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S U M A R: 

 

Cuvînt introductiv 

 

Tema I. 

Teoria generală a statului şi dreptului şi locul ei în sistemul  

ştiinţelor juridice 

 

1. Sistemul ştiinţelor. Ştiinţele juridice-componentă a ştiinţelor 

    sociale 

2. Teoria generală a statului şi dreptului ca ştiinţă şi ca 

    disciplină de studiu 

3. Obiectul de studiu  al teoriei generale a statului şi dreptului 

4. Baza metodologică a teoriei generale a statului şi dreptului 

5. Funcţiile teoriei generale a statului şi dreptului 

6. Teoria generală a statului şi dreptului în conexiune cu ştiinţele  

    sociale şi știinţele juridice 

 

Tema II. 

Originea statului şi dreptului 
 

1. Utilitatea studierii originii statului şi dreptului.Teoria generală,  

    teoria specială, teoria particulară de apariţie a statului şi dreptului 

2. Caracteristica puterii şi a normelor sociale din societatea  

    prestatală 

3. Premisele apariţiei statului şi dreptului 

4. Caracteristica unor concepţii privind originea statului şi  

    dreptului 

 

Tema III. 

Caracteristica generală a statului 
 

1. Conceptul statului, trăsăturile lui 

2. Dimensiunile statului 

    a) Teritoriul: concept, funcţii, principii; 

    b) Populaţia.Naţiunea.Minoritatea naţională. Grup etnic 

        Coraportul categoriilor: ,,stat”-,,naţiune” 

    c) Autoritatea publică exclusivă (suverană). Suveranitatea 

3. Scopul, sarcinile şi funcţiile statului 

4. Formele statului 

    a) forma de guvernămînt 

    b) forma de structură 

    c) forma regimului politic 
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Tema IV. 

Statul de Drept 

 

1. Conceptul statului de drept 

2. Evoluţia conceptului stat de drept: statul poliţienesc, statul  

    parlamentar, statul constituţional 

3. Trăsăturile definitorii ale statului de drept 

4. Edificarea statului de drept în Republica Moldova 

 

Tema V. 

Aparatul de stat 

 

1. Conceptul aparatului de stat 

2. Structura aparatului de stat. Clasificarea organelor statului 

3. Principiile organizării şi funcţionării aparatului de stat 

4. Raporturile dintre autorităţile publice de diferite niveluri 

5. Cetăţenii, societatea civilă şi administraţia publică 

 

Tema VI. 

Consideraţii generale asupra dreptului 

 

1. Conceptul dreptului. Accepţiunile dreptului: dreptul  

    obiectiv şi dreptul subiectiv 

2. Factorii de configurare a dreptului 

3. Esența, conținutul și forma dreptului 

4. Constantele dreptului 

5. Funcţiile dreptului 

6. Finalităţile dreptului 

 

Tema VII. 

Principiile dreptului 

 

1. Conceptul principiilor dreptului. Trăsăturile caracteristice 

2. Cîmpuri de categorizare a principiilor dreptului 

3. Prezentarea analitică a principiilor generale ale dreptului 

 

Tema VIII. 

Dreptul în sistemul normativ social 

 

1. Normele sociale, trăsăturile lor. Categorizarea normelor 

    sociale 

2. Coraportul dintre normele juridice și alte categorii de  

    norme sociale 

    a. normele tehnice 

    b. obiceiurile 
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    c. normele morale 

    d. normele politice 

    e. normele religioase 

 

Tema IX. 

Norma juridică 

 

1. Noţiunea şi trăsăturile normei juridice 

2. Normele juridice și dispozițiile individuale 

3. Structura normei juridice. Caracteristica generală a  

    elementelor  constitutive 

4. Clasificarea normelor juridice. Criteriile de clasificare 

 

Tema X. 

Acțiunea normelor juridice în timp, spațiu și asupra 

persoanelor 
 

1. Noțiuni generale privind acțiunea normelor juridice în timp,  

    spațiu și asupra persoanelor 

2. Acțiunea normelor juridice în timp 

3. Acțiunea normelor juridice în spațiu 

4. Acțiunea normelor juridice asupra persoanelor 

 

Tema XI. 

Izvoarele dreptului 

 

1. Conceptul izvorului de drept 

2. Caracteristica izvoarelor formale ale dreptului 

    a. obiceiul juridic (cutuma) 

    b. doctrina juridică 

    c. precedentul judiciar și practica judiciară 

3. Contractul normativ ca izvor formal al dreptului. Concept.  

    Particularități caracteristice 

4. Actul normativ-juridic – izvor formal al dreptului 

 

Tema XII. 

Actul juridic 

 

1. Conceptul actului juridic 

2. Clasificarea actelor juridice 

 

Tema XIII. 

Elaborarea și sistematizarea dreptului 

 

1. Activitatea normativă și principiile ei 
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2. Tehnica juridică 

3. Tehnica elaborării dreptului 

    a) Etapele procesului de elaborarea a actului normativ 

    b) Părţile constitutive ale actului normativ 

    c) Structura actului normativ 

    d) Modificarea și completarea actului normativ 

    e) Stilul şi limbajul actelor normative 

4. Sistematizarea actelor normative 

 

Tema XIV. 

Sistemul dreptului 

 

1. Conceptul sistemului de drept 

2. Diviziunile generale ale dreptului 

3. Caracteristica unor ramuri de drept în Republica Moldova 

 

Tema XV. 

Eficacitatea dreptului 
1. Conceptul eficacității dreptului 

2. Factorii care condiționează eficacitatea dreptului 

    a) factorii care contribuie la edificarea eficacității dreptului 

    b) factorii care diminuează eficacitatea dreptului 

3. Evaluarea eficacității dreptului 

 

Tema XVI. 

Raportul juridic 

 

1. Conceptul raportului juridic și trăsăturile lui 

2. Premisele raportului juridic 

3. Tipurile de raporturi juridice. Criteriile de clasificare 

4. Elementele raportului juridic 

    a. Subiecţii raportului juridic 

    b. Conţinutul raportului juridic 

    c. Obiectul raportului juridic 

4. Faptele juridice 

     

Tema XVII. 

Realizarea dreptului 

 

1. Conceptul şi importanţa realizării dreptului 

2. Formele de realizare a dreptului 

3. Aplicarea dreptului – formă specială de realizare a dreptului 

4. Actul de aplicare a dreptului 

5. Lacunele în drept. Aplicarea dreptului prin analogie 

6. Aplicarea dreptului Uniunii Europene în statele membre 
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Tema XVIII. 

Interpretarea normelor juridice 

 

1. Conceptul interpretării normelor juridice 

2. Principiile interpretării normelor juridice 

3. Obiectul interpretării normelor juridice 

4. Felurile interpretării normelor juridice 

5. Metodele interpretării normelor juridice 

6. Rezultatele interpretării normelor juridice 

7. Spiritul și litera legii. Abuzul de drept și frauda la lege 

 

Tema XIX. 

Conştiinţa şi cultura juridică 

 

1. Conceptul şi trăsăturile esenţiale ale conştiinţei juridice 

2. Elementele de structură ale conștiinței juridice 

3. Funcțiile conștiinței juridice 

4. Cultura juridică – conceptul, funcțiile, diviziunile 

 

Tema XX. 

Legalitatea, ordinea de drept, disciplina de stat 
 

1. Conceptul legalităţii și cerințele ei 

2. Disciplina de stat 

3. Ordinea de drept – parte constitutivă a ordinii sociale 

 

Tema XXI. 

Răspunderea juridică 

 

1. Conceptul răspunderii juridice 

2. Principiile răspunderii juridice 

3. Felurile răspunderii juridice 

4. Condiţiile răspunderii juridice 

5. Circumstanțele care exclud răspunderea juridică 
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Cuvînt introductiv 

 

Lucrarea pe care o propun - Teoria generală a statului și dreptului - se 

înscrie, prin tematica abordată și maniera elaborată, în cadrul cursurilor 

universitare destinate studenților și masteranzilor de la facultățile de drept, pentru a 

însuși noțiunile, conceptele de bază ale dreptului, a utiliza corect terminologia și 

limbajul de specialitate. În așa fel, s-a încercat să se ofere celor care pășesc pentru 

prima dată pe țărîmul dreptului un ghid elementar care să-i ajute să privească 

dreptul din perspectiva cunoașterii și nu doar a acțiunii. Ea constituie baza teoretică 

necesară pentru studiul și cunoașterea celorlalte discipline de specialitate juridică. 

Rostul Teoriei generale a statului și dreptului este acela de a studia în mod 

științific, dar aprofundat și riguros, realitatea socială, raporturile în care intrăm 

fiecare dintre noi cu semenii noștri, la fel, cu statul, instituțiile acestuia. Așa cum 

scria L. Dogaru, ”Teoria generală a statului și dreptului este acea care deschide 

porţile universului juridic”. 

Ea ne face să înțelegem că, de fapt, ”dreptul” este prezent în fiecare raport 

din viața socială, chiar pînă la nașterea omului și după moartea lui, este acela care 

ne așează pe fiecare în centrul atenției și preocupărilor sale; dreptul dă sens și 

substanță existenței noastre. 

Îmi exprim speranța că lucrarea de față va putea însemna un început bun de 

drum în urcușul greu al învățării meseriei juridice și va sta la baza formării lor, în 

felul în care să facă din exercitarea profesiei o splendidă lecție de viață și adevăr. 

 

Autorul 
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Tema I. 

 Teoria generală a statului şi dreptului şi 

locul ei în sistemul ştiinţelor juridice 

 

Sediul materiei: 

1. Sistemul ştiinţelor. Ştiinţele juridice - componentă a ştiinţelor 

    sociale.  

2. Teoria generală a statului şi dreptului ca ştiinţă şi ca disciplină de  

    studiu. 

3. Obiectul de studiu  al teoriei generale a statului şi dreptului. 

4. Baza metodologică a teoriei generale a statului şi dreptului. 

5. Funcţiile teoriei generale a statului şi dreptului. 

6. Teoria generală a dreptului şi statului în conexiune cu ştiinţele  

     sociale şi ştiinţele Juridice. 

 

Obiective de referinţă: 

- stabilirea ştiinţei dreptului în general şi clasificarea ştiinţelor; 

- dezvăluirea sistemului ştiinţelor juridice; 

- identificarea obiectului ei de studiu; 

- determinarea bazei metodologică a teoriei generale a statului şi  

  dreptului; 

- stabilirea locului şi rolului teoriei generale a statului şi dreptului  

  în sistemul ştiinţelor sociale şi juridice; 

- determinarea funcţiilor teoriei generale a statului şi dreptului şi   

  însemnătatea lor practică. 

 

1. Sistemul ştiinţelor. Ştiinţele juridice - componentă a ştiinţelor sociale 

2.  

Abordînd problema sistemului general al ştiinţelor, trebuie mai întîi de toate 

să înţelegem sensul cuvîntului „ştiinţă”. Astfel, ştiinţa reprezintă forma riguroasă a 

cunoaşterii, o totalitate unitară de cunoştinţe veridice despre realitatea obiectivă 

(naturală şi socială) şi realitatea subiectivă (proprie lumii interioare a omului). Ea 

stabileşte, prin abstractizare şi generalizare, legile proprii fenomenelor, legi a căror 

descifrare permite fundamentarea acţiunii practice. 

Cunoaşterea ştiinţifică se concentrează şi se structurează în ceea ce s-a numit 

sistemul general al ştiinţelor. Acesta cuprinde: 

a. grupul ştiinţelor despre existenţă, alcătuit din: ştiinţele naturii (anatomia, 

fizica, chimia, biologia, ş.a.), ştiinţele sociale (ştiinţele politice, ştiinţele 

juridice, istoria, etica, ş.a.) şi ştiinţele gîndirii (logica, lingvistica etc); 

b. grupul ştiinţelor acţiunii: ştiinţele tehnice, administrativ-organizaţionale 

ştiinţele medicale, ştiinţele instructiv-educaţionale, ş.a. 

c. grupul ştiinţelor generale, de sinteză: filosofia, matematica, cibernetica, 

ş.a. (Dicţionarul de filosofie, citat de Ioan Humă). 
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2. Teoria generală a statului şi dreptului ca ştiinţă şi disciplină de studiu 

 

Teoria generală a statului şi dreptului este o ştiinţă socială, generală, juridică 

care studiază, în baza unui ansamblu de teorii, concepţii, noţiuni cu privire la stat şi 

drept, legităţile referitoare la apariţia, evoluţia şi funcţionarea dreptului, în general, 

şi a sistemului de drept al statului respectiv, în special. 

Teoria generală a statului şi dreptului este o ştiinţă socială deoarece studiază 

statul şi dreptul ca fenomene sociale. 

Teoria generală a statului şi dreptului este o ştiinţă juridică, care studiază 

latura juridico-statală a vieţii sociale. 

Teoria generală a statului şi dreptului este o ştiinţă generală, din cauza că 

identifică şi caracterizează legităţile generale de dezvoltare a statului şi dreptului. 

(Andrei Negru, Victor Zaharia) 

În doctrină se mai propune şi conceptul conform căruia, teoria generală a 

statului şi dreptului este o ştiinţă politică. Ipoteza de la care se porneşte în această 

idee este că statul şi dreptul sunt concomitent şi fenomene politice. 

Mai întîlnim afirmaţii că teoria generală a statului şi dreptului este o ştiinţă 

filosofică. Precizez că teoria generală a statului şi dreptului nu se ridică la nivelul 

de teoretizare a filosofiei, limitîndu-se la formularea de legi, care generează numai 

fenomene juridiice. 

Teoria generală a statului şi dreptului ca disciplină de studiu include în sine 

un număr limitat de informaţie juridică, sistematizat într-un număr concret de teme 

referitoare la caracteristica anumitor fenomene juridice care ar permite iniţierea, 

pregătirea iniţială a viitorului jurist pentru studierea celorlalte discipline didactice. 

(Andrei Negru, Victor Zaharia) 

 

3. Obiectul de studiu  al teoriei generale a statului şi dreptului 

 

Problema relevării obiectului de studiu al statului şi dreptului este una destul 

de importantă, în condiţiile în care acesta ne oferă posibilitatea de a caracteriza 

conţinutul ştiinţei respective, concomitent, de a evidenţia deosebirea între teoria 

generală a statului şi dreptului şi alte ştiinţe care studiază statul şi dreptul. 

Obiectul de studiu al teoriei generale a statului şi dreptului include în sine: 

- legităţile apariţiei, evoluţiei, dezvoltării şi funcţionării statului şi dreptului 

ca fenomene sociale, 

- esenţa, tipurile, formele, funcţiile, structura şi mecanismul interacţiunii 

statului şi dreptului, sistemului de drept, 

- principalele noţiuni şi categorii juridice care sînt caracteristice şi necesare 

întregului sistem de ştiinţe juridice. (Gh. Avornic) 

 

4. Baza metodologică a teoriei generale a statului şi dreptului 

 

Baza metodologică a teoriei generale a statului şi dreptului reprezintă - un 

sistem de procedee, metode de cercetare, operaţiuni logice, principii de investigaţie 

a legităţilor apariţiei, evoluţiei, dezvoltării statului, dreptului ca fenomene sociale. 



9 

Principalele metode de cercetare a teoriei generale a statului şi dreptului sînt: 

a. metoda logică  

b. metoda istorică  

c. metoda comparativă  

d. metoda sociologică  

e. metoda experimentului  

 

5. Funcţiile teoriei generale a statului şi dreptului 

 

Funcţiile teoriei generale a statului şi dreptului vin să dovedească caracterul 

ei util ca ştiinţă, atît sub aspect teoretic, cît şi practic. Pornind de la această idee, 

scoatem în evidenţă funcţia teoretică şi funcţia practică a teoriei generale a statului 

şi dreptului. 

Funcţia teoretică presupune elaborarea de concepte, teorii, prin intermediul 

cărora se interpretează fenomenele juridice. 

Funcţia practică stabileşte modalităţile prin care fenomenele juridice se 

manifestă în viaţa socială, înaintînd, după caz, propuneri de reformare a realităţii 

juridice. 

În acelaşi sens, ţinînd cont de opiniile exprimate în literatura de specialitate, 

propunem următoarele funcţii ale teoriei generale a statului şi dreptului: 

. funcţia cognitivă - constă în cunoaşterea, unirea fenomenelor şi proceselor 

vieţii statale şi juridice ale societăţii; (Andrei Negru, Victor Zaharia) 

. funcţia explicativă - presupune lămurirea cauzelor şi mecanismelor care au 

condiţionat producerea fenomenelor juridice; 

. funcţia euristică - rezidă în descoperirea unor fenomene noi în dezvoltarea 

ştiinţei despre stat şi drept prin mijloacele şi regulile metodologice de care 

dispune, în scopul promovării de reforme sociale noi; 

. funcţia critică - analiza fenomenelor juridice în cazul constatării lacunelor, 

erorilor, a defectelor şi evidenţierea căilor de ieşire din aceste situaţii; 

. funcţia ideologică - se manifestă prin confirmarea principiilor statului de 

drept, asigurarea propagandei juridice şi a educaţiei juridice. Se elaborează 

anumite concepţii, teorii despre drept, stat, realitatea juridică a societăţii. 

(Andrei Negru, Victor Zaharia) 

. funcţia de prognozare - constă în prezicerea dezvoltării ulterioară a statului 

şi dreptului, avînd la bază realizările de ultima oră. 

