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Dreptul la viaţă şi 
securitate 

Nu garantează dreptul fundamental 
al cetăţeanului majoritar ci 
criminalilor, prin abolirea pedepsei 
cu moartea pentru crima cu 
premediare şi crima economică.

-10

Garantează parţial dreptul 
cetăţeanului majoritar prin 
condamnarea la moarte a crimei cu 
premeditare, dar exclude  pedepsa 
cu moartea pentru crima 
economică.

5

Garantează dreptul la viaţă 
prin condamnarea la 
moarte a criminalilor umani 
şi economici

10

Garantează dreptul la 
viaţă prin condamnarea 
la moarte a criminalilor 
umani şi economici

10

Dreptul la 
educaţie 
minimală gratuită

Nu garantează dreptul minimal la 
educaţie (urmare existenţa 
analfabeţilor - exemplu SUA 
cca.22%)

-3
Nu garantează dreptul minimal la 
educaţie (urmare existenţa 
analfabeţilor)

6
Garantează dreptul la 
educaţie minimală gratuită. 
Fără analfabeţi

8
Garantează dreptul la 
educaţie minimală 
gratuită. Fără analfabeţi

8

Dreptul la 
asistenţă 
medicală şi 
socială gratuită

Nu garantează. Asigură finanţarea 
pachetuli minimal. Existenţa 
coplăţii medicamentelor.

3
Nu garantează. Asigură finanţarea 
pachetuli minimal. Existenţa coplăţii 
medicamentelor.

5
Garantează dreptul la 
asistenţă medicală gratuită 8

Garantează dreptul la 
asistenţă medicală 
gratuită 

8

Dreptul la un trai 
decent

Nu garantează. Existenţa 
şomajului. Salarizare speculativă. 
Migraţie.

-8 Nu garantează. Existenţa şomajului. 
Salarizare moderată. Migraţie.

-5
Garantează dreptul al 
muncă şi la un salariu 
decent.

8
Garantează dreptul al 
muncă şi la un salariu 
decent.

9

Dreptul la 
proprietate 
privată

Garantează dreptul la proprietate 
privată. Periclitează proprietate 
publică 

6
Garantează dreptul la proprietate 
privată. Protejează parţial 
proprietatea publică

8

Garantează dreptul la 
proprietate privată şi 
garantează proprietatea 
publică

10 Garantează proprietatea 
publică nu privată

5

Dreptul la liberă 
circulaţie

Nu garantează dreptul la liberă 
circulaţie în interiorul ţării (taxe de 
autostradă, taxe de staţiuni, de 
parcare, extinderea proprietăţii 
private), etc. Asigură libera 
circulaţie a celor cu bani.

-3

Nu garantează dreptul la liberă 
circulaţie în interiorul ţării (taxe de 
autostradă, taxe de staţiuni, de 
parcare, extinderea proprietăţii 
private), etc. Asigură libera circulaţie 
a celor cu bani.

-2
Garantează libera circulaţie 
internă şi externă, cu limite 
specifice.

8

Garantează libera 
circulaţie internă, fără 
bariere financiare si de 
proprietate. Ciarculaţie 
externă restricţionată

5

Voinţa poporului 
este baza puterii 
de stat

Oligarhii deţin funcţiile cheie în 
statul politic şi-şi  maximizează 
profiturile 

-4
Guvernarea ţine seama parţial de 
interesele majorităţii populaţiei 4

Guvernarea exprimă voinţa 
cetăţeanului majoritar 9

Guvernarea exprimă 
voinţa clasei muncitoare 7

TOTAL 
PUNCTAJ -19 21 61 52

Tabelul 1. Un model de analiză a caracterului prodemocratic al sistemelor sociale şi economice moderne

SOCIALISM CENTRALIZAT
DREPTUL 

FUNDAMENTAL

 TIPUL  SISTEMULUI SOCIOECONOMIC ŞI ABORDAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE

CAPITALISMUL OCCIDENTAL CAPITALISM SOCIAL SOCIALISM MIXT (calea a treia)

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 


