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Prefață

Formatul materialululi didactic respectiv la disciplina Teoria Generală a Drep-
tului și Statului este unul special, orientat spre informarea studentului de la Ciclul 
Licență cu principalele elemente ale fenomenului juridic în limitele curriculu-  
mului de la disciplina respectivă. Expunerea materiei juridice în definiții, inter-
pretări și scheme are destinația inițială de a pune accentul pe înțelegerea materiei 
studiate din partea studentului, destinația secundă fiind păstrarea acelui echilibru 
dintre simplitate și complexitate, caracteristic Teoriei Generale a Dreptului și 
Statului în procesul de cunoaștere a fenomenului juridic. A treia destinație, a cărei 
realizare am intenționat-o în materialul didactic respectiv, este de a demonstra 
acea interacțiune exprimată prin contiguitate și continuitate dintre știința Teoria 
Generală a Dreptului și Statului cu celelalte științe juridice, a căror valorificare, 
începe în formatul disciplinelor didactico-metodice. În context, elementele de 
conținut expuse sunt exemplificate cu norme ale dreptului pozitiv național din 
diferite ramuri ale dreptului, fapt ce facilitează în perspectiva formării profesio-
nal-juridice implicarea în studierea științelor juridice de ramură. Astfel, exemple-
le sunt elucidate prin intermediul normelor din Constituția Republicii Moldova, 
din codurile de drept material – civil, penal și contravențional, din codurile de 
drept ptocedural – de procedură civilă și penală și din Legea cu privire la actele 
normative.

Ne-am pus drept sarcină redarea materialului din cadrul Teoriei Generale a 
Dreptului și Statului anume pentru studenții anului I, având intenția de a-i iniția 
în procesul de cunoaștere a fenomenului juridic. Menționăm însă caracterul com-
plex al cunoștințelor în domeniul Teoriei Generale a Dreptului și Statului, care 
interacționează cu domenii nu doar ale științelor juridice, a căror incadrare se va 
manifesta ulterior în formatul instruirii profesional-juridice, dar și ale științelor 
sociale, iar în anumite situații chiar și ale științelor exacte. Astfel, intenționăm să 
accentuăm provocările contemporane ce apar în fața profesiilor juridice și nece-
sitatea unei instruiri complexe și integrate în scopul formării și consolidării unor 
domenii de profil juridic.

În intenția de a valorifica tabla de materii expuse, am păstrat și accentuat 
caracterul simplist și explicit al subiectelor abordate, exact pe analiză în cerce-
tarea fenomenelor juridice, evident, păstrând și elemente de sinteză a procesului 
de cunoaștere. Acest scop își va găsi realizare în cadrul unei alte discipline ce se 
studiază la ultimul an de formare profesional-juridică la Ciclul Licență – Funda-
mentele Dreptului.

Andrei Negru 
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Tema 1: Teoria Generală a Dreptului și Statului. 
Noţiuni introductive

Conţinutul temei:

1.  Despre ştiinţă
1.1. Generalități
1.2.  Sistemul științelor

  Știința dreptului. Sistemul științelor juridice1.3. 
2.  Conceptul Teoriei Generale a Dreptului şi Statului

2.1. Generalități 
2.2. Obiectul de studiu al Teoriei Generale a Dreptului și Statului
2.3. Baza metodologică a Teoriei Generale a Dreptului și Statului

3.  Locul Teoriei Generale a Dreptului și Statului în sistemul ştiinţelor sociale
4.  Rolul și locul Teoriei Generale a Dreptului și Statului în sistemul ştiinţelor juridice
5.  Teoria Generală a Dreptului și Statului ca disciplină didactico-metodică și 

importanța ei în sistemul de instruire juridică
6.  Principiile Teoriei Generale a Dreptului și Statului
7.  Funcţiile Teoriei Generale a Dreptului și Statului

obiectivele de formare:

la nivel de cunoaştere şi înţelegerea) 
studentul va:

 identifica obiectul de studiu al Teoriei Generale a Dreptului și Statului;- 
 numi obiectul de cercetare al Teoriei Generale a Dreptului și Statului;- 
 sublinia locul Teoriei Generale a Dreptului și Statului în sistemul ştiinţelor - 
sociale;
 enumera principiile fundamentale de studiere teoretico-generală a dreptului; - 
 defini funcţiile teoriei generale a dreptului;- 
 reproduce conceptul bazei metodologice a Teoriei Generale a Dreptului și - 
Statului;
 explica esența metodelor de cercetare specifice Teoriei Generale a Dreptului - 
și Statului;

 la nivel de aplicareb) 
studentul va:

 compara ştiinţele juridice cu alte ştiinţe sociale;- 
 deduce particularitățile Teoriei Generale a Dreptului și Statului ca știință;- 
 clasifica funcţiile-  teoriei generale a Dreptului și Statului în baza mai multor 
criterii;
 utiliza funcţiile Teoriei Generale a Dreptului și Statului în studiul personal;- 
 relata despre aplicabilitatea metodelor specifice Teoriei Generale a Dreptului - 
și Statului în activitatea juridică;
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 demonstra utilitatea teoretică și practică a bazei metodologice a Teoriei Ge-- 
nerale a Dreptului și Statului:
 formula situații din realitatea cotidiană privind pertinența principiilor gene-- 
rale ale dreptului;

 la nivel de integrarec) 
studentul va:

 justifica caracterul juridic, filosofic, social și politic al Teoriei Generale a - 
Dreptului și Statului;
 argumenta necesitatea studierii Teoriei Generale a Dreptului și Statului pen-- 
tru evoluţia ulterioară a specialistului în drept;
 decide asupra naturii educative a Teoriei Generale a Dreptului și Statului;- 
 valida conceptul privind caracterul introductiv, fundamental și generalizator - 
al Teoriei Generale a Dreptului și Statului pentru întregul sistem al științelor 
juridice;
 evalua impactul funcțiilor Teoriei Generale a Dreptului și Statului în forma-- 
rea viitorilor juriști;
 aprecia utilizarea de către diverși specialiști în domeniul dreptului (judecă-- 
tori, procurori, avocați, criminaliști, criminologi, medici legiști, experți ju-
diciari etc.) a metodelor specifice Teoriei Generale a Dreptului și Statului în 
activitatea lor;
 contrasta beneficiile respectării principiilor generale ale dreptului în realita-- 
tea socială actuală și riscurile nerespectării acestora;