 

6. Teoria generală a statului şi dreptului în conexiune cu alte  

ştiinţe sociale şi cu celelalte ştiinţe juridice 
 

Teoria generală a statului şi dreptului ca ştiinţă juridică, integrată în sistemul 

ştiinţelor sociale, nu poate fi abordată într-un mod separat. Un indiciu important îl 

constituie şi corelaţia ei cu alte ştiinţe sociale. 

Una din ştiinţele sociale cu care colaborează teoria generală a dreptului este 

politologia, care are drept obiect de studiu statul, puterea, pe care nu le putem nega 

în cercetarea dreptului. 



10 

Funcţionarea unei societăţi a presupus întotdeauna crearea unui sistem de 

control, capabil să reglementeze activitatea autorităţilor publice de orice nivel. 

Existenţa statului implică şi un anumit statut al puterii, evident, limitat în măsura 

posibilului, pentru a o împiedica să devină ca o prerogativă la discreţia celor care o 

exercită. (Boris Negru, Alina Negru) 

Interacţiunea teoriei generale a statului şi dreptului cu ştiinţele istorice, la fel 

are o importanţă deosebită, deoarece, pentru a înţelege instituţiile juridice actuale, 

recurgem la studierea trecutului lor. Fenomenele statal-juridice s-au format şi au 

evoluat la fiecare etapă de dezvoltare istorică. 

Nu putem nega nici corelaţia ei cu sociologia, care are menirea de a constata 

aprecierile societăţii la o anumită perioadă: se studiază instituţiile juridice, evoluţia 

acestor instituţii, ş.a. Este necesar să se ţină cont de concluziile pe care le-a obţinut 

sociologia, investigînd un fenomen juridico-statal. 

O altă ştiinţă de interacţiune este – psihologia. Conexiunea dintre drept şi 

psihologie poate fi reflectată prin faptul că comportamentul fiinţei umane este 

tratat în raport cu normativitatea socială şi juridică, adică raportul dintre individ şi 

stat. Interacțiunea se poate evidenţia şi prin necesitatea investigaţiei rolului 

fenomenelor psihice în drama judiciară, în special studierea infractorului şi 

infracţiunii. Psihologii din sistemul ordinii publice şi de drept încearcă să explice 

cum influenţează trăirile psihice, nivelul intelectual, cogniţiile, sfera afectivă, 

paternurile comportamentale în respectarea sau încălcarea normelor de drept. 

Stabilind un profil psihologic corect, psihologul criminalist în comun cu cei din 

organele de drept pot preîntîmpina săvîrşirea unor alte noi crime.  

Cunoştinţele filosofice sînt şi ele strict necesare în procesul de cercetare a 

teoriei generale a statului şi dreptului. Fenomenele juridico-statale pot face obiectul 

de studiu al filosofiei, doar că într-un mod mai totalizator. În timp ce filosofia 

cercetează dreptul în esenţa sa universală, teoria generală a dreptului îl studiază în 

natura şi caracterele lui particulare. 

Ne expunem în continuare asupra corelaţiei între teoria generală a statului şi 

dreptului şi celelalte ştiinţe juridice. Ne vom referi în acest context la: ştiinţele 

juridice istorice, ştiinţele juridice ramurale, inter-ramurale şi ştiinţele juridice 

auxiliare. 

Ştiinţele juridico-istorice (exemplu: istoria universală a statului şi dreptului, 

istoria statului şi dreptului românesc, istoria doctrinelor politice şi de drept) au un 

rol semnificativ. Ele au drept scop reconstituirea şi interpretarea trecutului. 

În timp ce istoria studiază statul şi dreptul dintr-o anumită ţară, teoria poate 

face abstracţie de la aceasta, neconcretizînd despre ce stat, drept este vorba. (Boris 

Negru, Alina Negru) 

Ştiinţele juridice de ramură studiază fenomenele juridico-statale într-un mod 

particular. La studierea problemelor respective fiecare ramură de drept se conduce 

de categoriile şi principiile juridice, care au fost elaborate de către teoria generală a 

statului şi dreptului. 

Ştiinţele juridice inter-ramurale cercetează nişte domenii mai speciale, care 

fac parte din diverse ramuri de drept, cum ar fi de ex. dreptul ecologic. Aspectul de 

corelaţie este acelaşi ca şi în cazul ştiinţelor juridice de ramură. 
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Ştiinţele juridice auxiliare dintre care fac parte: statistica judiciară, medicina 

legală, criminologia, ş.a. Aceste ştiinţe contribuie la o cercetare mai aprofundată a 

fenomenelor juridico-statale şi la o realizare şi interpretare corectă a regulilor de 

comportament. 
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Tema II. 

Originea statului şi dreptului 

 

Sediul materiei: 

1. Utilitatea studierii originii statului şi dreptului.Teoria generală,  

    teoria specială, teoria particulară de apariţie a statului şi  

    dreptului. 

2. Caracteristica puterii şi a normelor sociale din societatea 

    prestatală. 

3. Premisele apariţiei statului şi dreptului. 

4. Caracteristica unor concepţii privind originea statului şi  

    dreptului. 

 

Obiective de referinţă: 

- determinarea importanţei studierii originii statului şi dreptului; 

- relevarea aspectelor pe care le cunoaşte teoria generală a  

  dreptului; 

- distingerea caracteristicilor puterii şi a normelor sociale din  

  societatea prestatală; 

- identificarea premiselor  apariţiei statului şi dreptului; 

- caracterizarea concepţiilor privind originea statului şi dreptului. 

 

1. Utilitatea studierii originii statului şi dreptului. Teoria generală, teoria 

specială, teoria particulară de apariţie a statului şi dreptului 
 

Teoriile apariţiei statului şi dreptului: 

- teoria particulară de apariţie a statului şi dreptului, care presupune 

apariţia unui stat şi a unui sistem de drept caracteristic statului respectiv 

(apariţia statului şi dreptului român, a statului şi dreptului francez, ş.a.); 

- teoria specială de apariţie a statului şi dreptului, care stabileşte apariţia 

statelor şi sistemele lor de drept la o anumită etapă sau epocă istorică 

(apariţia statelor şi sistemelor de drept antice, medievale, moderne şi 

contemporane); 

- teoria generală de apariţie a statului şi dreptului, adică apariţia statului 

şi dreptului ca fenomene sociale, cînd nu e neapărat să precizăm despre 

ce stat şi despre ce drept este vorba. 

 

2. Caracteristica puterii şi a normelor sociale din societatea prestatală 

 

Prima formă de conveţuire a oamenilor a fost hoarda - un grup de oameni 

uniţi, fără stabilirea vreunei reguli. Viaţa hoardei era nomadă, nefiind legată de un 

loc de trai permanent. Principalele îndeletniciri erau pescuitul şi vînătoarea. 

Din cauza condiţiilor aspre de viaţă, slăbiciunii în faţa naturii, omul a fost 

nevoit să se unească în ginţi - uniuni de oameni legaţi prin rudenie de sînge, 

inclusiv prin comunitate de tradiţii, obiceiuri, limbă, proprietăţi comune. 
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Datorită faptului că la începutul existenței gintei relațiile de căsătorie nu 

aveau o recunoaștere în cadrul comuniunii, rudenia se stabilea după mama. Acest 

fenomen a dus la crearea mai întîi a gintei matriarhale. Apoi, evoluția cantitativă 

dar și calitativă a gintei matriarhale, sporirea nevoilor colectivității, conștientizarea 

membrilor gintei, manifestarea individualismului și a personalității membrilor săi 

au dus la înlocuirea gintei matriarhale cu ginta patriarhală, unde intîietatea aparține 

bărbatului, iar descendența se stabilește după acesta. 

Ginta era condusă de următoarele organe alese: 

 căpetenia, ca cel mai bătrîn şi cel mai înţelept bărbat, 

 şi adunarea populară, formată din membrii cei mai destoinici aleşi de 

către gintă. 

Ulterior ginţile se unesc în triburi - mai multe ginţi /familii înrudite. Relaţiile 

din societate erau reglementate prin norme sociale, cu aspecte morale şi puternic 

religioase numite obiceiuri. Diferenţa dintre obiceiuri şi normele juridice constă în: 

În primul rînd, obiceiurile erau formate de membrii întregii societăţi, pe cînd 

dreptul este adoptat de către organele legislative (parlamentul), 

În al doilea rînd, obiceiurile erau nescrise, iar dreptul este reprezentat pe un 

suport material, 

În al treilea rînd, obiceiurile se respectau din obişnuinţă, iar dreptul din frica 

de a nu fi pedepsit, 

În al patrulea rînd, în cazul nerespectării obiceiurilor persoana era pedepsită 

prin alungare din societate sau prin pedepsirea şi membrilor familiei, iar în cazul 

dreptului sancţiunile sînt aplicate conform legii. 

La o etapă posterioară apar uniunile de triburi - comunităţi de oameni legaţi 

prin interese gospodăreşti, culturale, pentru siguranţă în caz de ciocniri militare ş.a. 

 

3. Premisele apariţiei statului şi dreptului 

 

Condiţiile care au dus la apariţia statului şi dreptului s-au conturat încă din 

societatea primitivă. Principalul factor care a dus la apariţia acestor condiţii a fost 

baza economică a societăţii, adică totalitatea mijloacelor de producţie (unelete de 

muncă). Pe atunci uneltele de muncă erau rudimentare şi se aflau în proprietatea 

colectivă a societăţii. 

Premisele apariției statului: 

- premise economice, 

- premise sociale, 

- premise militare. 

Premisele apariției dreptului: 

- transformarea obiceiurilor primitive în normele obiceiului juridic. Odată cu 

prăbușirea orînduirii primitive unele obiceiuri, care mai înainte exprimau voinţa 

intregii ginţi, se schimbă după conţinut. Ele au început să exprime voinţa unor 

grupuri sociale. Iar, statul asigură obiceiurile prin constrîngere, adică a început să 

le susţină prin forța sa deconstrîngere. 

  - crearea dreptului de către organele statului (legi, coduri) - cu timpul devine 

principala formă de creare a dreptului.  
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- precedentul juridic sau administrativ în crearea normelor juridice. Un rol 

esenţial l-au jucat organele judiciare sau administrative (SUA, Canada). 

 

4. Caracteristica unor concepţii privind originea statului şi dreptului 

 

Concepţiile cele mai răspîndite care au contribuit mai mult sau mai puțin la 

cercetarea statului ca fenomen social se atribuie următoarele: 

Teoria contractualistă - se încheie un contract între cetăţeni şi conducător, în 

baza căruia conducătorul va proteja drepturile cetăţenilor (J. J. Rousseau, J. Locke, 

T. Hobbes). 

Teoria violenţei - statul apare ca urmare a caracterului violent din societate, 

legile sunt făcute de către cei mai puternici (E. Duhring, K. Kautsky). 

Teoria psihologică - cauza apariţiei statului trebuie căutată în psihologia 

omului. Potrivit acestei teorii statul apare prin necesităţile psihice ale omului de a 

se supune. (Tard, Frezer). 

Teoria rasială - statul apare ca urmare existenţei unei rase superioare (F. 

Nietzsche, A. Hitler). 

Teoria biologică - potrivit acestei teorii statul apare ca urmare a dezvoltării 

societăţii şi a intelectualităţii umane (H. Spencer, Borms, Blunschii). 
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Tema III. 

Caracteristica generală a statului 
 

Sediul materiei: 

1. Conceptul statului, trăsăturile lui. 

2. Dimensiunile (elementele constitutive) statului. 

    a) Teritoriul: concept, funcţii, principii; 

    b) Populaţia.Naţiunea.Minoritatea naţională. Grup etnic.  

         Coraportul categoriilor: ,,stat”-,,naţiune”; 

    c) Autoritatea publică exclusivă (suverană). Suveranitatea; 

3. Scopul, sarcinile şi funcţiile statului. 

4. Formele statului. 

    a) forma de guvernămînt; 

    b) forma de structură; 

    c) forma regimului politic. 

 

Obiective de referinţă: 

- definirea conceptului de stat şi stabilirea trăsăturilor lui 

  caracteristice; 

- descrierea dimensiunilor statului; 

- evidenţierea tipurilor istorice de stat; 

- determinarea scopului, sarcinilor şi funcţiilor statului; 

- identificarea formelor statului şi interpretarea elementelor  

  acestuia; 

- interpretarea organizării politico-etatice a Republicii Moldova. 

 

1. Conceptul statului, trăsăturile lui 

 

Cuvîntul stat provine de la latinescul ”status” - în traducere înseamnă ceva 

stabil, ceva permanent, ceea ce nu coincidea cu sensul său adevărat.  

Problema definirii statului a preocupat oamenii de ştiinţă începînd din 

antichitate. Juriști, politologi, sociologi şi-au adus contribuţia pentru a clarifica 

problema, locul şi rolul statului în societate. 

Dar, termenul de stat apare pentru prima dată în lucrarea “Principele” a lui 

Niccolo Machiavelli. De asemenea, grecii au desemnat statul prin termenul ”polis” 

sau ”politea”, aceasta din urmă reprezentînd o formă de organizare. 

Noțiunea de stat este folosită în mai multe sensuri. În sens larg, prin stat se 

înțelege organizaorul principal al activității sociale, care stabilește reguli generale 

și obligatorii de comportament, organizează aplicarea sau executarea acestor reguli 

și, în caz de necesitate, soluționează litigiile care apar în societate. În sens restrîns, 

statul reprezintă totalitatea de autorități publice care asigură guvernarea. 

 

2. Dimensiunile (elementele constitutive) statului. 
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Statul reprezintă instituţia cu cel mai înalt grad de organizare şi structurare în 

societate. Sub acest aspect, statul se caracterizează prin trei elemente de bază, care 

îl deosebesc de alte forme de organizare a societății, fără de care statul este de 

neconceput: teritoriul, populația și puterea publică exclusivă sau suverană. În 

continuare vom desfășura fiecare din aceste elemente 

a) Teritoriul: concept, funcţii, principii. 

Teritoriul reprezintă dimensiunea materială a statului - întinderea de pămînt, 

cu limite precis stabilite, pe care locuiește o anumită populație și asupra căruia se 

răsfrînge puterea statului. Elementele principale ale teritoriului sînt: solul, subsolul, 

spațiul aerian, spațiul acvatic. 

b) Populaţia. Naţiunea. Minoritatea naţională. Grup etnic. Coraportul între 

categoriile: ,,stat”-,,naţiune”. 

 Populația reprezintă dimensiunea demografică, psihologică și spirituală a 

statului. Indivizii care locuiesc pe un teritoriu determinat pot fi categorizați în: 

- cetățeni, 

- cetățeni străini, și 

- apatrizi (persoanele fără cetățenie). 

c) Autoritatea publică exclusivă (suverană). Suveranitatea. 

Specificul oricărei puteri constă în posibilitatea de a-și impune voința altora, 

de a determina supunerea sau subordonarea altora. 

Puterea publică este suverană. Suveranitatea este caracteristica esențială a 

statului, a puterii de stat și presupune că, ”puterea de stat se răsfrînge pe un anumit 

teritoriu și asupra unei populații și nu admite ca vre-o altă autoritate să exercite 

atribuții specifice puterii statale asupra aceluiași teritoriu și populații aflate pe el”. 

Suveranitatea de stat este strîns legată de suveranitatea națională, care apare 

odată cu națiunea și reprezintă putertea absolută a poporului, posibilitatea  lui de 

ași determina caracterul vieții sociale, realizarea dreptului la autodeterminare, ș.a. 

Trăsăturile suveranității: 

 Exclusivitatea - teritoriul unui stat poate fi supus doar unei singure 

suveranități depline; 

 Originalitatea și caracterul plenar - suveranitatea aparține statului și nu-i 

poate fi atribuită extern; 

 Indivizibilitatea - nu poate fi fragmentată, atributele ei nu pot aparține în 

același timp mai multor titulari; 

 Inalienabilitatea - imposibilitatea de a o abandona, ceda sau împrumuta 

altor state sau organisme internaționale. 

Pe lîngă dimensiunile statului reflectate mai sus, în literatura de specialitate 

unii autori le mai completează cu: sistemul de impozite, elaborarea și aplicarea 

dreptului, simbolurile statului, ș.a. Sîntem de părerea că acestea exercită mai mult 

un rol de identificare și nu pot fi privite drept caracteristici definitorii ale statului. 

 

3. Scopul, sarcinile şi funcţiile statului 

 

Scopul statului este ceea ce își propune el să realizeze prin activitatea sa. 
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Scopul statului democratic contemporan constă în proclamarea, promovarea, 

confirmarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamantale ale oamenilor. 

(Andrei Negru, Victor Zaharia) 

În vederea realizării scopului propus, statul își stabilește anumite sarcini în 

diferite domenii: economice, politice, sociale, ideologice, culturale. 

În înfăptuirea interesului general, statul trebuie să asigure ca acelaşi gen de 

activitate să se desfăşoare în mod repetat şi eficient de organisme specializate, 

potrivit unor norme şi metode clare şi bine determinate. Aceste activităţi se 

regrupează şi se derulează în cadrul diferitelor funcţii ale statului. 

