă
gОnОrală înăaМОast ăpОrioaН ă lОgilОăМarОăpriЯОauăorganizarОaă statului erau de-
numitОălОgiăПunНamОntalО,ăprОМumăamămОn ionatămaiăsus.ăÎns ăМhiarăНaМ ăs-a 
mОn ionată Constitu iaă luiă Solonă sauă LiМurg,ă МarОă rОglОmОntauă НomОniilОă НОă
organizarОă şiă aМtiЯitatОă alОă statuluiă spartană şiă atОnian,ă ОlОă n-auă Пostă îns ă
Мonstitu iiăînăaНОЯ ratulăsОnsăalăМuЯântului. 

Constitu iaă ОstОă instrumОntulă prină МarОă sОă institu ionalizОaz ă putОrОa.ă Eaă
МonstituiОăНОМiăМОrtiПiМatulăНОălОgalitatОăşiăНОălОgitimitatОăalăputОrii.ăConstitu iaă
ОstО,ă totoНat ,ă şiă instrumОntulă НОă „înМhiНОrО”ă ală putОriiă într-un cadru juridic 
НОtОrminatăşiăОstОămijloМulăНОălimitarОăaăputОrii,ăНОă„st pânirО”ăaăОi.ă 

Constituțiaă aă Пostă şiă ОstОă МonМОput ă într-oă ЯiziunОă maiă larg ă МОă ОxМОНОă
juriНiМului,ă nuă numaiă oă lОgОă ПunНamОntal ,ă Мiă НОă Пaptă oă rОalitatОă politiМ ă şiă
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