1. Despre ştiinţă
1.1. Generalități
Caracterizând dreptul ca ştiinţă, este necesar a ne determina referitor la sen-

sul cuvântului „ştiinţă”. DEX-ul stabileşte următoarea definiţie: „...ansamblu 
sistematic de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire; ansamblu de cunoş-
tinţe dintr-un anumit domeniu al cunoaşterii”. Astfel, ne putem orienta spre o 
definiţie mai simplă, potrivit căreia ştiinţa este un ansamblu de cunoştinţe din-
tr-un anumit domeniu orientate spre studierea anumitor obiecte sau fenomene. 
Putem menţiona suplimentar că cercetarea ştiinţifică, orientată spre dezvoltarea 
ştiinţifică, poate fi definită ca o activitate care are drept scop cunoaşterea naturii 
şi a societăţii. Un semn caracteristic oricărei ştiinţe este că ea uneşte, sistemati-
zează şi analizează anumite cunoştinţe referitoare la un anumit domeniu concret 
al realităţii. Mai putem evidenția și o astfel de definiție a științei: ,,Știința este un 
sistem de cunoștințe despre natură, societate și gândire.” 

Știința apare drept un important factor ce poate influența dezvoltarea culturii 
sociale, a progresului tehnico-științific, a evoluției gândirii filosofice despre lume. 
Orice știință identifică propiul său obiect de studiu ce este supus cercetării printr-o 
metodă de cercetare specifică sau sistem de metode de cercetare specifice, inspirate 
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din particularitățile obiectului de studiu. Evident, în procesul de cercetare a obiec-
tului de studiu nu se utilizează în exclusivitate o anumită metodă. Ei i se acordă o 
prioritate individual-determinată în procesul de cercetare a obiectului de studiu, 
însă este utilizată simbiotic cu alte metode de cercetare. 

Obiectul de studiu este obiectul de cercetare al științei menționate și răspun-
de la întrebarea „CE?” studiază știința respectivă.

Metoda de cercetare caracterizează calea corectă, prin intermediul căreia 
se acumulează cunoștințe despre obiectul de studiu și dă răspuns la întrebarea 
„CUM?” se adună, se selectează cunoștințele despre obiectul de studiu.

Baza metodologică a unei științe este formată dintr-un ansamblu de meto-
de de cercetare, utilizate în procesul de cercetare a obiectului de studiu al unei 
științe. Complexitatea obiectului de studiu ne determină să utilizăm un ansamblu 
de metode de cercetare, nefiind posibilă limitarea la o singură metodă.

Metodologia este un termen ce adeseori este confundat în literatura de spe-
cialitate cu termenul „bază metodologică”, însă necesită totuși a fi diferențiat și 
distanțat. Metodologia este știința despre aplicarea corectă a metodelor de cer-
cetare incluse în baza metodologică a unei științe. Este știința despre aplicarea 
corectă și oportună a metodelor incluse într-o bază metodologică.

Ne convingem de faptul că știința nu este un ansamblu haotic de teorii, idei, 
concepții referitoare la un oarecare obiect de studiu. Ea include în sine un sistem 
bine determinat de teorii și concepții, care posedă un început comun, un ansam-
blu logic de principii ce unesc aceste elemente sistemice într-un tot unitar. 

Evidenţiem anumite condiţii când un ansamblu de cunoştinţe poate forma o 
ştiinţă:

14 
 

Baza metodologică a unei științe este formată dintr-un ansamblu de metode de 

cercetare, utilizate în procesul de cercetare a obiectului de studiu al unei științe. 

Complexitatea obiectului de studiu ne determină să utilizăm un ansamblu de metode 

de cercetare, nefiind posibilă limitarea la o singură metodă. 

Metodologia este un termen ce adeseori este confundat în literatura de 

specialitate cu termenul „bază metodologică”, însă necesită totuși a fi diferențiat și 

distanțat. Metodologia este știința despre aplicarea corectă a metodelor de cercetare 

incluse în baza metodologică a unei științe. Este știința despre aplicarea corectă și 

oportună a metodelor incluse într-o bază metodologică. 

Ne convingem de faptul că știința nu este un ansamblu haotic de teorii, idei, 

concepții referitoare la un oarecare obiect de studiu. Ea include în sine un sistem bine 

determinat de teorii și concepții, care posedă un început comun, un ansamblu logic de 

principii ce unesc aceste elemente sistemice într-un tot unitar.  

Evidenţiem anumite condiţii când un ansamblu de cunoştinţe poate forma o 

ştiinţă:

 

Să posede un limbaj  propriu, bine definit 

Să se bazeze pe un sistem propriu de principii, legi, noţiuni  

Să utilizeze metode, tehnici adecvate de cercetare 

Să permită posibilitatea de a face prognoze 
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1.2. Sistemul științelor
Evidențiem o clasificare a științelor în umanitare (sociale) și naturale (teh-

nice), care va avea o relevantă valoare în procesul de cunoaștere a sistemului 
științelor și în determinarea locului și rolului științei Teoria Generală a Dreptului 
și Statului în sistemul științelor sociale și în sistemul științelor juridice.

Ştiinţele reprezintă un sistem de cunoştinţe despre natură, societate şi gândi-
re, acumulate în procesul practicii social-istorice.

Ştiinţele naturale (tehnice) studiază legităţile dezvoltării şi existenţei naturii 
în toate formele ei de manifestare.

Ştiinţele umanitare (sociale) cercetează legităţile de formare, dezvoltare şi 
funcţionare a societăţii, a anumitor fenomene sociale aparte, procese şi instituţii.