Funcțiile statului reprezintă - direcțiile principale de activitate ale statului, 

determinate de esența și conținutul lui, în baza scopului propus, al sarcinilor și 

direcțiilor sociale la diferite etape de dezvoltare. 

Activitatea complexă a statului determină diversitatea funcțiilor sale, care se 

diferențiază, avînd la bază diferite criterii: 

1. După durata de acțiune deosebim: 

- funcții permanente (prezente la toate etapele de dezvoltare); 

- funcții temporare (pentru cazuri extreme: calamități naturale, război). 

2. După forma de realizare sunt: 

- funcții de creare a dreptului; 

- funcții de aplicare a dreptului. 

3. După sfera de activitate distingem: 

- funcții interne; 

- funcții externe. 

În doctrina rusă, se mai întîlnesc și alte diviziuni ale funcțiilor dreptului, 

lucrarea de față făcînd referință doar la criteriile cele mai răspîndite (de exemplu, 

mai figurează și criteriul social: funcții care vizează interesele clasei dominante și 

funcții ce vizează interesele întregii societăți). (M. Marcenko) 

Funcţiile interne ale statului: 

a. funcţia legislativă - statul adoptă întreaga legislaţie din societate, inclusiv 

Constituţia; 

b. funcţia executivă - transpunerea în viată a legilor şi altor decizii adoptate, 

cît şi organizarea întregii activităţi pentru asigurarea desfăşurării normale a vieţii 

sociale; 

c. funcţia judecatorească - statul supravegheaza aplicarea corectă a legilor şi 

sancţionarea încălcarii acestora; 

d. funcţia economică - pe de o parte statul este organizatorul direct al 

activităţii economice în cadrul proprietăţii de stat şi, pe de altă parte, asigură 

întregul cadru politico-organizatoric prin care agenţii economici să-şi desfășoare 

activitatea; 

e. funcţia socială - statul asigură condiţii ca toţi cetăţenii să ducă o viaţă 

decentă, organizînd un sistem de protecţie socială, de asigurări sociale, de sănătate; 

f. funcţia administrativă - pentru desfăşurarea normală a vieţii sociale, statul 

asigură populaţia cu diverse servicii: energie, apă, servicii publice, ş.a.; 

g. funcţia culturală - statul asigură condiţii pentru instruirea şi educarea 

tuturor cetăţenilor (în instituţii de învatamînt, de cultură, cercetare). 
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h. funcţia de apărare - statul asigură o viaţă normală (liniştită), prevenind şi 

sancţionînd faptele antisociale comise de unii membrii ai comunităţii. 

Funcţiile externe ale statului: 

a. funcţia de apărare a independenţei şi  suveranităţii statale, a integrităţii 

teritoriale şi ordinii de drept; 

b. funcţia de organizare a colaborării cu statele lumii în diverse domenii: 

politic, economic, cultural, ş.a.; 

c. funcţia militară, de apărare a păcii, menţinerii unui climat de linişte şi 

întelegere între popoare. 

 

4. Formele statului 

 

Forma statului exprimă modul în care este constituită şi exercitată puterea, 

modalitatea de organizare şi conducere a societăţii prin stat. 

Forma de stat include în sine trei elemente constitutive: 

a) forma de guvernămînt: regimul de guvernămînt; 

     b) forma de structură; 

     c) forma regimului politic. 

 a) Forma de guvernămînt arată cum este organizată puterea în stat prin 

organele sale, coraportul dintre aceste organe. După forma de guvernămînt un stat 

poate fi monarhie sau republică. 

Monarhia este acea formă de guvenămînt în care puterea se realizează de o 

singură persoană - monarhul, putere pe viață și se transmite pe calea succesiunii. 

Monarhia cunoaște mai multe forme: 

- Monarhia nelimitată – atunci cînd toată puterea aparține monarhului; 

- Monarhia limitată – limitarea puterii monarhului de un organ reprezentativ; 

- Monarhia parlamentară dualistă – presupune egalitatea puterii între monarh 

și organul reprezentativ; 

- Monarhia parlamentară contemporană – puterea monarhului este simbolică. 

Republica este o altă formă de guvernămînt, cînd puterea aparține unui organ 

ales pe termen limitat. Republicile pot fi parlamantare și prezidențiale. 

- Republica parlamentară  

- Republica prezidențială  

 b) Forma de structură determină modul de organizare, structura puterii. 

Formele structurii de stat pot fi simple și compuse. 

 c) Forma regimului politic definește acel sistem de metode și principii prin 

care se înfăptuiește puterea de stat. 
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Tema IV. 

Statul de Drept 

 

Sediul materiei: 

1. Conceptul statului de drept.  

2. Evoluția conceptului stat de drept: statul poliţienesc, statul 

    parlamentar, statul constituţional. 

3. Trăsăturile definitorii ale statului de drept. 

4. Edificarea statului de drept în Republica Moldova. 

 

Obiective de referinţă: 

- identificarea conceptului statului de drept și evidenţierea etapelor 

  de constituire a conceptului; 

- determinarea exigenţelor statului de drept şi interpretarea lor; 

- caracterizarea obstacolelor care pot interveni în procesul de  

  constituire a statului de drept în Republica Moldova; 

- propunerea unor soluţii pentru garantarea drepturilor şi libertăţilor  

  omului. 

 

1. Conceptul statului de drept 

 

Sintagma statul de drept exprimă dependența reciprocă dintre acele două 

fenomene sociale, între stat, care are tendința de a domina şi supune și, drept, care 

ordonează şi oprește. Marele jurist francez L. Duguit spunea că ”dreptul fără forţă 

este neputincios, dar forţa fără drept este o barbarie”. Statul de drept presupune 

anume armonizarea, echilibrarea raporturilor celor două componente, în sensul 

domniei legii, adică a supremaţiei ei absolute în scopul asigurării drepturilor şi 

libertăţilor fundamantale ale omului în exercitarea puterii. 

 

2. Evoluția conceptului stat de drept: statul poliţienesc, 

statul parlamentar, statul constituţional 
 

Doctrina ”statului de drept” indică diferite niveluri de evoluție ale acestuia: 

Forma primară a statului de drept se evidentiaza prin statul polițienesc, în 

care dreptul este cel al guvernămîntului, al executivului, care este caracterizat prin 

inegalitatea părților raportului juridic, adică numai obligațiile oamenilor sunt 

reglementate prin lege, nu și ale administrației. (Ion Deleanu) 

 Un alt nivel al procesului de edificare a statului de drept este statul legal, în 

care se asigură dominația legii, rolul principal revinindu-i parlamentului. 

 Un al treilea nivel al procesului de edificare a statului de drept și cel mai 

avansat este statul constituțional, în care organizarea puterii este reglementată prin 

constituție, adică presupune supremația constituției. 

 

3. Trăsăturile definitorii ale statului de drept 
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 Statul de drept se caracterizează prin următoarele trăsături: 

 Este fundamentat pe supremația legii; 

 Presupune realizarea strictă a legilor de către toți (cetățeni, 

funcționari, autorități publice, stat, organizații nestatale, etc.); 

 Se prevede răspunderea reciprocă a statului și cetățenilor în limitele 

stabilite de lege; 

 Existența unei democrații constituționale reale (inclusiv pluralismul în 

societate, participarea la formarea autorităților publce și la guvernare, 

consultarea cetățenilor în probleme de interes statal major, etc.); ș.a. 
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Tema V. 

Aparatul de stat 

 

Sediul materiei: 

1. Conceptul aparatului de stat. 

2. Structura aparatului de stat. Clasificarea organelor statului. 

3. Principiile organizării şi funcţionării aparatului de stat. 

4. Raporturile dintre autorităţile publice de diferite niveluri. 

5. Cetăţenii, societatea civilă şi administraţia publică. 

 

Obiective de referinţă: 

- definirea conceptului aparatului de stat; 

- caracterizarea structurii aparatului de stat; 

- interpretarea principiilor organizării şi funcţionării aparatului de  

  stat; 

- stabilirea raporturilor între autorităţile publice de diferite niveluri; 

- argumentarea rolului societăţii civile în aparatul de stat. 

 

1. Conceptul aparatului de stat 

 

Aparatul de stat constă din acele instituții sau organe care, în ansamblul lor, 

realizează scopul, sarcinile și funcțiile puterii de stat. Aparatul constituie elementul 

important al oricărui stat. 

O importanță deosebită pentru teoria generală a statului și dreptului o are 

definirea organului de stat – un grup special de oameni care realizează guvernarea 

de stat. 

Particularitățile organelor de stat, ca parte componentă a aparatului de stat: 

- organele de stat formează structura aparatului de stat. Eficiența activității 

aparatului de stat depinde de: nivelul de dezvoltare, atît a tuturor organelor statului 

luate în ansamblu, cît și a fiecărui organ în parte, de determinarea foarte clară a 

competențelor fiecărui organ, de corelația între aceste organe și în raport cu ong-

urile;  

- fiecare organ al statului reprezintă un element de structură al aparatului de 

stat, creat în scopul îndeplinirii unui sau altui tip de activități ale statului. Fiecărui 

organ al statului îi revin anumite atribuții stabilite pe cale legislativă; 

- organele statului se deosebesc de organizațiile nestatale prin următoarele: 

În primul rînd reprezintă voința statului. În al doilea rînd, își exercită atribuțiile din 

numele statului, în limite teritoriale determinate. În al treilea rînd, organele statului 

exercită un anumit tip, formă de activitate stabilită prin lege. În al patrulea rînd, au 

o structură juridică bine determinată de lege și activează în baza unor regulamente, 

care stabilesc locul și rolul fiecărui organ al aparatului de stat. În al cincilea rînd, 

organele statului sunt înzestrate cu atribuții care au un caracter de putere; 

- organele statului, în limitele competenței stabilite, emit, din numele statului 

acte juridice, individuale și normative, ele exercită controlul executării cerințelor 
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stabilite în aceste acte, asigură executarea lor prin măsuri de convingere, explicare, 

stimulare, iar în caz de necesitate – de constrîngere statală. 

 

2. Structura aparatului de stat. Clasificarea organelor statului 
 

Prin structura aparatului de stat înțelegem aspectul legat de partea lui 

internă, adică poziția care o ocupă fiecare organ al aparatului de stat și coraportul 

între ele. 

Din punct de vedere al funcțiilor îndeplinite, se deosebesc organe ale puterii 

legislative, organe ale puterii executive și organe ale puterii judecătorești. Urmare, 

vom prezenta caracteristica structurii aparatului de stat al Republicii Moldova. 

Organele puterii legislative - ocupă locul principal în structura aparatului de 

stat. Constituția Republicii Moldova, prin art. 60, determină: ”Parlamentul este 

organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica autoritate 

legislativă a statului”. Din această prevedere constituțională reiese că, exercitarea 

funcției legislative aparține în exclusivitate Parlamentului, numai Parlamentul este 

în drept să reglementeze raporturi sociale prin lege.  

Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. 

Legile constituționale – legile care introduc texte noi în Constituție, abrogă 

anumite texte constituționale sau le modifică pe cele existente și se adoptă cu votul 

a 2/3 din deputații aleși (cel puțin 67 deputați). 

Legile organice – legile care se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, 

după cel puţin două lecturi (cel puțin 51 deputați). 

Legile ordinare – legile care se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor 

prezenţi în sală (cel puțin 26 deputați). 

Organele puterii executive – vom face referință la Președintele Republicii 

Moldova, Guvernul Republicii Moldova, organele administrației publice centrale și 

organele administrației publice locale. 

Președintele Republicii Moldova 

Parlamentul este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi 

integrităţii teritoriale a ţării. Se alege de Parlament cu votul secret a trei cincimi din 

numărul deputaţilor aleşi. 

Atribuțiile Președintelui Republicii Moldova: 

- încheie tratate internaţionale în numele țării; 

- acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai Republicii Moldova; 

- în caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, ia măsuri pentru 

respingerea agresiunii, declară stare de război; 

- conferă decoraţii şi titluri de onoare; 

- acordă grade militare supreme prevăzute de lege; 

- soluţionează problemele cetăţeniei Republicii Moldova şi acordă azil 

politic; 

- numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege; 

- acordă graţiere individuală; 

- poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa asupra 

problemelor de interes naţional; 
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- acordă ranguri diplomatice; 

- conferă grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, 

judecătorii şi altor categorii de funcţionari, în condiţiile legii; 

- suspendă actele Guvernului, ce contravin legislaţiei, pînă la adoptarea 

hotărîrii definitive a Curţii Constituţionale. 

Guvernul Republicii Moldova 

Guvernul este organul central al puterii executive, alcătuit din prim-ministru, 

viceprim-miniștri, miniștri, alți membri (Guvernatorul UTA Găgăuzia, Președintele 

Academiei de Științe a Moldovei) 

Împuternicirile generale ale Guvernului Republicii Moldova: 

- promovează în viaţă legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui 

Republicii Moldova şi exercită controlul asupra executării hotărîrilor şi 

ordonanţelor Guvernului; 

- stabileşte funcţiile ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale şi 

ale celor din subordinea sa, asigură întreţinerea autorităţilor administraţiei publice 

centrale în limitele mijloacelor financiare aprobate în acest scop de Parlament; 

- coordonează şi exercită controlul asupra activităţii organelor administraţiei 

publice locale ale Republicii Moldova; 

- realizează programele dezvoltării economice şi sociale a republicii, creează 

condiţii pentru funcţionarea autoadministrării; 

- conduce organele de apărare a teritoriului, securităţii Republicii Moldova şi 

a cetăţenilor ei; 

- asigură promovarea politicii interne şi externe a Republicii Moldova. 

Autoritățile publice centrale 

Organele centrale de specialitate ale statului sunt ministerele, care traduc în 

viaţă politica Guvernului, hotărîrile şi dispoziţiile lui, conduc domeniile 

încredinţate şi sînt responsabile de activitatea lor. 

În scopul conducerii, coordonării şi exercitării controlului în domeniul 

organizării economiei şi în alte domenii care nu intră nemijlocit în atribuţiile 

ministerelor, se înfiinţează, în condiţiile legii, şi alte autorităţi administrative, cum 

sunt departamentele, serviciile, inspectoratele, comisiile, consiliile, alte organe 

centrale de specialitate. 

Autoritățile publice locale 

Administrația publică locală se instituie în sate (comune), orașe (municipii) 

și raioane. Unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice. 

Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe: 

- principiul autonomiei locale – presupune dreptul de a-și rezolva interesele 

proprii fără a implica autoritățile publice centrale; 

- principiul descentralizării serviciilor publice – stabilește transferul unor 

competențe de la autoritățile centrale la autoritățile locale; 

- principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale – relevă 

modalitatea de constituire a autorităților publice locale; 

- principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit – 

presupune colaborarea cu populația în problemele de interes local. 
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O unitate teritorială autonomă cu un statut special este Găgăuzia care, fiind o 

formă de autodeterminare a găgăuzilor. Ea este parte integrantă şi inalienabilă a 

Republicii Moldova şi soluţionează de sine stătător, în limitele competenţei sale, în 

interesul întregii populaţii, problemele cu caracter politic, economic şi cultural. Pe 

teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia sînt garantate toate drepturile şi 

libertăţile prevăzute de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova. 

Organele puterii judecătorești – judecătoriile de sector, Curțile de Apel și 

Curtea Supremă de Justiție. În art. 114, Constituție, se stabilește că, ”Justiția se 

înfăptuiește în numele legii numai de instanțele judecătorești”. Astfel, toate 

instanțele judecătorești indicate în Constituția Republicii Moldova constituie 

sistemul judiciar al țării. 

Instanțele judecătorești sunt compuse din judecători, numiți în funcție de 

Președinte, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele și 

membrii Curții Supreme de Justiție sunt numiți în funcție de către Parlament, la 

propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Aceste prevederi vin să asigure 

independența și inamovibilitatea judecătorilor. (a se vedea cap.IV-IX, Constituție) 

 

3. Principiile organizării şi funcţionării aparatului de stat 

 

Prin principii ale aparatului de stat înțelegem acele idei fundamantale care 

stau la baza organizării și funcționării lui. Ele dezvăluie esența, conținutul, scopul 

și sarcinile de bază ale aparatului de stat. 

Cele mai importante principii de organizare și funcționare a aparatului de 

stat sunt: principiul separației și colaborării puterilor în stat, principiul legalității, 

principiul democratismului și principiul eticii și profesionalismul funcționarilor de 

stat. În literatura de specialitate se mai întîlnește principiul științific și altele. 

 

4. Raporturile dintre autorităţile publice de diferite niveluri 
 

Raporturile dintre autorităţile publice centrale şi autoritățile locale au la bază 

principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei și colaborării în rezolvarea 

problemelor comune. Între autorităţile centrale şi cele locale, între autorităţile 

publice de nivelul întîi şi cele de nivelul al doilea nu există raporturi de 

subordonare, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

Relația între Președintele țării și autoritățile publice locale. Pornind de la 

principiul autonomiei locale, care presupune dreptul și capacitatea autorităților 

locale de a-și rezolva de sinestătător o mare parte din problemele publice, trebuie 

de menționat că acest drept de fapt se exercită de consilii sau adunări compuse din 

membrii aleși și de către organe executive responsabile în fața lor, dacă existența 

acestora este determinată prin lege. 