Filosofia ocupă un loc deosebit în sistemul ştiinţelor sociale. Ea serveşte ca 
bază teoretică şi exemplu metodologic pentru toate ştiinţele sociale.
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determinate de voința socială, existând independent de aceasta. Însă, voința 
socială poate determina esențial dinamica de dezvoltare a unei sau altei științe 
tehnice. Fiind formate dintr-un ansamblu de cunoștințe despre natură, științele 
tehnice reflectă realitatea obiectivă, regulile obiective ale naturii. Utilitatea so-
cială a științelor tehnice este totuși determinată de cultura și voința socială; or, 
valoarea științelor tehnice este manifestată prin implementarea socială a valo-
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rificărilor teoretico-practice elaborate în contextul unei sau altei științe. Astfel 
putem explica progresul tehnico-științific într-un mediu social, într-un stat și 
lipsa acestuia în altul; or, rezultatele investigațiilor științifice nu au, de regulă, 
bariere politice.

Științele sociale (umanitare) se deosebesc de științele tehnice prin faptul că 
ele sunt în exclusivitate un produs social, formate în conformitate cu capacitățile 
și voința socială. Cu toate că unele dintre științele menționate supra poartă 
un caracter mai puțin subiectiv, totuși ansamblul științelor sociale este într-o 
dependență clară față de societate. Nivelul de dezvoltare a științelor sociale este 
direct proporțional cu nivelul de dezvoltare a societții, fiind un produs social. La 
rândul lor, științele sociale pot fi clasificate în:

științe de tip nomotetic, care au drept obiect de cercetare comportamen-•	
tul uman și își propun drept obiectiv de cercetare legitățile și relațiile 
funcționale corespunzătoare (exemplu: economia, politologia, psiholo-
gia, demografia, sociologia);
științe istorice, care au drept obiectiv reconstituirea și evaluarea trecu-•	
tului;
științe care studiază aspectele reglementării sociale, cum ar fi științele •	
juridice, morala, religia, științele politice ș.a.

Putem evidenția un sistem de cerințe înaintate față de o știință:
1)  să posede un limbaj propriu, bine definit;
2)  să se bazeze pe un sistem propriu de principii, legi, noţiuni, categorii;
3)  să utilizeze metode, tehnici adecvate de cercetare;
4)  să permită posibilitatea de a face prognoze;
5)  să cuprindă ipoteze şi teorii competitive pentru explicarea diferitelor as-

pecte ale domeniului de cercetare;
6)  să posede un obiect de studiu propriu şi distinct.
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1.3. Știința dreptului. Sistemul științelor juridice
Știința dreptului, sau știința juridică în general, înglobează în sine ansamblul 

de științe juridice de orice natură, implicate într-o intensitate sau alta în procesul 
de cercetare a dreptului. Științele juridice ce formează știința dreptului posedă un 
semn caracteristic specific: obiectele lor de studiu sunt din domeniul dreptului și 
se deosebesc de la o știință la alta prin gradul de generalitate sau domeniu. Altfel 
spus, semnul distinct ce ne permite să afirmăm că știința în cauză e una juridică 
este obiectul ei de studiu: dacă el este dreptul ca ansamblu de norme, în general, 
sau dacă el este un anumit compartiment de norme, în special.

În context, menţionăm că ştiinţa dreptului este formată dintr-un ansam-
blu de cunoştinţe despre drept ca fenomen social. Altfel spus, știința dreptului 
studiază dreptul în forma sistemului de norme juridice. În acest context, este ne-
cesar de a interveni cu anumite precizări terminologice ce evidențiază termenul 
„drept”, atribuindu-i două accepțiuni esențiale:

 Știința dreptului sau dreptul ca știință – un ansamblu de cunoștințe, în a) 
formă de teorii, idei, concepții, referitoare la drept în expresia de ansam-
blu de norme juridice;
 Dreptul, sistem de norme juridice sau sistemul de drept – un ansamblu b) 
de norme juridice amplasate într-o anumită ordine în conformitate cu 
criterii prestabilite.

Condiţiile înaintate faţă de ştiinţa juridică:
Să posede un limbaj propriu, bine definit•	 . Este prezent un limbaj specific 
juridic, caracterizat printr-un sistem terminologic bine determinat.
Să se bazeze pe un sistem propriu de principii, legi, noţiuni, categorii. •	
Evidenţiem prezenţa principiilor dreptului, diferite noţiuni juridice 
ş.a.
Să utilizeze metode, tehnici adecvate de cercetare•	 . Este prezentă o bază 
metodologică ce include în sine un ansamblu de metode de cercetare 
specifice ştiinţei juridice.
Să permită posibilitatea de a face prognoze•	 . Ştiinţa juridică acordă 
această posibilitate în procesul de cercetare a fenomenului juridic.
Să cuprindă ipoteze şi teorii competitive pentru explicarea diferitelor •	
aspecte ale domeniului de cercetare. Ştiinţa dreptului evidenţiază un 
ansamblu de teorii, idei, concepţii referitoare la apariţia şi dezvoltarea 
dreptului şi statului, în general, şi a anumitor fenomene juridice con-
crete, în special.
Să posede un obiect de studiu propriu şi distinct.•	  Obiectul de studiu al 
ştiinţei dreptului este sistemul dreptului. 
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Menționăm că știința dreptului posedă un obiect de studiu determinat – drep-
tul în expresia de sistem de norme juridice. La fel, evidențiem o bază metodo-
logică bine determinată ce include în sine un ansamblu de metode de cercetare 
a dreptului în expresia de sistem de norme juridice. Evident, știința juridică se 
caracterizează printr-un sistem de principii generale și printru-un sistem termi-
nologic propriu, juridic, utilizabil anume în procesul de cercetare a dreptului – 
sistem de norme juridice. 

La rândul lor, științele juridice se încadrează foarte bine în sistemul științelor 
sociale și schema următoare demonstrează acest fenomen.
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Ştiinţa juridică constituie un sistem complet şi complex de cunoştinţe despre 
drept, la baza căruia se află o totalitate de noţiuni, categorii şi legităţi ştiinţifice ce 
reflectă legităţile de apariţie, dezvoltare şi funcţionare a fenomenului respectiv.

Sistemul ştiinţelor juridice este un domeniu de cunoştinţe speciale cu ca-
racter social, în hotarele şi prin intermediul cărora se realizează cercetarea teore-
tico-aplicativă a realităţii statal-juridice.