Avînd în vedere care este structura puterilor în statul nostru, putem afirma că 

posibilitățile Președintelui de a adopta decizii, care să oblige autoritățile locale să 

execute activități concrete cu caracter public, sunt reduse, dacă nu facem refință la 

art.94 din Constituție care stabilește: ”Decretele Președintelui Republicii Moldova 

sunt obligatorii pe tot teritoriul țării, pentru toți subiecții de drept, inclusiv pentru 
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autoritățile publice locale”. Astfel, relația între Președinte și administrația publică 

locală este simbolică. 

Relația între Guvern și autoritățile publice locale. De menționat că 

Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe a statului și exercită 

conducerea generală a administrației publice (art. 96, Constituție). Guvernul își 

exercită funcția de conducător la nivel general. În virtutea acestui rol, Guvernul 

desfășoară o activitate exclusiv executivă, în principal pentru organizarea și 

asigurarea executării legilor de către autoritățile administrației publice. 

Odată cu adoptarea în 2006 a noii legi privind administrația publică locală, în 

raport cu Guvernul autoritățile publice locale se bucură de mai multă autonomie, 

chiar dacă Guvernul poate interveni în anumite situații, atunci cînd ultimul încalcă 

legea (într-un fel Guvernul ține sub control activitatea autorităților publice locale). 

Așadar,  Parlamentul poate dizolva consiliul raional, la propunerea Guvernului, 

dacă acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au 

fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotărîri definitive 

întrucît încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare. 

 

5. Cetăţenii, societatea civilă şi administraţia publică 
 

Societatea civilă are o influiență mare asupra autorităților publice, garantînd 

protejarea intereselor anumitor categorii de oameni. Însă, această influiență nu 

trebuie să diminuieze autoritatea, adică să fie conformă legii. De aceea, este foarte 

important să înțelegem corect care este raportul dintre stat și societatea civilă. 

Acest raport poate fi realizat prin: 

- Participarea cetățenilor la procesul dicezional al autorităților publice 

– se are în vedere participarea cetățenilor la procesul electoral. Forma 

cea mai democratică de exprimare a voinței poporului e referendumul 

(art. 109, Constituție); 

- Transparența locală – reflectat în art. 34 din Constituție, ce presupune 

”dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public 

nu poate fi îngrădit”. Autoritățile publice sunt obligate să informeze 

cetățenii despre treburile publice și problemele de interes personal. 

- Rolul forțelor politice și ONG în promovarea intereselor cetățenilor. 

O condiție primordială a democrației este pluralismul politic, care se 

bazează pe egalitatea juridică, dialogul politic și consensul juridic (art. 

41, Constituție). Una din componentele da bază ale societății civile 

sunt organizațiile nonguvernamentale. Pînă la moment, în țară au fost 

înregistrate la Ministerul Justiției ... ong-uri. Ele au misiunea de a 

proteja interesele unor grupuri sociale. 
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Tema VI. 

Consideraţii generale asupra dreptului 

 

Sediul materiei: 

1. Conceptul dreptului. Accepţiunile dreptului: dreptul obiectiv şi  

    dreptul subiectiv. 

2. Factorii de configurare a dreptului. 

3. Esența, conținutul și forma dreptului. 

4. Constantele dreptului. 

5. Funcţiile dreptului. 

6. Finalităţile dreptului. 

 

Obiective de referinţă: 

- definirea dreptului ca fenomen social; 

- caracterizarea trăsăturilor dreptului; 

- abordarea accepțiunilor dreptului; 

- stabilirea factorilor de configurare a dreptului; 

- identificarea și formularea constantelor dreptului; 

- interpretarea funcţiilor şi finalităţilor dreptului. 

 

1. Conceptul dreptului. Accepţiunile dreptului:  

dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv 

 

În pofida faptului că, dreptul apare precum statul, cu mii de ani în urmă, în 

literatura de specialitate nu s-a conturat o definiție unică cu privire la noțiunea – 

”drept”. Problema definirii dreptului este una destul de complicată și controversată, 

iar spectrul de opinii, în acest sens, este unul destul de larg. 

”Dreptul reprezintă o totalitate de norme juridice generale, adoptate și 

garantate de stat, direcționate în scopul reglementării conduitei oamenilor, 

stabilind drepturi, libertăți și obligațiuni juridice, a căror îndeplinire este 

asigurată, în caz de necesitate, prin forța coercitivă a statului”. 

Dreptul național presupune totalitatea regulilor de conduită într-un stat. 

 

2. Factorii de configurare a dreptului 

 

Factorii de configurare a dreptului sunt acele cauze care determină apariția, 

existența și evoluția dreptului. Ei pot fi grupați în următoarele categorii: 

A. Cadrul natural - în toate componentele sale - mediul geografic, factori 

biologici, fiziologici, demografici - acest factor influentează dreptul. Manifestarea 

forței regulatoare a acestui fascicol de factori aparținînd cadrului natural, nu se 

prezintă însa ca o fatalitate, nu în mod automat prezența acestora se finalizează cu 

consecințe (efecte) juridice. Acțiunea lor este întotdeauna corelată unui interes 

social. 

B. Cadrul social-politic - asupra dreptului exercită influența și structurile 

organizatorice ale societății. Nu avem în vedere doar structurile politice oficiale - 
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statul în primul rînd - ci și grupurile de interes, grupurile de presiune, partidele 

politice - structuri sociale nestatale. 

În principal. Dreptul este influiențat de partidul de guvernămînt, de cei care 

dispun de pîrghiile puterii pentru a impune voința lor societății prin acte normativ-

juridice. 

C. Factorul uman - reprezintă zona centrală de interes pentru orice legiuitor. 

Dimensiunea umana a dreptului privește, înainte de orice, drepturile esențiale ale 

individului (drepturi fundamentale), drepturi care garantează egalitatea deplină a 

tuturor oamenilor, posibilitatea lor de manifestare nestingherită în temeiul 

demnității și libertății, pentru că omul, dupa natura sa, este o ființă demnă și liberă. 

Dreptul este implicat în procesul de adaptare a oamenilor la viața socială. 

Disciplinarea conduitei umane trebuie să pornească de la cunoasterea aptitudinilor 

și relațiilor existențiale, a comportamentului corelat al omului într-un sistem de 

relații dat. Acesta presupune cunoașterea factorului uman în dinamismul și 

multitudinea însușirilor și aptitudinilor sale, luarea în considerare a nevoilor, 

intereselor și finalităților acțiunilor omului, în diversele sale ipostaze, (cetățean, 

proprietar, alegător, funcționar, muncitor, etc.). 

D. Factorul internațional - influiența mediului internațional este vizibilă în 

condițiile evolutive ale dreptului din ultimii ani. Odată cu ratificarea convențiilor 

internaționale, semnarea unui șir de tratate, acorduri cu alte state, o multitudine de 

probleme au încetat să mai fie privite din perspectiva dreptului intern, ele devenind 

probleme internaționale. Mai mult ca atît, organismele internaționale ”recomandă” 

ca statele membre să intervină în racordarea dreptului intern la cel internațional. 

 

3. Esența, conținutul și forma dreptului 

 

Esența dreptului. Elaborarea și aplicarea dreptului este rezultatul activității 

umane conștiente. Esența dreptului este strîns legată de voința oamenilor care, 

pentru a deveni drept, se exprimă în voința de stat. 

Conținutul dreptului – cuprinde exprimarea normativă a voinței de stat (deci 

esența sa), precum și totalitatea reglementărilor (norme juridice) diferențiate pe 

ramuri de drept și instituții juridice. 

Forma dreptului – este aspectul exterior al dreptului, haina juridică sub care 

acesta ni se înfățișează. (Ioan Mircea Zărie) 

 

4. Constantele dreptului 

 

În evoluția cercetării teoriei generale a statului și dreptului un șir de categorii 

juridice au fost abordate permanent, numite permanențe juridice. Anume aceste 

permanențe juridice și reprezintă constantele dreptului: 

- principiile dreptului; 

- izvoarele dreptului; 

- norma juridică; 

- raportul juridic; 

- răspunderea juridică. 
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Alte păreri exprimate în literatura de specialitate cu referință la constantele 

dreptului sunt: 

- identificate după conținutul normei juridice (raportul juridic, drepturile și 

obligațiunile părților, răspunderea juridică); 

- după sfera așa-numitului ”dat” al dreptului (relațiile sociale, omul); 

- după sfera aparatului logico-conceptual (legile, obligațiunile, contractul, 

familia, pedeapsa, toate acestea au avut întotdeauna aceeași semnificație). 

Aceste constante sau permanente juridice ne permit definirea dreptului din 

perspectiva evoluției istorice a fenomenului juridic, prin prisma unor elemente de 

maximă stabilitate și perenitate din existența sa. Mai în detaliu, ne vom referi la 

fiecare din aceste constante în mod separat în cadrul temelor ulterioare. 

 

5. Funcţiile dreptului 

 

Funcțiile dreptului sunt activitățile pe care le desfășoară dreptul pentru ași 

realiza scopul său fundamantal, acela de a reglementa conduita oamenilor și de a 

asigura ordinea în societate potrivit voinței generale. (Costică Voicu) 

Principalele funcții ale dreptului sunt: 

1. Functia de instituționalizare sau formalizare juridică a organizării social-

politice a societății. Dreptul este acela care asigură organizarea și functionarea 

puterilor publice, precum și instituțiilor publice fundamentale (nu trebuie să uităm 

de respectarea principiilor suveranității poporului, separației puterilor, autonomiei 

locale și descentralizării), coraportul între autoritățile publice. 

2. Functia de conservare, aparare si garantare a valorilor fundamentale ale 

societății. Ocrotind și garantînd ordinea constituțională, proprietatea, statul și rolul 

individului, dreptul apare ca un factor implicat în procesul dezvoltării sociale. El 

apără prin mijloace specifice fiecărei ramuri, viața în comun împotriva diferitelor 

excese individuale, asigură libertatea, securitatea persoanei, apără proprietatea. 

3. Functia de conducere a societății. Fiind mijlocul cel mai eficace pentru 

realizarea scopurilor social politice, dreptul este conducătorul de bază al societății, 

evidențiind nevoile fiecărui individ, dirijînd relațiile între membrii societății, la fel 

se implică ca mediator în rezolvarea conflictelor apărute. 

4. Funcția normativă – presupune subordonarea acțiunilor individului în 

raport cu conduita prescrisă de normele juridice. Se are în vedere conduita 

organelor de stat, ong-urilor, cetățenilor, totodată verifică aspectul praxiologic de 

realizare a acestui comportament. 

În doctrina națională se mai întîlnesc și alte funcții ale dreptului: funcția 

educativă, funcția informativă. (Boris Negru, Alina Negru) 

 

6. Finalităţile dreptului 

 

Odată apărut, dreptul ca fenomen social și-a instituit un anumit rol – de a 

satisface nevoile și aspirațiile oamenilor: reglementarea și disciplinarea relațiilor 

sociale, rezolvarea conflictelor apărute între oameni, asigurarea prevenirii faptelor 

antisociale, apărarea drepturilor și libertăților fundamantale ale omului, apărarea 
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valorilor sociale și altele. Aceasta constituie tocmai finalitățile dreptului. Observăm 

că nu se poate vorbi despre o finalitate concretă a dreptului, ci despre o diversitate 

de finalități. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 

Tema VII. 

Principiile dreptului 

 

Sediul materiei: 

 1. Conceptul principiilor dreptului. Trăsăturile caracteristice. 

 2. Cîmpuri de categorizare a principiilor dreptului. 

 3. Prezentarea analitică a principiilor generale ale dreptului. 

 

Obiective de referinţă: 

- determinarea conceptului de principii ale dreptului; 

- evidențierea trăsăturilor caracteristice ale principiilor dreptului; 

- identificarea cireriilor de clasificare a principiilor dreptului; 

- reflectarea importanţei teoretice şi practice a principiilor  

  dreptului. 

  

1. Conceptul principiilor dreptului. Trăsăturile caracteristice 

 

Cuvîntul principiu vine de la termenul latinesc - ”principium” -  în traducere 

înseamnă – început, obîrșie, acțiunea de a conduce, de a începe. 

Principiile dreptului reprezintă ideile de bază, ideile diriguitoare a procesului 

de formare, evoluție și funcționare a dreptului. Fiind reflectate mai întîi de toate în 

normele juridice, principiile dreptului pătrund în viața socială și sistemul de drept 

al statului. Ele caracterizează nu doar esența dreptului, ci și conținutul lui, structura 

internă, procesul de aplicare, dinamica dreptului. Principiile dreptului joacă un rol 

important în procesul de creare a dreptului, elaborarea actelor normativ-juridice, 

asigurarea executării prevederilor acestor acte. 

Principiile dreptului se manifestă în calitate de prescripții fundamantale, care 

asigură coordonarea și realizarea, atît a normelor, instituțiilor juridice, ramurilor de 

drept, cît și a sistemului de drept luat în ansamblu. Ele constituie repere de bază în 

activitatea de creare a dreptului, aplicare a dreptului, orcrotire a dreptului, de către 

organele puterii de stat. La fel, principiile dreptului constituie factorii de stabilitate, 

coerență și eficacitate a sistemului de drept într-un stat. Avînd un caracter general, 

ele contribuie la ”unificarea dreptului” într-un sistem și asigură colaborarea dintre 

diferite ramuri ale dreptului, instituții juridice, norme juridice, raporturi juridice, 

dreptul subiectiv și dreptul obiectiv, stau la baza integrării unor noi norme juridice 

în sistemul dreptului. 

Nu în ultimul rînd, principiile dreptului au forța și semnificația unor norme 

superioare, care pot fi formulate în textele actelor normative, în legi, în Constituții 

sau sunt deduse în lumina valorilor sociale promovate. (Ion Craiovan) 

 

2. Cîmpuri de categorizare a principiilor dreptului 

 

În literatura de specialitate principiile dreptului se categorizează-n mai multe 

grupuri, avînd la bază diverse criterii. Așa dar, 

1. După sfera de acțiune și gradul de generalizare, deosebim: 
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- Principii generale – se răsfrîng asupra întregului sistem de drept; 

- Principii ramurale – caracteristice unor ramuri de drept aparte; 

- Principii interramurale – exprimă particularitățile a două sau mai multor 

ramuri de drept. 

2. Din punct de vedere al conținutului, principiile dreptului pot fi de 

inspirație: 

- Filosofică; 

- Politică; 

- Socială; 

- Juridică. 

3. După funcțiile pe care le îndeplinesc principiile generale ale dreptului, 

putem distinge: 

- Funcția fundamantală – fundamantarea oricărei construcții juridice; 

- Funcția tehnică – de exemplu, principiile interpretării normelor jurice.  

4. În funcție de genul de funcție tehnică pe care o îndeplinesc, principiile 

generale ale dreptului se împart în: 

- Principii directoare – principiile de care depinde ordinea socială (de 

exemplu, prezumția de cunoaștere a legii, principiul egalității tuturor în 

fața legii); 

- Principii corective – principiile în absența cărora soluțiile legale ar putea 

fi nejuste sau neadecvate (de exemplu, principiul bunei credințe sau 

principiul că nimeni nu poate să obțină avantaje din propria culpă). 

5. Din punct de vedere al sferei de aplicare, principiile dreptului pot fi 

divizate în: 

- Principii de drept național; 

- Principii de drept comunitar; 

- Principii de drept internațional. 

6. După diviziunea dreptului, deosebim: 

- Principii de drept public; 

- Principii de drept privat. (Boris Negru, Alina Negru) 

 

3. Prezentarea analitică a principiilor generale ale dreptului 

 

1. Principiul asigurării bazelor legale de funcționare a statului. Acest 

principiu constituie premisa existenței statului de drept, deoarece caracteristica 

fundamentală a unui stat de drept o constituie obținerea puterii pe cale legală și 

exercitarea ei ulterioară în conformitate cu cerințele legii. În statul de drept, izvorul 

oricarei puteri politice trebuie să fie voința suverană a poporului, care trebuie să-și 

găsească formele juridice de exprimare, astfel încît puterea poporului să poată 

funcționa în mod real ca o democrație. Poporul trebuie să aibă garanții 

constituționale eficiente, asigurîndu-se exercițiul separat al puterii pe cele trei 

planuri: legislativ, executiv și judecătoresc și în acelasi timp interconexiunile și 

intercontrolul fiecărei componente ale puterii. 

2. Principiul garantării legalității și egalității indivizilor. Fundamente ale 

vieții sociale, libertatea și egalitatea trebuie să-și gaseasca expresia lor juridica. Nu 
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poate exista egalitate decît între oameni liberi, iar libertatea nu poate exista decît 

între oameni a căror egalitate este consființită juridic. Egalitatea privește echilibrul 

vieții sociale, iar libertatea privește capacitatea oamenilor de a acționa liber, dar 

astfel încît, prin exercitarea drepturilor proprii să nu fie vătămate drepturile altora. 

Libertatea este una singură, însa căile și formele de manifestare a libertății sunt 

numeroase și le corespund diverse drepturi ale individului prevăzute în Constitutie, 

cum ar fi: libertatea de opinie, libertatea religioasă, libertatea de exprimare, etc. 

 3. Principiul responsabilității indivizilor. Responsabilitatea este un fenomen 

social și un act de angajare a individului în procesul interacțiunii sociale. 

Concepînd responsabilitatea ca o asumare a răspunderii față de rezultatul acțiunii 

sociale a omului, se admite ideea că acțiunea socială este cadrul nemijlocit de 

manifestare a responsabilității, și, totodată, libertatea este o condiție fundamentală 

a responsabilității. Dreptul nu trebuie să fie privit și apreciat doar prin efectul său 

sancționator, trebuie avută în vedere posibilitatea ca prin conținutul prescripțiilor 

juridice să contribuie la fundamentarea unei anumite atitudini a indivizilor față de 

lege, care presupune grija față de integritatea valorilor ocrotite de lege. 

 4. Principiul echității și justiției. Acțiunea principiului echității trebuie să 

privească, atît activitatea de elaborare a dreptului, cît și activitatea de interpretare și 

aplicare a dreptului de către organele ce aplică legea. Justiția reprezintă acea stare 

generală a societății care se realizează prin asigurarea pentru fiecare om în parte și 

pentru toți împreună a satisfacerii drepturilor și intereselor legitime. Prin finalitatea 

sa, justiția devine principalul factor de consolidare a celor mai importante relații 

sociale, deoarece ea întruchipează virtutea morală fundamentală, menită să asigure 

armonia și pacea socială, la a căror realizare contribuie deopotrivă regulile 

religioase, morale și juridice. 
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Tema VIII. 

Dreptul în sistemul normativ social 

 

 Sediul materiei: 

1. Normele sociale, trăsăturile lor. Categorizarea normelor sociale. 

2. Coraportul dintre normele juridice și alte categorii de norme  

    sociale. 

    a. normele tehnice; 

    b. obiceiurile; 

    c. morala; 

    d. normele politice; 

    e. normele religioase. 

 

Obiective de referință: 

- identificarea deosebirii între reglementarea normativă de  

   reglementarea individuală; 

- determinarea trăsăturilor esenţiale ale normelor sociale; 

- evidențierea criteriilor de clasificare ale normelor sociale; 

- stabilirea corelaţiei între norma juridică și alte categorii de norme 

   sociale. 

 

1. Normele sociale, trăsăturile lor. Categorizarea normelor sociale 

 

În afară de drept, de normele juridice, asupra relațiilor sociale, asupra 

conduitei oamenilor acționează de asemenea o mare varietate de norme, în cele mai 

variate forme și modalități. Societatea umană este clădită și funcționează potrivit 

unor principii și norme (reguli) izvorîte din necesitatea existenței sociale, orientînd 

conduita oamenilor și adaptarea lor la nevoile dezvoltării și progresului social, în 

general. 

 Acțiunea dreptului asupra relațiilor sociale are loc în cadrul unui sistem de 

reglementare compus dintr-o multitudine de norme (reguli) sociale. Acțiunea de 

reglementare se realizează concomitent printr-o interacțiune a diferitelor categorii 

de norme. 

 Termenul de ”normă” este o categorie generală, folosită de diferite științe, 

inclusiv științele sociale (juridice, economice, politice, sociologice). De la început 

trebuie să facem o distincție între ”normele sociale”, ”normele tehnice”, etc. 

 Norma socială este, în terminologia sociologică, o regulă de comportament 

împărtășită de doua sau mai multe persoane, cu privire la conduita care trebuie 

considerată ca social-acceptabilă. Normele sociale privesc, deci, raporturile dintre 

oameni și sunt o creație a acestora, o expresie a voinței oamenilor. 

 Norma tehnică presupune cerința conduitei umane față de natură, exprimată 

de legile naturale. Întemeiate pe legile naturii, normele tehnice poartă un caracter 

obiectiv și nu depind de voința omului. 

 Așa, bunaoară, doctrina sîrba, (profesorul Radomir Lukič) distinge din punct 

de vedere al sferei de reglementare: 
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- norme cu caracter general sau universal, adică normele care se refera la 

comunitatea socială în ansamblul sau (de exemplu: normele morale general-umane, 

normele dreptului internațional); 

- norme particulare, cu o sfera mai restransă care se aplică numai la anumite 

societăți sau comunități restrînse, distincte (o organizație socială cu caracter 

economic, politic sau de alta natură). 

 Dupa modul de aparitie se disting: 

- norme cu apariție spontană, neorganizată (obiceiuri, norme morale); 

- norme elaborate conștient în mod organizat de către un organism social 

(norme juridice, norme ale unei organizații sociale). 

 Dupa sanctiunea pe care o incumbă se disting: 

- norme care permit aplicarea unei coercițiuni fizice; 

- norme dotate cu sancțiuni de altă natură. 

 În fine, după conținutul lor, adică sectorul sau tipul de relații sociale la care 

se referă distingem: 

- norme economice; 

- norme juridice; 

- norme politice; 

- norme religioase; 

- norme morale; 

- norme obișnuielnice, etc.  

 

2. Coraportul dintre normele juridice și alte categorii de norme sociale 

 

 Raporturile juridice sunt prin natura lor condiționate social. O expresie a 

acestei condiționări este impactul relațiilor juridice cu alte tipuri de relații sociale. 

 a) Normele juridice și normele tehnice. Noțiunea normelor tehnice a fost 

redată la subiectul precedent. Menționăm că ele nu fac parte din sistemul 

reglementărilor juridice a relațiilor sociale, dar totuși, aplicarea lor prezintă interes, 

este asigurată și prin forța de constrîngere a statului. În acest sens, normele tehnice 

interacționează cu normele juridice și pe lîngă aspectul tehnic, capătă și o haină 

juridică. Avem în vedere, în primul rînd, normele care rezultă din obligația de 

serviciu (de exemplu, obligația șoferului unei instituții de a menține mașina 

curată). Normele tehnice pot fi folosite și în activitatea juridică, prin prelucrarea 

mecanică, cibernetică a unor date și fapte juridice. 

 b) Normele juridice și normele obișnuielnice. Obiceiul este o normă socială 

care apare spontan, în urma unor îndelungate acțiuni ale oamenilor. O parte din 

acțiuni se repetă atît de mult încît devin obligatorii. 

Obiceiul ca o regulă socială, cuprinde pe lîngă indicarea conduitei necesare 

și o anumită sancțiune pentru nerespectarea ei. Aceste sancțiuni sunt variate, de la 

luarea în derîdere, pînă la răzbunarea sîngelui, în perioada apariției primelor 

formațiuni statale. Obiceiul poate fi în concordanță cu dreptul, înlesnind aplicarea 

dreptului, respectarea lui, cazul obiceiurilor progresiste în societatea modernă. 

c) Normele juridice și normele morale. Sfera moralei este mai vastă decît 

cea a dreptului, ea reglementînd conduita oamenilor în relații sociale diferite. Dar 
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asta nu înseamnă că dreptul este un minim de morală și toate normele de drept se 

includ în sfera moralei (de exemplu, normele dreptului de procedură civilă, penală 

sunt norme tehnice). Un indiciu important este că, spre deosebire de normele de 

drept, normele morale nu sunt scrise, fiind produsul colectivității sociale care nu 

este organizată. (Momcilo Luburici) 

 

 

 

 

 

  



36 

Tema IX. 

Norma juridică 

 

Sediul materiei: 

1. Noţiunea şi trăsăturile normei juridice. 

2. Normele juridice și dispozițiile individuale. 

3. Structura normei juridice. Caracteristica generală a elementelor  

    constitutive. 

4. Clasificarea normelor juridice. Criteriile de clasificare. 

 

Obiective de referință: 

- identificarea normelor juridice; 

- determinarea trăsăturilor fundamantale ale normelor juridice; 

- evidenţierea și caracteristica elementelor constitutive ale normelor  

   juridice; 

- stabilirea criteriilor principale de clasificare a normelor juridice. 

 

1. Noţiunea şi trăsăturile normei juridice 

 

Norma juridică este o categorie de norme sociale instituite sau recunoscute 

de stat, obligatorii în raporturile dintre subiectele de drept și aplicate sub garanția 

forței de constrîngere a statului, în cazul încălcării lor. 

 

2. Normele juridice și dispozițiile individuale 

 

Abordînd problema normei juridice în calitate de norme sociale, este necesar 

să evidențiem și delimitarea între normele juridice și dispozițiile individuale. Între 

o normă juridică și o dispoziție individuală există unele trăsături comune, dar mai 

sunt și deosebiri calitative. 

Este de menționat că, atît normele juridice, cît și dispozițiile individuale sunt 

de natură să stabilească o conduită indivizilor, acceptată de stat, în caz de nevoie se 

recurge la forța de constrîngere. Cu toate acestea, în punctul precedent am reflectat 

ideea conform căreia norma juridică poartă un caracter general, pe cînd dispozițiile 

individuale se aplică o singură dată și nu are caracter de repetabilitate. 

 

3. Structura normei juridice. Caracteristica generală a elementelor 

constitutive 

 

Din punct de vedere al structurii logico-juridice, norma jusridică conține trei 

elemente: ipoteza, dispoziția și sancțiunea. 

Ipoteza este acea parte componentă a normei juridice ce stabilește condițiile, 

împrejurările în prezența cărora se aplică dispoziția normei, precum și categoria de 

subiecți la care se referă prevederile dispoziției.  

Dispoziția, considerată ca partea cea mai importantă a normei, se referă la 

conduita ca atare pe care trebuie s-o realizaze cei ce li se adresează, (Ioan Humă) 
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deci care sunt drepturile subiective și obligațiunile juridice ale persoanelor vizate 

de norma juridică respectivă. Fără dispoziție norma juridică nu are sens să existe. 

Sancțiunea este elementul care fixează consecințele încălcării dispoziției 

normei juridice, adică reacția statului, în persoana organelor de drept, împotriva 

persoanei care a încălcat legea. 

4. Clasificarea normelor juridice. Criteriile de clasificare 

 

Normele juridice se clasifică în funcție de mai multe criterii.  

1. După obiectul și metoda de reglementare sau după criteriul ramurii de 

drept, se împart: 

- norme de drept constituțional; 

- norme de drept penal; 

- norme de drept administrativ; 

- norme de drept al muncii; 

- norme de drept civil, ș.a. 

2. După criteriul forței lor juridice (sunt dependente de forța actului 

normativ în care se cuprind), se întîlnesc: 

- norme juridice cuprinse în legi; 

- norme juridice cuprinse în hotărîri, dispoziții; 

- norme juridice cuprinse în decrete; 

- morme juridice cuprinse în actele organelor administrației publice centrale; 

- norme juridice cuprinse în actele autorităților publice locale. 

3. După conduita subiecților distingem: 

- norme onerative – prescriu obligația de a înfăptui o anumită acțiune; 

- norme de prohibiție – interzic săvîrșirea unei acțiuni; 

- norme permisive – care nici nu obligă, nici nu interzic la ceva, oferă 

posibilitatea subiecților de a folosi anumite drepturi; 

- norme de împuternicire – formulează anumite drepturi ale subiecților, 

reieșind din competența pe care o au, de a săvîrși anumite acțiuni. 

4. În funcție de caracterul lor, normele se împart în: 

- imperative – prescriu o conduită obligatorie; 

- dispozitive – care nu prescriu o conduită strict determinată, subiecții avînd 

posibilitatea de a alege acțiunea după interesul propriu. 

5. Din punct de vedere al gradului de generalitate, deosebim: 

- norme generale – se aplică tuturor relațiilor sociale; 

- norme speciale – privesc o anumită categorie de relații; 

- norme de excepție – care stabilesc excepții de la regula generală. 

6. După modul de redactare sunt: 

- norme complete – care conțin toate trei elemente componente ale normei; 

- norme incomplete – nu toate elementele de structură le conține. 

7. Normele incomplete se împart în: 

- norme de trimitere – cînd norma nu apare complet în același act; 

- norme în alb – cînd unele elemente ale normei urmează a fi completate 

într-un act normativ ulterior. 
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Tema X. 

Acțiunea normelor juridice în timp, spațiu și asupra persoanelor 
 

Sediul materiei: 

1. Noțiuni generale privind acțiunea normelor juridice în timp, 

    spațiu și asupra persoanelor. 

2. Acțiunea normelor juridice în timp. 

3. Acțiunea normelor juridice în spațiu. 

4. Acțiunea normelor juridice asupra persoanelor. 

 

Obiective de referință: 

- determinarea coordonatelor de acţiune a normelor juridice; 

- interpretarea acţiunii normelor juridice în timp; 

- caracterizarea acţiunii normelor juridice în spaţiu; 

- determinarea modului de extindere a normei juridice asupra  

   persoanelor. 

 

1. Noțiuni generale privind acțiunea normelor juridice în timp, 

spațiu și asupra persoanelor 
 

O normă juridică este adoptată tocmai pentru a putea fi realizată praxiologic, 

altfel, norma își pierde din valoare. Efectul normei este reglementarea relațiilor 

sociale și asigurarea că aceste relații sunt protejate de stat. 

În acest sens, este foarte important să identificăm coordonatele de acțiune a 

normelor juridice și să le deslușim. Acestea sunt: timpul de acțiune a normei, 

spațiul de acțiune și cercul de persoane față de care se aplică norma dată. 

Regula generală este că legea acționează pe timp nelimitat, într-un spațiu 

bine determinat de noțiunea de teritoriu și asupra unor subiecți care, individual sau 

colectiv, participă la viața juridică a societății. (Andrei Negru, Victor Zaharia) Dar, 

ne vom pronunța și asupra derogărilor de la această regulă generală. 

 

2. Acțiunea normelor juridice în timp 

 

Timpul este perioada în care o normă juridică este în vigoare și intervalul de 

timp în care ea produce efecte juridice. 

Stabilirea normei, în ce privește manifestarea ei în timp reclamă precizarea a 

trei momente importante: intrarea în vigoare a normei juridice, acțiunea efectivă a 

și ieșirea din vigoare a normei. Urmare, ne vom referi mai în detaliu despre fiecare 

moment în parte. 

Intrarea în vigoare. În Republica Moldova, potrivit art. 76, Constituție, ”o 

lege intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei”. În primul 

caz, ea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, iar în al doilea caz legiutorul stabilește exact ziua, luna și anul intrării în 

vigoare a legii. Și, o a treia regulă, care reiese din aceast text este intrarea în 
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vigoare a legii pe părți. Astfel, o parte din lege intră în vigoare la data publicării, 

iar cealaltă parte la data prescrisă în textul ei. 

Excepții de la aceste reguli sunt: izolarea unui teritoriu printr-o cauză de 

forță majoră și în cazul contractelor civile cu eroare de drept. 

 

3. Acțiunea normelor juridice în spațiu 

 

Normele juridice au o acțiune bine determinată nu numai în timp ci și spațiu, 

pe un anumit teritoriu. Abordarea problemei acțiunii normei în teritoriu trebuie să 

fie privită din două unghiuri: intern și internațional. 

Referitor la normele juridice interne, menționăm că o deosebită importanță 

pentru validarea lor o are forma orînduirii de stat. În Republica Moldova aplicarea 

normelor juridice în spațiu este guvernată de principiul teritorialității. Normele 

juridice centrale produc efecte juridice pe întreg teritoriul țării. Acest principiu se 

aplică strict în cazul legii penale. În art. 11 al. (1), Cod penal a Republicii Moldova 

prevede, ”toate persoanele care săvîrșesc infracțiuni pe teritoriul Republicii 

Moldova urmează a fi trase la răspundere în conformitate cu prezentul cod”, iar al. 

(2) stabilește, ”cetățenii Republicii Moldova și apatrizii cu domiciliu permanent pe 

teritoriul Republicii Moldova care au săvîrșit infracțiuni în afara teritoriului țării 

sînt pasibili de răspundere penală în conformitate cu prezentul cod”. 

Cu toate acestea, principiul teritorialității are și cîteva excepții: legea nu se 

aplică persoanelor care beneficiază de imunitate diplomatică, clădirilor, edificiilor 

reprezentanțelor diplomatice și al doilea este că legea unui stat urmărește pe 

cetățenii statului respectiv chiar și atunci cînd își au domiciliul în străinătate. 

Totodată, art. 48, Legea Nr. 780 din 27.12.2001, prevede: 

(1) Actul legislativ se aplică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, precum 

şi în locurile considerate drept teritoriu al statului, cu excepţiile stabilite de tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de legislaţia în vigoare. 

(2) Actele legislative sau unele prevederi ale acestora pot fi aplicate şi în 

afara teritoriului Republicii Moldova, conform tratatelor internaţionale la care 

Republica Moldova este parte şi principiilor universale ale dreptului internaţional.  

Cît privește aspectul internațional, subliniem că Republica Moldova a aderat 

la o serie de acte normative internaționale, unele din ele devenind chiar prioritare 

în raport cu cele interne. 

Conform prevederilor art. 4 al Constituţiei Republicii Moldova, ”dispoziţiile 

constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului, se interpretează şi se aplică 

în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu 

celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. Dacă există neconcordanţe 

între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care 

Republica  Moldova  este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările 

internaţionale”. În legătură cu această stipulare, menţionăm că însăşi Constituţia, 

legea supremă a statului, acordă prioritate normelor internaţionale în materia 

drepturilor omului, care se cuprind în tratatele la care Republica Moldova este 

parte. Cu toate acestea, prioritatea reglementărilor internaţionale operează numai în 

cazul unor contradicţii între textele referitoare la drepturile fundamentale a omului. 
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În alte cazuri de neconcordanţă, fiind aplicabile prevederile alin. (2) art. 8 din 

Constituţia Republicii Moldova, conform căruia, „intrarea în vigoare a unui tratat 

internaţional, care conţine dispoziţii contrare Constituţiei, va trebui precedată de 

revizuirea prevederilor constituţionale”. Astfel, tratatele internaţionale au prioritate 

numai asupra legilor interne, dar nu şi asupra normelor constituţionale. 