Teoria generală a dreptului și statului studiază principalele legităţi comune 
de dezvoltare a fenomenelor statale şi juridice în general, independent de faptul 
în care domeniu concret al vieţii sociale au loc.

Istoria dreptului şi statului studiază realitatea istorică, legată de apariţia sta-
tului şi dreptului, dezvoltarea lor şi funcţionarea într-o situaţie istorică concretă şi 
într-o strictă continuitate cronologică. Cercetarea istorică a dreptului evidențiază 
existența unor legități sociale referitoare la apariția și evoluția anumitor siste-
me de drept într-o conexiune directă cu dezvoltarea socială dintr-un anumit te-
ritoriu, stat. La fel, științele juridice istorice evidențiază continuitatea dreptului 
contemporan și proveniența lui din sistemele de drept ce au existat în trecut. Prin 
intermediul științelor istorice se observă evoluția dreptului sub influența gândirii 
filosofice a societății și existența acestei concordanțe de natură obiectivă – dez-
voltarea dreptului este determinată și de dinamica de dezvoltare a gândirii filoso-
fice a societății.

Istoria doctrinelor politice şi juridice studiază procesul de apariţie şi dez-
voltare a diferitelor concepţii şi opinii cu caracter juridic referitoare la apariţia, 
esenţa şi dezvoltarea dreptului şi statului.

Ştiinţele juridice de ramură cercetează părţi ale mecanismului statului, anu-
mite organe ale lui (reprezentative, executive, judiciare ş.a.), grupe aparte de 
norme juridice (ramurile dreptului), concentrând atenţia la cercetarea structurii 
şi funcţiilor lor, analizează particularităţile reglementării juridice a unei catego-
rii concrete de relaţii sociale. Științele juridice de ramură supun cercetării feno-
mene juridice particulare, caracteristice unei anumite ramuri de drept, cum ar 

20 
 

 Ştiinţa juridică constituie un sistem complet şi complex de cunoştinţe despre 

drept, la baza căruia se află o totalitate de noţiuni, categorii şi legităţi ştiinţifice ce 

reflectă legităţile de apariţie, dezvoltare şi funcţionare a fenomenului respectiv. 

 

 Sistemul ştiinţelor juridice este un domeniu de cunoştinţe speciale cu caracter 

social, în hotarele şi prin intermediul cărora se realizează cercetarea teoretico-

aplicativă a realităţii statal-juridice. 

 

 

 

 Teoria generală a dreptului și statului  studiază principalele legităţi comune de 

dezvoltare  a fenomenelor statale şi juridice în general, independent de faptul în care 

domeniu concret al vieţii sociale au loc. 

 Istoria dreptului şi statului  studiază realitatea istorică, legată de apariţia 

statului şi dreptului, dezvoltarea lor şi funcţionarea într-o situaţie istorică concretă şi 

într-o strictă continuitate cronologică. Cercetarea istorică a dreptului evidențiază 

existența unor legități sociale referitoare la apariția și evoluția anumitor sisteme de 

drept într-o conexiune directă cu dezvoltarea socială dintr-un anumit teritoriu, stat. La 

fel, științele juridice istorice evidențiază continuitatea dreptului contemporan și 

proveniența lui din sistemele de drept ce au existat în trecut. Prin intermediul științelor 

istorice se observă evoluția dreptului sub influența gândirii filosofice a societății și 

Ştiinţele 
teoretico-istorice 

teoria generală a 
dreptului și statului 

Istoria dreptului şi 
statului  

istoria doctrinelor  
politice şi juridice 



19

fi știința dreptului constituțional, știința dreptului civil, știința dreptului penal, 
știința dreptului administrativ ș.a. Astfel, vedem, că științele juridice de ramură 
reflectă elementele componente ale sistemului dreptului; or, obiectul de studiu 
al unei științe juridice ramurale este ramura de drept respectivă, prin întreg an-
samblul său de norme juridice. Altfel spus, obiectul de studiu al științei dreptului 
constituțional este ramura dreptului constituțional, prin întreg ansamblul său de 
norme. Menționăm că continuitatea normelor juridice caracteristice unei ramuri 
de drept cu normele juridice ale altei ramuri de drept reflectă acea interacțiune 
dintre științele juridice ramurale, care nu pot exista absolut autonom. Valoarea lor 
teoretico-practică se evidențiază anume prin interacțiunea acestor științe. Inter-
pretarea ramurilor de drept având drept suport componentele structurale permite 
o înțelegere mai reușită a particularităților lor juridice.

Astfel, știința dreptului constituțional include ansamblul de teorii, idei, 
concepții referitoare la reglementarea juridică a relațiilor sociale din domeniul 
instaurării, menținerii și exercitării puterii în stat.

Stiința dreptului administrativ este formată din ansamblul de teorii, idei, 
concepții referitoare la organizarea activității practice a legii, activitate ce se 
desfășoară prioritar prin intermediul administrației publice.

Știința dreptului civil cercetează relațiile sociale de natură patrimonială și 
personale nepatrimoniale (dreptul proprietății intelectuale) utilizând o metodă 
specifică – egalitatea subiecților.

Știința dreptului penal include în sine ansamblul de teorii, idei, concepții cu 
referință la modalitățile cele mai eficiente de protejare a valorilor sociale. Anume 
normele ramurii dreptului penal și stabilesc ce fapte sunt infracțiuni, care sunt 
condițiile răspunderii juridice penale ș.a.
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Ştiinţele juridice auxiliare (speciale) utilizează reguli, concluzii nu atât 
ale ştiinţelor juridice, cât ale altor domenii de cunoştinţe (fizică, chimie, me-
dicină ş.a.). Ele se formează la hotarele de interacţiune a ştiinţei juridice cu 
alte ştiinţe. Existenţa ştiinţelor juridice auxiliare ne dovedeşte încă o dată că 
ştiinţa juridică nu există autonom, ci se află într-o interacţiune continuă cu alte 
ştiinţe.
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Dreptul internaţional se formează în baza convenţiilor între state şi exprimă 
voinţa lor comună coordonată. Normele şi instituţiile lui se exprimă în diferite 
tratate internaţionale, convenţii, statute, declaraţii, documente ale ONU.