 

4. Acțiunea normelor juridice asupra persoanelor 

 

În țara noastră, legile și alte acte normative se aplică în mod egal tuturor 

cetățenilor (art. 6 al. (2), Constituția Republicii Moldova). 

În ceea ce privește acțiunea normelor juridice asupra persoanelor, pot fi 

evidențiate mai multe criterii de clasificare. Asftel, 

După cercul de subiecți, normele juridice pot fi individuale și colective. 

După criteriul normelor juridice, se disting: norme juridice aplicabile pentru 

toți subiecții, norme juridice aplicabile pentru persoane fizice, norme juridice 

aplicabile pentru persoane juridice, norme juridice speciale (pentru anumite 

categorii de persoane), norme juridice cu carcter individual (se aplică unei singure 

persoane, numirea în funcție a unui ministru, director general). 

După statutul juridic al persoanelor fizice, se deosebesc: cetățenii statului 

propriu-zis, cetățenii străini și persoanele fără cetățenie (apatrizi). 

O situație aparte este în cazul regimului juridic al străinilor. Sunt cunoscute 

trei forme de reglementare de către state a regimului juridic al străinilor: 

Regimul național – recunoașterea de către statul de reședință a acelorași 

drepturi pentru străini de care se bucură proprii cetățeni. 

Regimul special – acordarea pentru străini a unor drepturi nominalizate în 

acordurile internaționale. 

Clauza națiunii celei mai favorizate – regim consacrat în acorduri bilaterale, 

conform căruia un stat acordă un tratament tot atît de avantajos ca cel conferit 

cetățenilor unui stat terț, considerat ca favorizat. Este neapărat nevoie să existe o 

conveție bilaterală în acest sens. (Gheorghe Avornic) 
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Tema XII. 

Actul juridic 

 

Sediul materiei: 

1. Conceptul actului juridic. 

2. Clasificarea actelor juridice. 

 

Obiective de referință: 

- determinarea conceptului de act juridic; 

- identificarea categorizării actelor juridice; 

- distingerea între actele normativ-juridice și actele juridice  

   individuale. 

 

1. Conceptul actului juridic 

 

În literatura de specialitate întîlnim mai multe păreri cu referință la conceptul 

actului juridic. Unii teoreticieni consideră actul juridic drept o varietate a faptelor 

juridice (manifestarea de voință cu scopul de a produce efecte juridice, adică de a 

crea, modifica, stinge un raport juridic). Alții, pun semnul egalității între noțiunile 

”actul juridic” și ”actul normativ-juridic”. 

Actul juridic se pare a fi totuși o noțiune mult mai largă, care o incorporează 

pe acea de act normativ-juridic. 

Prin act juridic înțelegem – un document oficial, emis de către stat, conform 

unei proceduri speciale, de un organ investit cu atribuții de creare a dreptului, care 

dă naștere unor reguli de comportament – norme juridice. 

 

2. Clasificarea actelor juridice 

 

Actele juridice se împart în: 

- acte normativ-juridice – adoptat de o autoritate publică, ce conţin un set de 

norme juridice cu caracter obligatoriu, general şi impersonal, care reglementează 

relaţii sociale şi a căror nerespectare este asigurată la nevoie prin forţa coercitivă a 

statului (cu referință la actele normative ne-am pronunțat la tema precedentă); 

- acte juridice individuale – emise de organele de aplicare a dreptului, care 

conțin reglementări individuale, sunt destinate persoanelor stipulate în aceste acte 

și apar sub forma unor decrete, hotărîri, ordine. Actele juridice individuale nu sunt 

izvoare ale dreptului, deci ele nu conțin norme juridice. 
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Tema XIII. 

Elaborarea și sistematizarea dreptului 

 

Sediul materiei: 

1. Activitatea normativă și principiile ei. 

2. Tehnica juridică. 

3. Tehnica elaborării dreptului. 

    a) Etapele procesului de elaborare a actului normativ; 

    b) Părţile constitutive ale actului normativ; 

    c) Structura actului normativ; 

    d) Modificarea și completarea actului normativ; 

    e) Stilul şi limbajul actelor normative. 

4. Sistematizarea actelor normative. 

 

Obiective de referință: 

- abordarea activității normative și relevarea principiilor ei; 

- identificarea tehnicii juridice şi tehnicii legislative; 

- evidenţierea etapelor procesului legiferării şi caracteristica lor; 

- determinarea rolului sistematizării actelor normative şi  

  evidenţierea modalităţilor acestora. 

 

1. Activitatea normativă și principiile ei 

 

Activitatea normativă se realizează de organele statului - organele legislative 

- activitate care se finalizează cu adoptarea, modificarea, abrogarea ori completarea 

de norme juridice. Ea este considerată una din modalitățile principale de exercitare 

a funcțiilor statului. 

Legea supremă a statului, Constituția Republicii Moldova, în art. 60 al. (1) 

prevede, ”Parlamanetul este unica autoritate legislativă a statului”. 

Activitatea normativă se desfășoară după următoarele principii: 

- principiul planificării legislative, potrivit lui, activitatea normativă trebuie 

să fie realizată numai în baza unor programe bine stabilite cu privire la legiferare. 

Nu putem vorbi despre un proces haotic de legiferare; 

- principiul supremației legii, este un principiu care pornește de la criteriul 

forței juridice a legii în sistemul izvoarelor de drept. Toate celelalte acte normative 

trebuie să fie adoptate în conformitate cu legea; 

- principiul fundamantării științifice, conform căruia la temelia activității 

normative să stea rezultatele științifice actuale; 

- principiul democratismului, care presupune participarea activă a societății 

și puterii în procesul de creare a dreptului; 

- principiul profesionalismului, care presupune participarea în procesul de 

creare a dreptului a persoanelor calificate, profesioniste, la fiecare etapă de creare a 

dreptului (Mihail Marcenko); 
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- principiul unității reglementărilor juridice, se impune ca orice act normativ 

juridic să se integreze în ansamblul sistemului de drept. Prin acest principiu se 

asigură eliminarea lacunelor, contradicțiilor, suprapunerilor în lege. (Ioan Humă) 

 

2. Tehnica juridică 

 

Prin tehnică juridică înțelegem totalitatea regulilor, metodelor, procedeelor, 

folosite pentru realizarea activității de elaborare și aplicare a dreptului, în cadrul 

unei profesii exercitate. Ea are sarcina de a identifica mijloacele optime pentru a 

transpune în drept, în norme juridice, voința de stat căreia conducerea politică vrea 

să-i dea forță juridică, să o ridice la rang de lege.  

 

3. Tehnica elaborării dreptului 

 

Tehnica elaborării dreptului reprezintă acea latură a tehncii juridice, care 

vizează modalitățile, procedeele utilizate la elaborarea actului normativ. 

a) Etapele procesului de elaborarea a actului normativ: 

- inițiativa legislativă (vezi art.art. 141, 73 din Constituție); 

- avizarea proiectelor de legi (se face de comisiile parlamentare, Direcția 

juridică a Parlamentului, organelor publice centrale ale statului, pot veni din partea 

fracțiunilor parlamentare, deputaților, ong-urilor, centrelor științifice); 

- dezbaterea proiectelor de legi (dezbaterea în Parlament); 

- votarea proiectelor de legi sau adoptarea (vezi art.art.  74, 111, 142, 143, 

din Constituție); 

- promulgarea legii (de către Președeintele țării); 

- publicarea în Monitorul Oficial (vezi art. 76, Constituție); 

- intrarea în vigoare a legii. 

b) Părţile constitutive ale actului normativ: 

 1. titlul; 

 2. preambul; 

 3. clauză de adoptare; 

 4. dispoziţii generale; 

 5. dispoziţii de conţinut; 

 6. dispoziţii finale şi tranzitorii; 

 7. anexe. 

1. Titlul este elementul principal de identificare al actului legislativ este 

titlul, obligatoriu pentru toate actele legislative. Titlul actului legislativ trebuie să 

fie laconic şi să exprime cu claritate obiectul reglementării. 

2. Preambulul expune finalităţile urmărite de Parlament prin adoptarea 

actului legislativ, raţiunea adoptării, motivaţia social-politică, economică sau de 

altă natură a actului. 

3. Clauza de adoptare stabileşte temeiul legal de adoptare a actului legislativ 

şi categoria lui. Clauza de adoptare este obligatorie pentru toate actele legislative. 

4. Dispoziții generale sînt prevederile care determină obiectul, scopul şi 

sfera lui de aplicare, orientează întreaga reglementare, explică termeni şi definesc 



44 

concepte. În cazul actelor legislative de maximă importanţă şi cu un conţinut 

specific, dispoziţiile generale se expun, de regulă, sub formă de principii. 

5. Dispoziții de conținut sînt prevederile care formează obiectul actului 

legislativ. Dispoziţiile stabilesc reguli, drepturi şi obligaţii, consecinţele juridice 

ale încălcării regulilor, drepturilor şi obligaţiilor. 

6. Dispoziții finale și tranzitorii cuprind, de regulă, prevederi referitoare la 

modalitatea de intrare în vigoare şi de punere în aplicare a noilor reglementări, 

corelarea noilor reglementări cu cele din actele legislative preexistente şi 

menţinerea temporară a unor situaţii juridice născute sub imperiul reglementărilor 

preexistente, obligaţia autorităţilor responsabile de a executa actul legislativ, de a 

lua măsurile şi de a efectua procedurile necesare executării, compatibilitatea noilor 

reglementări cu cele ale legislaţiei comunitare, indicarea, după caz, a perioadei de 

punere în aplicare a normelor armonizate cu prevederile legislaţiei comunitare. 

7. Anexele cuprind schiţe, planuri, exprimări statistice sau alte exprimări 

cifrice, organigrame, desene, tabele şi alte prevederi de detaliu. Anexa este parte 

integrantă a actului legislativ, are natura şi forţa lui juridică.  

c) Structura actului normativ. 

Elementul structural de bază al actului legislativ este articolul. El are 

caracter unitar şi conţine una sau mai multe dispoziţii cu raport direct între ele şi 

subordonate uneia şi aceleiaşi idei. Articolele se numerotează în continuare, cu 

cifre arabe, începînd cu primul şi terminînd cu ultimul. Dacă actul legislativ 

conţine un singur articol, în loc de numerotare se scrie formula "Articol unic". 

Articolul poate fi compus din alineate numerotate cu cifre arabe, luate  între 

paranteze. 

Alineatul poate avea diviziuni, însemnate, de regulă, cu litere latine mici şi o 

paranteză. În cazul unor structuri mai complexe, aceste diviziuni se numerotează 

cu cifre arabe şi o paranteză. Diviziunile numerotate cu cifre pot avea subdiviziuni 

însemnate cu litere latine mici şi o paranteză. În cazul în care subdiviziunile sau 

diviziunile însemnate cu litere latine se împart, componentele lor se însemnează cu 

cratimă.  

 

4. Sistematizarea actelor normative 

 

Sistematizarea actelor normative este o activitate importantă, atît pentru 

elaborarea, cît și realizarea dreptului. Ea decurge din necesitatea de a perfecționa 

dreptul, în primul rind legile. Prin prelucrarea sistematică a actelor normative și 

gruparea lor după anumite criterii se asigură sesizarea și înlăturarea contradicțiilor 

între acte, identificarea și eliminarea lacunelor în drept, stabilirea celor mai eficace 

metode de reglementare a relațiilor sociale în fucnție de specificul fiecărei situații. 

La fel, ea facilitează cunoașterea dreptului pozitiv, interpretarea corectă a actelor 

normative și sesizarea interdependenței lor. (Ioan Humă) 
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Tema XIV. 

Sistemul dreptului 

 

Sediul materiei: 

1. Conceptul sistemului de drept. 

2. Diviziunile generale ale dreptului. 

3. Caracteristica unor ramuri de drept în Republica Moldova. 

 

Obiective de referință: 

- identificarea sistemului dreptului; 

- abordarea diferenţierii acestuia de sistemul legislativ şi sistemul  

  juridic; 

- determinarea factorilor care asigură unicitatea normelor juridice  

  în cadrul sistemului de drept;   

- caracteristica diviziunilor principale ale sistemului de drept; 

- evidenţierea constituirii sistemului de drept în Republica  

   Moldova. 

 

1. Conceptul sistemului de drept 

 

Normele juridice înr-un stat, oricît ar fi de deosebite unele de altele prin 

conținutul și forma lor, reprezintă totuși o anumită unitate în ansamblul lor, fiind 

legate între ele și organizate într-un sistem, pe baza anumitor principii juridice. În 

cadrul acestei unități a dreptului, normele juridice se repartizează însă, după 

diferite criterii în anumite grupe distincte cunoscute sub denumirea de ”instituții 

juridice” și ”ramuri de drept”. Nici o normă juridică nu poate acționa detașat, ruptă 

de restul normelor, în afara ansamblului lor.  

Sistemul de drept reprezintă structura internă a dreptului într-un stat, prin 

care se realizează unitatea normelor juridice și gruparea lor în anumite părți inter-

dependente – ramuri și instituții juridice. 

Ramura de drept constituie un ansamblu de norme juridice autonome, care 

reglementează un domeniu determinat de relații sociale care au același specific, 

folosind aceeași metodă sau același complex de metode. 

Instituții juridice reprezintă în sine un grup izolat de norme juridice 

coerente, care reglementează diverse relații sociale. 

Studierea sistemului de drept are o mare importanță teoretică și practică. 

Cunoașterea sistemului dreptului ajută organele de stat în procesul de elaborare și 

perfecționare a dreptului, pentru a descoperi și completa anumite lacune în drept, a 

asigura o armonie și concordanță între normele, instituțiile și ramurile de drept. 

Sistemul juridic – caracterizează întreaga realitate juridică a societății 

(sistemul dreptului, sistemul legislației, raporturile juridice, cultura și conștiința 

juridică, etc). (Boris Negru, Alina Negru) 

Sistemul legislației – cuprinde totalitatea actelor normative în vigoare într-un 

stat (a fost reflectat la tema precedentă). 
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2. Diviziunile generale ale dreptului 

 

Se cunosc mai multe diviziuni ale dreptului, printre care: 

- dreptul public și dreptul privat – își are originea din dreptul roman (ius 

publicum și ius privatum de la jurisconsultul Ulpian). 

În ceea ce privește dreptul public, din componența sa fac parte așa ramuri 

cum sunt: dreptul constituțional, dreptul administrativ, dreptul penal, dreptul 

muncii, dreptul financiar. Obiectul de reglementare juridică a ramurilor care se 

atribuie la dreptul public intern  îl constituie: organizarea și funcționarea organelor 

statului, forma statului, relațiile de muncă și protecție socială, relațiile financiar 

bancare, organizarea învățămîntului, infracțiunile, pedepsele, etc. 

Din dreptul privat fac parte: dreptul civil, dreptul familiar, dreptul comercial. 

Obiectul de reglementare juridică a ramurilor de drept privat intern îl constituie 

relațiile patrimoniale și personal nepatrimoniale la care participă persoane 

particulare; 

- dreptul intern și dreptul extern – dreptul intern se mai numește dreptul 

național și constituie totalitatea reglementărilor normative edictate într-un stat. 

Dreptul extern se mai numește dreptul internațional – totalitatea reglementărilor 

privind relațiile dintre state; 

- dreptul pozitiv și dreptul natural – primul este totalitatea regulilor în 

vigoare într-un stat, iar al doilea reprezintă totalitatea de principii neschimbătoare 

și universale, degajate din rațiunea umană și care se impun chiar legiuitorului, fiind 

idealul către care trebuie să tindă dreptul; 

- dreptul divin și dreptul omenesc – primul emană de la divinitate, iar al 

doilea de la oameni; 

- drept scris și drept nescris – distincție în baza izvoarelor dreptului; 

- drept material și drept procesual – dreptul material reglementează felul de 

comportare al subiecților, drepturile și îndatoririle acestora și dreptul procesual 

stabilește modalitățile prin care dreptul material este aplicat de organele statului. 