Dreptul internaţional public reglementează raporturile dintre state, determi-
nă drepturile şi obligaţiunile lor reciproce.

Dreptul internaţional privat reglementează relaţiile cu caracter patrimonial 
şi de alt gen între cetăţeni şi organizaţiile din state diferite, situaţia lor procesuală, 
jurisdicţia, ordinea şi condiţiile de aplicare a legislaţiei acelui stat pe teritoriul 
căruia ei temporar sau permanent se află.

2. Conceptul Teoriei Generale a Dreptului şi Statului
2.1. Generalități
Teoria Generală a Dreptului și Statului, în denumirea respectivă și cu obiectul 

respectiv de studiu și baza metodologică pe care o vom studia, se prezintă drept 
o știință juridică relativ nouă în sistemul științelor juridice. Evoluția științelor 
juridice atestă că acest segment al cercetării teoretice a fenomenului juridic o 
perioadă îndelungată de timp a fost ocupat de filosofia dreptului, știință ce studi-
ază conceptele de stat și drept. În a doua jumătate a sec. XIX, în știința juridică 
autohtonă o pondere esențială în domeniul respectiv de cercetare a avut-o Enci-
clopedia dreptului, numită și Enciclopedia Juridică. Menționăm marii promotori 
ai Enciclopediei Juridice în doctrina juridică românească din acea perioadă, cum 
ar fi: Mircea Djuvara, Eugeniu Speranția, Traian Ionașcu. Atât în România, cât 
și în Republica Moldova, Teoria Generală a Dreptului și Statului își găsește rea-
lizare și manifestare în calitate de știință juridică în sec.XX, dezvoltarea ei fiind 
îndeosebi apreciată în a doua jumătate a secolululi. Deosebirea esențială a Teoriei 
Generale a Dreptului și Statului de Enciclopedia Juridică rezidă în obiectivele 
propuse pentru cercetare, în obiectul de studiu și în funcțiile mai complexe și 
mai practice pe care le identifică Teoria Generală a Dreptului și Statului, fără 
a diminua valoarea Enciclopediei Juridice. Complexitatea relațiilor sociale, ce 
necesită a fi protejate prin intermediul normelor juridice și prin implicarea sta-
tului în procesele sociale, a determinat o evoluție complexă a sistemului juridic 
și a sistemului dreptului într-o dinamică nemaivăzută până în sec.XX. Realitatea 
socială dovedește că caracterul complex al relațiilor sociale a devenit deja o nor-
mă pentru societatea contemporană și nu o excepție. Dinamica dezvoltării vieții 
sociale impune existența unei științe juridice complexe ce ar avea capacitatea de 
a cerceta multiaspectual fenomenul dreptului și perspectivele lui de interacțiune 
cu fenomene noi, absolut necunoscute pânâ în prezent, dar care necesită o apre-
ciere obiectiv-juridică și o încadrare în sistemul de drept și în sistemul științelor 
juridice. La etapa contemporană de dezvoltare a societății, știința Teoria Gene-
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rală a Dreptului și Statului efectuează o monitorizare permanentă, de pionierat, 
a interacțiunii dreptului și statului, fenomene de care depinde astăzi gradul de 
democratizare a societății. Complexitatea provocărilor sociale contemporane 
evidențiază cerințe calitative noi înaintate față de știința Teoria Generală a Drep-
tului și Statului. Astfel, în procesul didactic știința menționată evidențiază două 
obiective fundamentale, caracterizate prin procedee specifice de cunoaștere: ana-
liza și sinteza. 

Analiza constă în studierea detaliată a fenomenului dreptului, cunoașterea 
principalelor elemente ale dreptului, a naturii dreptului, a normei juridice, a ra-
portului juridic, a interpetării dreptului, a răspunderii juridice, a elementelor sta-
tului, a formelor lui, a fenomenului statului de drept, a conștiinței juridice și a 
coraportării ei cu cultura juridică, a interacțiunii ordinii juridice și disciplinei cu 
democrația și drepturile omului și cetățeanului. Toate aceste componente for-
mează într-o finalitate o bază teoretică inițială ce acordă perspective de ceccetare 
complexă a elementelor dreptului într-o abordare specializată, profundă, prin in-
termediul științelor juridice ramurale în următoarea perioadă de instruire profe-
sional-juridică. 

Sinteza se impune drept un proces invers analizei. Deja la finele procesului de 
instruire profesional-juridică interesatul studiază fenomenul dreptului și statului 
într-o abordare mai complexă, având ca suport bagajul acumulat de cunoștințe în 
cadrul cercetării didactice a științelor juridice ramurale. Sinteza are drept scop o 
generalizare a cunoștințelor acumulate, o asigurare a interconexiunii între aceste 
segmente de instruire juridică, asigurând o continuitate în procesul de cunoaștere 
a fenomenului dreptului, o „șlefuire” a procesului de instruire profesional-juri-
dică, care, evident, este doar o finalitate relativă; or, orice știință nu are limite în 
procesul de cercetare. Din aceste considerente, este recomandabil de a fi incluse 
în planul de studii al facultăților de drept două discipline didactice – la începutul 
și la finele procesului de instruire: Teoria Generală a Dreptului și Statului și, re-
spectiv, Problemele Teoriei Generale a Dreptului și Statului, sau Fundamentele 
Dreptului.

Identificăm Teoria Generală a Dreptului și Statului în două accepțiuni:
ca ştiinţă;a) 
ca disciplină didactică.b) 
Teoria Generală a Dreptului și Statului ca ştiinţăa) 

Ştiinţa este un sistem de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire, cunoş-
tinţe obţinute prin metode corespunzătoare şi exprimate în concepte, categorii, 
principii şi noţiuni (N.Popa).