 

3. Caracteristica unor ramuri de drept în Republica Moldova 

 

Principalele ramuri de drept în Republica Moldova sunt următoarele: 

1. dreptul constituțional – ansamblu de norme juridice prin care se 

stipulează organizarea şi exercitarea puterii de stat; 

2. dreptul administrativ – totalitatea de norme juridice care reglementează 

raporturile sociale ce apar în legătură cu exercitarea puterii executive în stat; 

3. dreptul financiar – conglomerat de norme juridice care reglementează 

activitatea financiară a organelor de stat, întocmirea bugetului, perceperea de 

impozite, modul de cheltuire a mijloacelor bănești ale statului, creditul; 

4. dreptul funciar – cuprinde totalitatea normelor juridice care 

reglementează raporturile funciare în legătură cu folosirea pămîntului, pădurilor, 

apelor, aflate în proprietate publică sau private; 
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5. dreptul civil – acea ramură a dreptului ce reglementează marea majoritate 

a raporturilor patrimoniale, unele raporturi personale nepatrimoniale, precum şi 

condiţia juridică a persoanelor fizice şi juridice; 

6. dreptul muncii și protecției sociale – cuprinde totalitatea normelor juridice 

care reglementează munca salariaților, măsurile de protecție, aspecte legate de 

angajare, concediere, salarizare, etc; 

7. dreptul penal – totalitatea normelor juridice care stabilesc ce fapte sunt 

considerate infracţiuni şi care este pedeapsa pe care trebuie s-o aplice instanţele 

judecătoreşti celor care s-au făcut vinovaţi de săvîrşirea infracţiunilor; 

8. dreptul familiei – este acea ramură a dreptului care reglementează 

raporturile născute din căsătorie, rudenie şi înfiere, vizând întărirea familiei pe 

baza principiului deplinei egalităţi în drepturi dintre bărbat şi femeie şi a ocrotirii, 

prin toate mijloacele a mamei şi a copilului; 

9. dreptul procesual penal – ansamblul de norme juridice ce reglementează 

activitatea organelor de urmărire, a organelor procuraturii, instanțelor judecătorești 

în examinarea cauzelor penale, etc.; 

10. dreptul procesual civil -  reglementează raporturile ce apar în examinarea 

cauzelor civile, executarea hotărîrilor pe cauze civile, examinarea litigiilor legate 

de raporturi de familie, de muncă. 

Poziția distinctă a dreptului internațional – totalitatea normelor care se 

crează prin acordul dintre statele suverane și egale în drepturi, care exprimă 

voințelor coordonate ale acestor state, reglementează relațiile dintre ele în procesul 

luptei și al colaborării, în direcția asigurării păcii și sunt aduse la îndeplinire, în caz 

de necesitate, prin constrîngere, exercitată de către state individual sau colectiv. 

(Dumitru Mazilu) Aceste norme se crează în urma semnării convențiilor între state. 
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Tema XVI. 

Raportul juridic 

 

Sediul materiei: 

1. Conceptul raportului juridic și trăsăturile lui. 

2. Premisele raportului juridic. 

3. Tipurile de raporturi juridice. Criteriile de clasificare. 

4. Elementele raportului juridic. 

    a. Subiecţii raportului juridic; 

    b. Conţinutul raportului juridic; 

    c. Obiectul raportului juridic. 

4. Faptele juridice. 

 

Obiective de referință: 

- definirea conceptului raportului juridic; 

- caracterizarea trăsăturilor raportului juridic; 

- evidenţierea premizelor de apariție a raportului juridic; 

- identificarea elementelor de structură a raportului juridic; 

- categorizarea raporturilor juridice în dependenţă de diferite  

  criterii. 

 

1. Conceptul raportului juridic 

 

Raportul juridic este relația socială, reglementată prin intermediul normelor 

juridice, în rezultatul căruia se naște, se modifică sau se sting drepturi și obligațiuni 

juridice, care se realizează, la nevoie, prin forța coercitivă a statului. 

 

 

2. Premisele raportului juridic 

 

Pentru ca un raport juridic să existe, se cer anumite condiții prealabile, 

denumite și premise ale raportului juridic. La aceste premise se atribuie: 

- normele juridice, 

- subiectele raportului juridic, 

- faptele juridice. 

 

3. Tipurile de raporturi juridice. Criteriile de clasificare 

 

Se deosebesc mai multe criterii de clasificare a raporturilor juridice: 

1. După ramura de drept, se deosebesc: 

- raporturi juridice penale, 

- raporturi juridice civile, 

- raporturi juridice administrative, 

- raporturi juridice de muncă, etc. 
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2. După numărul de participanți la raportul juridic și caracterul repartizării 

între ei a drepturilor subiective și obligațiunilor juridice, se disting: 

- raporturi juridice unilaterale – fiecare dintre participanți beneficiază sau își 

asumă unul în raport cu celălalt, un singur drept sau o singură obligație juridică; de 

exemplu, în cazul contractului de donație, una din părți are – doar dreptul subiectiv 

de a pretinde ceva, iar cealaltă – doar obligațiunea de a transmite ceva), 

- raporturi juridice bilaterale – ambele părți au atît drepturi, cît și obligațiuni, 

- raporturi juridice multilaterale – participă trei sau mai multe persoane și 

toți au atît drepturi, cît și obligațiuni. 

3. în literatura juridică, raporturile juridice se mai divizează în: 

- raporturi juridice relative și raporturi juridice absolute, 

- raporturi juridice de reglementare și raporturi juridice de protecție. 

 

4. Elementele raportului juridic 

 

Raportul juridic are o structură, cuprinzînd elemente care îl condiționează: 

  a. Subiecţii raportului juridic; 

b. Conţinutul raportului juridic; 

c. Obiectul raportului juridic. 

 

4. Faptele juridice 

 

Abordînd problematica raportului juridic este absolut necesar de a evidenția 

care sunt acele împrejurări ale vieții, care atrag nașterea, modificarea sau stingerea 

lui – fapte juridice. 

Nu toate faptele produc efecte juridice, ci doar acelea pe care norma juridică 

le consideră fapte juridice. (Momcilo Luburuci) 

Faptele juridice se împart, în funcție de caracterul volitiv, în evenimente – 

care se produc independent de voința oamenilor și acțiuni – manifestarea de voință 

a oamenilor care, potrivit normelor juridice, dau naștere unor raporturi juridice. 

Cele mai frecvente evenimente: trecerea timpului, calamitățile naturale, fenomene 

naturale, moartea omului, nașterea omului (totuși, cu referință la nașterea omului – 

eveniment sau acțiune – este un subiect care ar provoca discuții controversate, 

ținînd cont de ultimile evoluții în medicină pe acest domeniu), etc. 

Acțiunile, în funcție de raportul lor cu legile în vigoare, se clasifică în licite 

– săvîrșite în strictă conformitate cu legea și ilicite – săvîrșite contrar legii (abateri 

disciplinare, infracțiuni, contravenții). 

În cazul acțiunilor licite un rol important o au actele juridice individuale – 

manifestări de voință create cu scopul special de a naște, modifica sau stinge un 

raport juridic. De exemplu, contractul este un act juridic, care generează un raport 

juridic, tot aici menționăm actele cu caracter individual ale organelor statului. 

Actele juridice pot fi clasificate după ramurile de drept: civile, penale, economice; 

după numărul părților participante: unilaterale și bilaterale, etc. 
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Tema XVII. 

Realizarea dreptului 

 

Sediul materiei: 

1. Conceptul şi importanţa realizării dreptului. 

2. Formele de realizare a dreptului. 

3. Aplicarea dreptului – formă specială de realizare a dreptului.  

4. Actul de aplicare a dreptului. 

5. Lacunele în drept. Aplicarea dreptului prin analogie. 

6. Aplicarea dreptului Uniunii Europene în statele membre. 

 

Obiective de referință: 

- definirea conceptului realizării dreptului și determinarea  

  importanței practice; 

- evidenţierea formelor de realizare a dreptului; 

- definirea conceptului aplicării dreptului ca formă de realizare şi  

  abordarea trăsăturilor specifice acestuia; 

- identificarea etapelor (fazelor) de aplicare a dreptului; 

- relevarea conceptului actului de aplicare a dreptului, trăsăturile şi  

  clasificarea; 

- definirea următoarelor concepte: lacună în drept, lacună în lege,  

  lacună în legislaţie, lacună în reglementarea normativ-juridică şi 

  lacună în dreptul pozitiv; 

- evidenţierea specificului analogiei dreptului, analogiei legii. 

 

1. Conceptul şi importanţa realizării dreptului 

 

Abordînd problematica realizării dreptului, trebuie să facem referință la două 

aspecte importante: 

Un prim aspect relevă transpunerea în viață a prevederilor normelor juridice 

de către cetățeni, organele statului, organizațiile nonguvernamentale. Odată ce au 

fost adoptate, normele juridice trebuiesc traduse în viață de către oameni, altfel ele 

pur și simplu își pierd sensul și menirea lor. 

Al doilea aspect stabilește posibilitatea recunoscuta unor organe de stat de a 

acționa în domeniul asigurării mijloacelor de restabilire a ordinii de drept, în cazul 

comiterii unor fapte ce vin în contradicție cu legea. În acest fel, realizarea dreptului 

apare ca o confruntare între modul general de conduită al omului care a fost stabilit 

de legiuitor și realitatea concretă. 

Astfel, realizarea dreptului poate fi definită ca: procesul de transpunere în 

viață a conținutului normelor juridice, în cadrul căruia oamenii, ca subiecți de 

drept respectă și execută dispozițiile normative, iar organele statului aplică 

dreptul în temeiul competenței lor. (Nicolae Popa) 

 

 

3. Aplicarea dreptului – formă specială de realizare a dreptului 
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În afara participării specifice a cetățenilor, organizatiilor nonguvernamentale 

în procesul realizării dreptului, acesta este realizat și prin intermediul unor acte 

specifice de autoritate, emise de organele statului conform competenței stabilite de 

lege. 

În esență, aplicarea dreptului constă în elaborarea și realizarea unui sistem 

de acțiuni statale, în vederea transpunerii în practică a dispozițiilor și sancțiunilor 

normelor de drept. 

 

 

4. Actul de aplicare a dreptului 

 

Efectele juridico-formale ale procesului de aplicare a dreptului este emiterea 

actului de aplicare. Actul de aplicare finalizează activitatea concretă a organului 

de stat, care este purtătorul unor atribute de putere, conform competenţei sale. 

Actele de aplicare nu sunt izvoare de drept. Ele nu conțin reguli de conduită, 

ci doar stabilesc aplicarea normei juridice corespunzătoare într-un caz concret, sau 

față de o persoană concretă. 

Cu toate acestea, actul de aplicare nu trebuie confundat cu actul normativ, 

distincția fiind formulată prin următoarele aspecte fundamantale: 

1. Spre deosebire de actele normative, ce au un caracter general, impersonal, 

tipic, actele de aplicare a dreptului sunt individuale, concret-determinate. 

2. Daca activitatea normativă este strict reglementată în competența unor 

organe ale statului, activitatea de aplicare poate fi realizată de orice alt organ al 

statului și, în limite determinate, chiar și de organizații nestatale. 

3. Activitatea de elaborare normativă se înfăptuiește în baza unor reguli de 

tehnică legislativă, iar actele de aplicare a dreptului sunt elaborate în mod foarte 

diferit de la o ramură la alta și chiar în cadrul aceleiași ramuri de drept de la o 

instituție la alta. 

4. O altă deosebire care separă actul normativ de actul de aplicare este 

conţinutul lor diferit, scopul şi finalitatea deosebită. 

5. Spre deosebire de actul normativ, care funcționează impersonal și difuz, 

acționînd pîna la ieșirea sa din vigoare, actul de aplicare a dreptului iși epuizează 

efectele în momentul adoptării lor de către organul abilitat. 

6. Actele de aplicare a dreptului apar totdeauna prin voința unilaterală a unui 

organ al statului. Acest organ, de fapt, este obligat să emită actul de aplicare (A. 

Iorgovan) 

7. Actele de aplicare întotdeauna dau naștere unor raporturi juridice, fie între 

organul emitent și alt subiect de drept, fie între două subiecte distincte de organul 

de stat care a emis actul de aplicare. 

Clasificarea actelor de aplicare presupune stabilirea unor criterii prestabilite. 

Cea mai frecventă clasificare este cea după ramura de drept din care face parte 

norma juridică, în temeiul căreia a fost elaborat actul de aplicare. Astfel distingem: 

acte de aplicare constituționale, penale, administrative, de dreptul muncii, de 

dreptul familiei. O altă clasificare pornește de la structura normei juridice: acte de 
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aplicare a dispoziției normei juridice (care constituie marea majoritate a actelor de 

aplicare), acte de aplicare a sancțiunii normei juridice (acte de constatare și 

sancționare a contravențiilor, hotărîrile judecătorești, etc.) (Momcilo Luburici) 

Din punct de vedere al formei de acțiune, deosebim acte de executare și acte 

de ocrotire a normelor de drept. Primele sunt legate de organizarea executării 

conținutului normei juridice prescrise organului de aplicare față de o persoană 

concretă sau față de o situație concretă. Celelalte sunt destinate ocrotirii normelor 

de drept de posibilele încălcări (ele se emit, de regulă, pentru a preveni încălcările 

de drept, în scopuri profilactice sau în legătură cu comiterea unor fapte ilegale). 

După tipul de subiecți ai activității de aplicare, întîlnim: acte de aplicare a 

organelor executive, legislative și judecătorești, acte ale organelor de supraveghere 

și control, actele organelor administrației publice locale, etc. (M. Marcenko) 

 

5. Lacunele în drept. Aplicarea dreptului prin analogie 

 

Lacuna în drept este o lipsă în reglementarea normativă concretă, referitoare 

la anumite situații de fapt ce se află în sfera reglementării juridice. 

În doctrină se face distinție între: 

- lacuna veritabilă, 

- lacuna falsă, 

- lacuna normativă. 

Analogia este acea instituție care oferă posibilitatea organului de aplicare a 

dreptului să găsească soluționarea juridică a speței, chiar dacă nu se pot găsi norme 

de drept care se referă la cauza dată. 

Analogia se folosește în două forme: analogia legii și analogia dreptului. 
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Tema XVIII. 

Interpretarea normelor juridice 

 

Sediul materiei: 

1. Conceptul interpretării normelor juridice. 

2. Principiile interpretării normelor juridice. 

3. Obiectul interpretării normelor juridice. 

4. Felurile interpretării normelor juridice. 

5. Metodele interpretării normelor juridice. 

6. Rezultatele interpretării normelor juridice. 

7. Spiritul și litera legii. Abuzul de drept și frauda la lege. 

 

Obiective de referință: 

- identificarea interpretării normelor juridice şi importanţa ei; 

- determinarea și caracterizarea principiilor de interpretare a  

  normelor juridice; 

- stabilirea obiectului interpretării normelor juridice; 

- distingerea felurilor interpretării normelor juridice; 

- evidențierea metodelor de interpretare a normelor juridice; 

- determinarea rezultatelor interpretării normelor juridice; 

- concretizarea sintagmelor ”litera legii” și ”spiritul legii”; 

 

1. Conceptul interpretării normelor juridice 

 

Interpretarea normelor juridice este operațiunea logico-rațională prin care 

se lămurește sensul exact și complet a dispozițiilor normative. Ea constituie o 

condiție necesară a procesului de realizare a dreptului. 

Necesitatea interpretării normelor juridice este argumentată de următoarele 

aspecte de importanță: 

1. atunci cînd elaborează norme juridice, legiuitorul nu poate avea în vedere 

toate situațiile care pot apărea în procesul de aplicare a dreptului. Anume, din acest 

considerent, ele trebuie să aibă un caracter generic, pentru ca ulterior să se poată 

racorda la situație prin interpretare. 

2. atunci cînd elaborează normele juridice, legiuitorul se exprimă concis (pe 

scurt), concentrînd la maximum conținutul exprimat, iar organul de interpretare 

vine să dezvălue conținutul real al normei respective. (Ioan Humă) 

3. atîta timp cît o normă este în vigoare pot apărea fapte noi, care nu au fost 

prevăzute în ea în modul direct, ceea ce duce la elaborarea de noi norme juridice, 

care intersectează sfera de aplicare a celor deja existente. 

4. necesitatea interpretării normelor juridice derivă și din problemele care 

pot apărea în legătură cu redactarea gramaticală a textului de lege, de o anumită 

ordine a cuvintelor din text, de folosirea semnelor de punctuație. 

5. în textele de lege uneori se folosesc termeni, care în viața de zi cu zi au un 

alt sens. Din acest motiv, legiuitorul consideră că trebuie să facă unele precizări 

chiar în textul unor legi, cu privire la unele noțiuni / termeni. La fel, un termen 
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poate să aibă înțelesuri diferite pentru ramuri de drept diferite.  

6. de multe ori conținutul voinței exprimate în legi necesită o completare, o 

intregire. În primele zile de dupa elaborarea ei, norma juridică este cunoscută sub 

toate aspectele ei, atît de cetățeni cît și de organele statului. 

Aceste aspecte ne demonstrează necesitatea interpretării normelor juridice, 

pentru a reda cu claritate maximă determinările de conținut care exprimă voința 

legiutorului. 

 

2. Principiile interpretării normelor juridice 

 

Principiile interpretării normelor juridice: 

1. Tot ceea ce nu este prohibit este permis. Acest principiul se pronunță 

asupra libertății de acțiune a individului. El este aplicabil tuturor ramurilor de 

drept. Nu se răsfrînge asupra subiecților dreptului. De exemplu, autoritățile publice 

sunt în drept să facă doar ceea ce rezultă din competența lor. 

2. Regula continuității interpretării. Este un principiu care se pronunță în 

favoarea stabilității sensului normei juridice, stabilității raporturilor juridice. Dacă 

interpretarea a fost stabilită într-un sens, ea nu trebuie prea ușor să fie modificată. 

3. Principiul efectului util. Interpretarea se face în scopul de a produce efecte 

juridice. 

4. Controlul interpretării în raport cu rezultatul practic. În cazul în care 

textul normei juridice permite mai multe interpretări, trebuie să evidențiem 

rezultatul practic la care ar duce fiecare din aceste interpretări. Cele absurde vor fi 

respinse și se aplică varianta oportună. 