Teoria Generală a Dreptului și Statului este o ştiinţă socială, politică şi ju-
ridică ce studiază, în baza unui ansamblu de teorii, concepţii, noţiuni cu privire la 
drept şi, într-o oarecare măsură, la stat, legităţile generale şi speciale referitoare la 



23

apariţia, evoluţia şi funcţionarea dreptului și statului, în general, şi a sistemului 
de drept și a statului concret, în special.

Teoria Generală a Dreptului și Statului este o ştiinţă generală, deoarece iden-
tifică şi caracterizează legităţile generale de dezvoltare a statului şi dreptului. Ea 
este știința ce studiază fenomenele drept și stat la general, în întreaga lor comple-
xitate, fără a se aprofunda în cercetarea detaliată a anumitor compartimente sau 
segmente ale dreptului și statului, acestea urmând a se manifesta ca obiecte de 
studiu ale științelor juridice de ramură sau ale științelor juridice auxiliare. Carac-
terul de generalitate al științei Teoria Generală a Dreptului și Statului evidențiază 
trăsături aparte ale acestei științe. Este unica dintre științele juridice ce supune 
cercetării dreptul și statul la general, în toată complexitatea sa. Anume în ca-
drul științei Teoria Generală a Dreptului și Statului putem identifica legitățile de 
apariție și dezvoltare a dreptului și statului, perspectivele de dezvoltare complexă 
a acestor fenomene într-un proces de interacțiune reciprocă cu perspectivele de 
realizare practică în științele juridice de ramură.

 Teoria Generală a Dreptului și Statului este o ştiinţă socială, deoarece stu-
diază dreptul și statul ca fenomene sociale ce există într-o comunitate umană. 
Dreptul și statul sunt menționate drept fenomene sociale, deoarece apar și se 
dezvoltă într-o societate. Statul se prezintă drept formă superioară de organizare 
a societății, dreptul – ca ansamblu de reguli obligatorii ce reglementează relațiile 
sociale cele mai importante în societatea respectivă.

Teoria Generală a Dreptului și Statului este o ştiinţă juridică ce studiază 
numai latura juridico-statală a vieţii sociale.

Teoria Generală a Dreptului și Statului este o ştiinţă politică, deoarece stu-
diază problemele de bază ale ştiinţei politice şi, înainte de toate, statul, puterea 
de stat (Gh.Avornic). În situația Teoriei Generale a Dreptului și Statului, ce se 
prezintă drept o știință juridică, este necesar a înțelege că dreptul și statul sunt 
fenomene complexe. Cercetarea juridică a fenomenului statului este inevitabil le-
gată de fenomenul puterii, de modul de organizare, transmitere, realizare a puterii 
de stat, însă toate fenomenele ce au referință la putere, la puterea de stat sunt de 
natură politică.

b) Teoria Generală a Dreptului și Statului ca disciplină didactică 
Ştiinţa Teoria Generală a Dreptului și Statului determină apariţia a două dis-

cipline didactice, şi anume: Teoria Generală a Dreptului și Statului şi Problemele 
Teoriei Generale a Dreptului. Fiecare dintre disciplinele menţionate realizează 
anumite sarcini specifice în procesul de formare a viitorilor specialişti din dome-
niul dreptului.

Teoria Generală a Dreptului și Statului în calitate de disciplină didactică 
include în sine un număr limitat de informaţie juridică, sistematizată într-un nu-
măr concret de teme referitoare la caracteristica anumitor fenomene juridice ce ar 
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permite iniţierea, pregătirea primară a viitorului jurist pentru studierea celorlalte 
discipline didactice.

problemele teoriei generale a dreptului este o disciplină didactică ce in-
clude în sine un număr limitat de informaţie juridică, sistematizată într-un număr 
concret de teme, ce permite efectuarea unei sinteze, analize a fenomenelor juridi-
ce prin prisma cunoştinţelor acumulate în procesul de studii.

Dacă pentru disciplina Teoria Generală a Dreptului și Statului este carac-
teristică preponderent analiza în procesul de cercetare a fenomenului dreptului 
și statului, atunci pentru disciplina Problemele Teoriei Generale a Dreptului se 
acordă prioritate sintezei aceluiași fenomen. Având obiective esențial diferite, 
disciplinele menționate sunt studiate la diferite etape ale procesului profesional-
juridic: disciplina Teoria Generală a Dreptului și Statului se studiază la începu-
tul procesului de instruire profesional-juridică, iar disciplina Problemele Teoriei 
Generale a Dreptului – la finele acestui proces. Caracterul specific al exprimării 
științei Teoria Generală a Dreptului și Statului în expresie didactică este determi-
nat de originalitatea obiectului de studiu propriu științei în cauză – dreptul și sta-
tul în complexitatea lor generală. Astfel, și obiectivele urmează a fi diferențiate 
și abordate separat, la diferite etape de instruire profesional-juridică. La etapa 
inițială se solicită familiarizarea cu principalii termeni, noțiuni, categorii, clasi-
ficări, legități de apariție, dezvoltare și interacțiune a fenomenelor dreptului și 
statului la general, ceea ce formează o bază pentru cercetarea detaliată a anumitor 
compartimente ale acestor fenomene în cadrul disciplinelor didactice corespun-
zătoare științelor juridice ramurale. La etapa finală se solicită aplicarea în proce-
sul de cercetare a fenomenelor respective a cunoștințelor acumulate în procesul 
de instruire profesional-juridică într-o expresie sintetică. 

2.2. Obiectul de studiu al Teoriei Generale a Dreptului și Statului
Obiectul de studiu al Teoriei Generale a Dreptului și Statului răspunde la 

întrebarea „Ce studiază această ştiinţa?”
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Obiectul de studiu al Teoriei Generale a Dreptului şi Statului îl constituie drep-
tul şi statul în toată complexitatea lor. De studierea statului şi dreptului se ocupă şi 
alte ştiinţe, cum ar fi istoria statului şi dreptului, filosofia, politologia, sociologia, 
disciplinele juridice de ramură ş.a. Fiecare dintre acestea studiază dreptul şi statul 
dintr-un anumit aspect sau complexitate. Numai Teoria Generală a Dreptului și 
Statului, în sistemul științelor juridice, posedă un obiect de studiu cu un grad de 
complexitate și generalitate atât de pronunțat. Putem afirma că obiectul de studiu 
al științei Teoria Generală a Dreptului și Statului sunt legitățile de apariție și dez-
voltare a dreptului și statului în toată complexitatea acestor fenomene în aspect 
general și a dreptului și statului Republica Moldova în aspect particular. Specificul 
obiectului de studiu al Teoriei Genarale a Dreptului și Statului rezidă în faptul că 
statul și dreptul sunt studiate în calitate de fenomene sociale, politice și juridice la 
general, fără a intra într-un studiu aprofundat și detaliat al anumitor compartimente 
ale fenomenelor menționate. Însă, gradul de generalitate pronunțat nu diminuează 
prin nimic valoarea științei în cauză, deoarece limitele cercetării sunt foarte largi – 
se supun cercetării fenomenele dreptului și statului în toată complexitatea lor, astfel 
devenind posibilă formarea unei percepții cu privire la interacțiunea cu dreptul și 
statul a noilor fenomene de natură socială ce necesită o incadrare politico-juridică.

Efectuând o analiză a Teoriei Generale a Dreptului și Statului, putem supune 
caracterizării obiectul de studiu al ştiinţei respective, evidenţiind trăsăturile sale 
specifice ce denotă rolul Teoriei Generale a Dreptului și Statului în sistemul şti-
inţelor juridice. 

Particularităţile obiectului de studiu al Teoriei Generale a Dreptului și 
Statului sunt următoarele:

Teoria Generală a Dreptului și Statului studiază dreptul şi statul în toată •	
complexitatea lor. Caracterizează experienţa formării dreptului şi statu-
lui la diferite etape de dezvoltare a societăţii.
Obiectul Teoriei Generale a Dreptului și Statului este format din prin-•	
cipalele legităţi ale dreptului şi statului în care se manifestă esenţa lor, 
valoarea socială şi juridică şi importanţa lor pentru viaţa socială.
Obiectul Teoriei Generale a Dreptului și Statului examinează dreptul şi •	
statul ca fiind într-o legătură strânsă, într-o interdependenţă, într-o unita-
te dialectică, un organism unic ce include în sine obiectele de studiu ale 
celorlalte ştiinţe juridice.

2.3. Baza metodologică a Teoriei Generale a Dreptului și Statului
Baza metodologică a Teoriei Generale a Dreptului și Statului este formată 

dintr-un ansamblul de anumite metode, principii teoretice, operaţiuni logice şi 
modalităţi speciale de cercetare a legităţilor generale de apariţie şi dezvoltare a 
fenomenelor statal-juridice utilizate în procesul de studiu.
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Teoria Generală a Dreptului și Statului, efectuând o legătură importantă 
între celelalte științe juridice și evidențiind rolul său metodologic în studierea 
lor, asigură unitatea metodologică în cercetarea acestor discipline, acordându-
le posibilități de întegrare în știința dreptului, fapt ce contribuie la creșterea 
capacității de sinteză a Teoriei Generale a Dreptului și Statului.

Metoda logică cuprinde un ansamblu de procedee şi operaţii metodologice şi 
gnoseologice specifice, prin care se creează posibilitatea surprinderii structurii şi 
dinamicii raporturilor necesare între diferitele componente ale sistemului juridic 
al unei societăţi.

Metoda istorică cercetează fenomenul dreptului şi statului în dezvoltare, în 
interdependenţa lor istorică. 

Metoda comparativă cercetează fenomenele dreptului şi statului într-un as-
pect complex, furnizând informaţii referitoare la dezvoltarea acestor fenomene 
în alte sisteme de drept, precum şi la reflectarea lor în reglementările juridice 
internaţionale.
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Metoda experimentului cercetează fenomenele dreptului şi statului prin mo-
delarea în condiţii speciale a diferitelor cazuri particulare. Rezultatele cercetării 
acestora permit evidenţierea variantei optime de soluţionare a problemei. 

Au fost caracterizate numai principalele metode de cercetare a fenomenului 
juridic, însa putem menţiona prezenţa și a metodei statistice, a metodelor canti-
tative etc.

3. Locul Teoriei Generale a Dreptului și Statului în sistemul 
științelor sociale

Pentru a ne expune referitor la locul și rolul Teoriei Generale a Dreptului și 
Statului în sistemul științelor sociale urmează să ne referim la obiectul de studiu 
al Teoriei Generale a Dreptului și Statului, care reprezintă totalitatea legităţi-
lor generale ce determină apariţia, funcţionarea şi dezvoltarea statului şi 
dreptului. Menționăm că știința Teoria Generală a Dreptului și Statului studiază 
fenomenele dreptului și statului în complexitatea lor generică, fără a pătrunde în 
cercetări detaliate ale anumitor compartimente ale lor, acesta fiind un domeniu al 
științelor juridice de ramură. Inspirându-ne din caracteristica obiectului de cer-
cetare al Teoriei Generale a Dreptului și Statului, ne putem pronunța referitor la 
locul și rolul științei respective în sistemul științelor sociale. Locul Teoriei Gene-
rale a Dreptului și Statului se face evident din interpretarea obiectului de cerceta-
re. Astfel, știința în cauză este amplasată la intersecția dintre științele juridice și 
celelalte științe sociale, și nu numai.