5. Dispozițiile generale nu derogă de la dispozițiile speciale. În unele situații 

se pot aplica două norme, una fiind generală și alta specială unui caz, se va aplica 

norma specială. 

6. Trebuie să interpretăm întotdeauna cu bun simț. Prin aceasta se înaintează 

cerința ca interpretul să facă, prin interpretare, să prevaleze sensul uzual asupra 

celui tehnic. (Ion Dogau, Dan Gănișor, Gheorghe Dănișor citați de Boris Negru, 

Alina Negru) 

În doctrină sunt prezentate și alte principii ale interpretării normelor juridice 

(principiul contextualizării, principiul corelării, principiul validității juridice, etc.), 

au fost evidențiate cele mai relevante. 

 

3. Obiectul interpretării  normelor juridice 

 

În legătură cu obiectul interpretării nomelor juridice trebuie să menționăm 

că, sunt supuse interpretării toate cele trei elemente constitutive ale normelor: 

ipoteza, dispoziția și sancțiunea. 

Ipoteza normei juridice este supusă interpretării pentru a clarifica exact cui 

este adresată norma data și care sunt condițiile, împrejurările, faptele la care se 

referă prescripția acesteia? Aici pot să apară probleme mai ales în cazul ipotezelor 

relative determinate, cînd sunt prezente împrejurările la care se aplică dispoziția, 

dar nu este prevăzut conținutul concret al acestor împrejurări (de exemplu, fiecare 
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om, la necesitate, etc). 

Prin interpretarea dispoziției normei juridice se determină cu exactitate acele 

drepturi și obligațiuni care revin subiecților stabiliți. Aici va fi precizată și conduita 

stabilită subiecților de legiuitor. 

Interpretarea este necesară și în privința sancțiunii normei juridice. În acest 

caz, interpretul va preciza care sunt consecințele în cazul realizării sau nerealizării 

acelor prescripții normative și care măsuri se vor lua de către autaritatea statului. 

 

4. Felurile interpretării normelor juridice 

 

Interpretarea dreptului constituie o activitate care presupune participarea a 

diferiți subiecți, fiecare avînd un rol distinct, iar soluțiile de interpretare la care 

ajung aceștea nu au aceeași importanță și forță juridică. Din acest punt de vedere, 

cea mai cunoscută clasificare a felurilor de interpretare a normelor juridice este: 

interpretarea oficială și interpretarea neoficială. 

 

5. Metodele interpretării normelor juridice 

 

Metodele interpretării normelor juridice sunt acele procedee folosite pentru a 

clarifica conținutul dispozițiilor normative: interpretarea gramaticală, sistematică, 

istorică și logică. 

Interpretarea gramaticală – folosirea procedeelor de analiză morfologică și 

sintactică a textului actelor normative, pornind de la înțelesul cuvintelor folosite, 

de la legătura dintre ele, de la construcția frazei (de exemplu, atunci cînd în text se 

folosesc conjuncțiile ”și” ori ”sau”, interpretarea gramaticală va stabili dacă este 

vorba de un cumul de sancțiuni sau de sancțiuni alternative. 

Interpretarea sistematică – constă în lămurirea sensului unor norme juridice 

sau a unui text normativ prin colaborarea acestei norme sau acestui text cu alte 

dispoziții normative, aparținînd aceleiași instituții juriidce sau ramuri de drept (de 

exemplu, normele din partea generală a codurilor nu pot fi rupte de normele din 

partea specială). Utilitatea acestei norme este mai evidentă în cazul normelor în alb 

sau normelor incomplete, care își capătă conținutul deplin numai prin adăugirea 

realizată pe calea interpretării. 

Interpretarea istorică – stabilirea sensului adevărat și deplin al normelor 

juridice, prin recurgerea la cercetarea condițiilor istorice și social-politice care au 

determinat adoptarea unui act normativ și, în funcție de aceste condiții, prin 

determinarea scopurilor urmărite de acest act. 

Interpretarea logică – procedeul care se bazează pe analiza textului actului 

normativ prin adoptarea legilor logicii formale. Metoda logică nu poate fi separată 

de celelalte metode, deoarece orice lămurire a sensului normei juridice se sprijină 

pe utilizarea raționamentelor și judecăților logice. (Momcilo Luburici) 
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Tema XIX. 

Conştiinţa şi cultura juridică 

 

Sediul materiei: 

1. Conceptul şi trăsăturile esenţiale ale conştiinţei juridice. 

2. Elementele de structură ale conștiinței juridice. 

3. Funcțiile conștiinței juridice. 

4. Cultura juridică – conceptul, funcțiile, diviziunile. 

 

Obiective de referință: 

- determinarea conceptului conştiinţei juridice; 

- stabilirea elementelor constitutive ale conştiinţei juridice;  

- determinarea importanţei conştiinţei juridice; 

- evidențierea funcțiilor conștiinței juridice; 

- interpretarea culturii juridice; 

- aprecierea legăturii între cultura juridică - conştiinţa juridică; 

- stabilirea interacţiunii dreptului cu conştiinţa şi  cultura juridică. 

 

1. Conceptul şi trăsăturile esenţiale ale conştiinţei juridice 

 

Conștiința juridică este totalitatea reprezentărilor și a emoțiilor care exprimă 

atitudinea oamenilor, a comunităţilor sociale faţă de dreptul existent sau cel de 

care sunt cointeresaţi. Prin conştiinţa juridică are loc perceperea, de către individ, 

a realităţii prin prisma emoţiilor, a retrăirilor sufleteşti, a conceptelor pe care le are 

formate. 

 

2. Elementele de structură ale conștiinței juridice 

 

Conștiința juridică este formată din două elemente: ideologic și psihologic. 

Elementul ideologic (ideologie juridică) este considerat a fi elementul de 

bază al conştiinţei juridice, deoarece cu ajutorul lui are loc cunoaşterea realităţii 

juridice. Ideologia juridică constituie totalitatea reprezentărilor cu privire la 

fenomenele juridice, cunoştinţele în materie de drept pe care le are persoana. 

Pentru a estima normele juridice existente, a lua o atitudine faţă de ele şi respectiv 

pentru a adopta un comportament în conformitate cu aceste norme de drept, este 

necesară cunoaşterea acestora, posedarea unei informaţii, fie chiar la nivelul 

minim, despre normele juridice. Or, fiecare subiect de drept posedă acea informaţie 

de care dispune reieşind din: experienţa pe care o are, studii, interese, sfera de 

activitate, mediul de trai, accesul la surse de informare etc. Conştiinţa juridică este 

diferită, deoarece oamenii în mod diferit înţeleg dreptul şi fenomenele juridice din 

societate. Ideologia juridică însumează ideile, teoriile, concepţiile privind dreptul 

pozitiv, inclusiv reieşind din anumite valori sociale. 

Elementul psihologic (psihologia juridică) este format din totalitatea trăirilor 

emoţionale: sentimente, năzuinţe, dorinţe etc. Emoţiile influenţează conduita 

umană în egală măsură cu elementele raţionale, dictînd luarea de atitudini pozitive 
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sau negative referitor la legislaţia în vigoare şi la realitatea juridică. Psihologia 

juridică spre deosebire de ideologia juridică, este mult mai aproape de morală, 

adică dreptul este perceput, sesizat, apreciat prin prisma noţiunilor reieşite din 

morală şi poate chiar din religie: adevăr, dreptate, echitate, egalitate, corectitudine, 

nepărtinire, omenie etc. Norma juridică elaborată este un produs al activităţii 

psihologice umane şi ea numaidecît va conţine şi aspecte legate de morală, adică va 

fi trecută prin prisma valorilor generale, pe care se bazează educaţia morală şi 

spirituală. (Maria Dvoracek, Gheorghe Lupu) 

 

3. Funcțiile și felurile conștiinței juridice 

 

Funcțiile conștiinței juridice: 

În majoritatea lucrărilor în domeniu au fost evidenţiate trei funcţii principale 

ale conştiinţei juridice: funcţia cognitivă (de cunoaştere), funcţia de apreciere (de 

evaluare) şi funcţia normativă (reglatoare). 

 

4. Cultura juridică – conceptul, funcțiile, diviziunile 

 

Cultura juridică, sub aspect de categorie juridică, este definită de autori în 

mod diferit, majoritatea însă o văd ca pe o cunoaștere și înțelegere temeinică a 

dreptului, ca o totalitate de valori materiale și spirituale ce se referă la realitatea 

juridică. 

Pot fi evidențiate mai multe funcții ale culturii juridice, printre care: 

1. funcția de cunoaștere și transformare – este legată de activitatea teoretică 

și organizațională de formare a statului de drept și a societății civile; 

2. funcția de reglementare a dreptului – este orientată spre asigurarea unei 

funcționări stabile, complexe, dinamice și efective a tuturor elementelor sistemului 

juridic și a societății în ansamblu; 

3. funcția normativ-valorică – se manifestă în diferite fapte, care obțin o 

importanță valorică. Normele juridice, alte componente ale culturii juridice a 

societății se prezintă ca obiecte valorice; 

4. funcția de formare a personalității – e orientată spre formarea calităților 

juridice ale personalității; 

5. funcția comunicativă – asigură comunicarea indivizilor în sfera juridică; 

6. funcția de prognoză – include procesul de creare a dreptului și de realizare 

a dreptului, asigurarea comportamentului juridic al membrilor societății, activitatea 

lor socială, prognozarea științifică și planificarea. (Andrei Negru, Victor Zaharia) 

Noi toți tindem către un nivel de cultură ridicat. Însă, pentru aceasta este 

nevoie să nu rămînă doar la nivel de declarații acest aspect, iar indivizii și statul 

trebuie să vină cu un mecanism eficient pentru a asigura un nivel cît mai înalt de 

cultură juridică în societate. Și, aici nu ne referim la acei, care au fost instruiți la 

facultățile de drept, ne referim la ”oamenii de rînd” (de ce nu și oamenii de la sate), 

care n-au de unde să cunoască limitele conduitei umane care trebuie respectată în 

societate. Considerăm că, ar trebui dezvoltate mai mult aspectele care influiențează 

nivelul culturii juridice: agitația juridică (prin intermediul mijloacelor de informare 
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în masă, prin emisiuni, întîlnirile specialiștilor cu cetățenii), autoeducarea omului 

(formarea de sinestătătoare pentru a obține cunoștințe în domeniul dreptului), etc. 

Ca o consevință juridică, cultura juridică poate fi divizată în: individuală și 

colectivă. 

Cultura juridică individuală presupune instruirea juridică a individului, în 

cultivarea deprinderii de a folosi dreptul pentru a-și aduce conduita în conformitate 

cu normele juridice. 

Cultura juridică colectivă presupune cointeresarea membrilor colectivului în 

rezultatele muncii în comun, în asigurarea unei înalte organizări și ordini de drept. 

Într-o societate putem vorbi despre o cultură juridică ridicată numai atunci 

cînd raporturile juridice între subiecți sunt reglementate și garantate de stat, atunci 

cînd oamenii respectă un comportament prescris de norma juridică, atunci cînd în 

societate este recunoscută supremația legii. 
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Tema XXI. 

Răspunderea juridică 

 

Sediul materiei: 

1. Conceptul răspunderii juridice. 

2. Principiile răspunderii juridice. 

3. Felurile răspunderii juridice. 

4. Condiţiile răspunderii juridice. 

5. Circumstanțele care exclud răspunderea juridică. 

 

Obiective de referință: 

- determinarea conceptului de răspundere juridică; 

- distingerea răspunderii juridice de răspunderea socială; 

- determinarea premiselor răspunderii juridice 

- interpretarea principiilor răspunderii juridice; 

- abordarea condițiilor răspunderii juridice; 

- stabilirea împrejurărilor care exclud răspunderea juridică; 

- clasificarea formelor răspunderii juridice în dependenţă de diverse  

  criterii. 

 

1. Conceptul răspunderii juridice 

 

Răspunderea juridică se defineşte ca fiind acea formă a răspunderii sociale, 

stabilită de stat în urma încălcării normelor de drept, printr-un fapt ilicit şi care 

determină suportarea consecinţelor corespunzătoare de către cel vinovat, inclusiv 

prin utilizarea forţei de constrîngere a statului în scopul restabilirii ordinii de drept 

astfel lezate. 

 

2. Principiile răspunderii juridice 

 

Răspunderea juridică are la bază următoarele principii: 

1. Principiul legalităţii răspunderii, constă în aceea că răspunderea juridică 

se manifestă în condiţiile sau în cazurile prevăzute de lege, în forma şi în limitele 

stabilite de aceasta, conform unei proceduri desfăşurate de organe special investite. 

2. Principiul răspunderii pentru fapta săvîrşită cu vinovăţie, presupune că 

autorul faptei răspunde numai atunci cînd şi-a dat seama sau trebuia să îşi dea 

seama de rezultatele faptei sale şi de semnificaţiile ei social-juridice periculoase. 

Fără existența vinovăţiei nu există răspundere juridică, chiar dacă sunt întrunite 

celelalte condiţii de bază. 

3. Principiul răspunderii personale, răspunderea revine numai celui efectiv 

vinovat de comiterea faptei ilicite. Însă, în condiţiile legii este și răspunderea 

pentru fapta altuia (răspunderea părinţilor pentru copiii minori, a persoanei juridice 

pentru faptele membrilor) sau răspunderea solidară ori împreună cu alţii. 

4. Principiul unicităţii răspunderii, conform căruia pentru fapta ilicită există 

o singură răspundere sau nu se poate aplica decît o singură sancţiune. Excepţie fac 
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cazurile de cumul deja prezentate şi care derivă din scopurile diferite a răspunderii. 

5. Principiul proporţionalităţii răspunderii, presupune corelarea răspunderii 

sau a pericolului ei social, a formei de vinovăţie cu care a fost săvîrşită, printr-o 

corectă şi concretă individualitate sau proporţionalizare. 

6. Principiul umanismului, în baza lui sancţiunea aplicată trebuie să aibă un 

rol de reeducare şi de reintegrare socială, fără ca să provoace suferinţe inutile celui 

sancţionat şi să nu-i înjosească demnitatea şi personalitatea. 

7. Principiul operativităţii tragerii la răspundere, după care sancțiunea este 

necesar de aplicat imediat, fără tergiversări, pentru ca rezonanţa socială a ei să fie 

maximă. În caz contrar răspunderea își pierde efectul. 

 

3. Felurile răspunderii juridice 

 

Felurile răspunderii juridice sunt determinate de diferite criterii: scopul 

urmărit, natura faptei ilicite și a normei încălcate, gradul de pericol social al faptei, 

caracterul sancțiunilor, etc.  

După scopul urmărit, distingem: 

- răspundere cu caracter reparator – anularea consecințelor prejudiciante 

pentru patrimoniul persoanei prin obligarea făptuitorului de a face sau a da ceva. 

Răspunderea reparatorie este patrimonială și materială; 

- răspundere cu caracter sancționator – obligă autorul să suporte consecințe 

punitive asupra persoanei, datorate pericolului social al faptei săvîrșite. 

În funcție de aceasta deosebim sancțiuni reparatorii (amendă, confiscare) și 

sancțiuni represive (închisoare, sancțiuni disciplinare, decăderi, interdicții). 

După natura normei încălcate, deosebim: 

- răspunderea civilă, care poate fi delictuală (are ca fundament o faptă ilicită 

comisă, autorului faptei revenindu-i obligaţia reparării prejudiciului cauzat prin 

fapta sa) sau contractuală (rezultă din nerespectarea clauzelor unui contract). 

- răspunderea penală, are ca temei săvîrşirea unei infracţiuni, adică a unei 

fapte prevăzute de legea penală, care prezintă pericol social şi care este săvîrşită cu 

vinovăţie. 

- răspunderea contravenţională, intervine atunci cînd o peroană săvîrșește o 

contravenţie, adică a unei fapte reglementate de lege ca şi contravenţie. 

- răspunderea disciplinară, intervine în cazul în care un salariat săvîrşeşte cu 

vinovăţie o abatere disciplinară. (Ioan Humă) 

- răspunderea constituțională, se are în vedere răspunderea șefului statului, 

răspunderea deținătorilor unui mandat politic, etc. 

 

5. Circumstanțele care exclud răspunderea juridică 

 

Aceste împrejurări sunt prevazute de lege și diferă de la o ramură de drept la 

alta. Astfel, în dreptul penal, răspunderea juridică poate fi înlăturată în cazurile: 

a) minorilor;  

b) tragerii la răspundere contravenţională;  

c) renunţării de bună voie la săvîrşirea infracţiunii;  
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d) căinţei active; schimbării situaţiei;  

e) liberării condiţionate; prescripţiei de tragere la răspundere penală. (art. 53, 

Cod penal al Republicii Moldova). 

Se consideră cauze care înlătură caracterul penal al faptei: 

a) legitima apărare; 

b) reţinerea infractorului; 

c) starea de extremă necesitate; 

d) constrîngerea fizică sau psihică; 

e) riscul întemeiat; 

f) executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului. (art. 35, Cod penal al 

Republicii Moldova). 

În domeniul dreptului civil, temeiurile eliberării de răspundere juridică sunt: 

- forța majoră; 

- cazul fortuit; 

- intenția părții vătămate; 

- vina creditorului (a unui terț) care exclude total sau parțial răspunderea 

debitorului. 
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