4. Rolul şi locul Teoriei Generale a Dreptului și Statului în 
sistemul ştiinţelor juridice

 

         Este

 
     Generalizează
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   Cercetează
 

  Elaborează
 

5. Teoria Generală a Dreptului și Statului ca disciplină juridico-
didactică şi importanţa ei în sistemul de instruire juridică

Rolul şi importanţa Teoriei Generale a Dreptului și Statului pot fi reflectate 
prin următoarea schemă:
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evident din interpretarea obiectului de cercetare. Astfel, știința în cauză este amplasată 

la intersecția dintre științele juridice și celelalte științe sociale, și nu numai. 
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2. Teoria Generală a Dreptului și Statului ca disciplină juridico-didactică şi 
importanţa ei în sistemul de instruire juridică 
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importanţa ei pentru pregătirea juristului. 
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5. Teoria Generală a Dreptului și Statului ca disciplină juridico-
didactică şi importanţa ei în sistemul de instruire juridică

Rolul şi importanţa Teoriei Generale a Dreptului și Statului pot fi reflectate 
prin următoarea schemă:

6. Principiile Teoriei Generale a Dreptului și Statului
Orice știință este determinată de un sistem de reguli fundamentale, inspirate 

din obiectul de studiu și determinate de baza metodologică a științei în cauză.
Principiul istoric necesită examinarea fenomenelor statale şi juridice în di-

namică, dezvoltare, în legătura lor istorică.
Principiul obiectivismului înseamnă reflectarea realităţii statal-juridice în 

cunoaşterea ştiinţifică, reflectarea ei astfel cum ea există în realitate.
Principiul concretizării solicită de la Teoria Generală a Dreptului și Statului 

evidențierea exactă, concretă a acelor condiţii în care se află obiectul cunoaşterii, 
evidenţierea calităţilor principale, esenţiale, ale legăturilor şi tendinţelor dezvol-
tării lui.

Principiul pluralismului prevede pluralitatea de aspecte în cercetarea drep-
tului şi statului. Pluralitatea cunoaşterii ştiinţifice caracterizează concomitent şi 
universalitatea sa, deoarece prin aceasta se ia în considerare nu doar concepţiile 
contradictorii referitoare la unul şi acelaşi fenomen, dar şi diferite concepţii des-
pre originea lor, esenţa, orientarea socială, structura şi perspectivele de dezvol-
tare. 

7. Funcţiile Teoriei Generale a Dreptului și Statului
Prin intermediul funcţiilor, Teoria Generală a Dreptului și Statului îşi dove-

deşte utilitatea sa atât teoretică, cât şi practică în calitate de ştiinţă. Astfel, în linii 
generale, am putea evidenţia două principale funcţii: funcţia teoretică şi funcţia 
practică. Însă, în scopul unei caracterizări mai complexe, putem identifica urmă-
toarele funcţii ale TGDS:
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Funcţia cognitivă se exprimă prin elaborarea ideilor, conceptelor, teoriilor, 
principiilor, unirea fenomenelor şi proceselor vieţii statale şi juridice a societăţii 
ce sunt supuse cercetării. Anume prin intermediul Teoriei Generale a Dreptului 
și Statului devine posibilă depășirea limitelor normelor juridice și a dreptului 
pozitiv, fenomenele juridice fiind abordate într-o manieră dinamică cu mult mai 
complexă, de natură filosofică și socială. 

Funcţia ontologică – în hotarele acestei funcţii are loc cunoaşterea naturii 
fenomenelor statal-juridice şi explicarea destinaţiilor lor sociale. Anume prin in-
teremediul funcției ontologice Teoria Generală a Dreptului și Statului ne ajută să 
cunoaștem natura, evoluția, principalele reguli obiective de dezvoltare a fenome-
nului dreptului și al statului.

Funcţia euristică constă în elaborarea principiilor, metodelor şi mijloacelor 
de cercetare a fenomenelor şi proceselor politico-juridice. O bună cunoaştere, ex-
plicare şi interpretare a realităţii juridice necesită o metodologie corespunzătoare. 
În context, anume Teoria Generală a Dreptului și Statului încadrează capacitățile 
respective de identificare a celor mai efective metode de cercetare a fenomenului 
juridic, de elaborare și caracterizare a principiilor specifice fenomenelor de na-
tură juridică.

Funcția critică arată valoarea Teoriei Generale a Dreptului și Statului într-o 
manieră complexă. Nu este suficient de a cunoaște anumite fenomene și proce-
se din domeniul juridicului; mai este necesar de a le da o apreciere critică, în 
scopul identificării defectelor, erorilor, lacunelor fenomenelor juridice, formulă-
rii soluțiilor orientate spre depășirea acestor fenomene negative, caracteristice, 
evident, oricărui proces de cercetare științifică. Funcția critică se prezintă drept 
una eficientă în procesul de combatere a anumitor concepte incomplete sau de-
naturate referitoare la drept și stat, la caracteristica legităților de dezvoltare a 
acestor fenomene juridice, fapt ce orientează procesul de cercetare și instruire 
spre identificarea adevărului juridic.

Funcţia ideologică se manifestă prin confirmarea principiilor statului de 
drept, prin asigurarea propagandei juridice şi a educaţiei juridice. În procesul de 
studiere a fenomenelor juridice în cadrul Teoriei Generale a Dreptului și Statu-
lui se formează o anumită atitudine pozitivă față de acestea, fapt ce se prezintă 
drept factor primordial pentru procesul de instruire juridică. La fel, prin inter-
mediul funcției ideologice se promovează, elaborează anumite concepţii, teo-
rii despre drept, stat, realitatea juridică a societăţii, orientate spre dezvoltarea și 
perfecționarea societății.

Funcţia previziunii (prognozării) ştiinţifice. Prin intermediul acestei funcții, 
se identifică și se dezvoltă principalele legități și legături de cazualitate dintre 
diferite fenomene sociale de influență determinatorie asupra statului și dreptului. 
Cunoscând manifestarea legităților de dezvoltare obiectivă a fenomenelor statului 
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și dreptului în trecut, devin posibile elaborarea și dezvoltarea anumitor predicții 
în domeniu. Astfel, se înaintează ipotezele ştiinţifice de dezvoltare ulterioară a 
dreptului şi statului în baza reflectării adecvate a legităţilor obiective.

De accentuat că nicio funcţie din cele menţionate nu poate exista indepen-
dent şi izolat de celelalte, iar valoarea lor se manifestă numai într-un sistem bine 
determinat. Altfel spus, funcţiile Teoriei Generale a Dreptului și Statului se află 
într-o interacţiune complexă.

subiecte pentru evaluare:

1.  Determinaţi componentele esenţiale ale Teoriei Generale a Dreptului și 
Statului.

2.  Identificaţi obiectul de studiu al Teoriei Generale a Dreptului și Statu-
lui.

3.  Extrageţi esenţa metodelor specifice aplicate de Teoria Generală a Drep-
tului și Statului în cercetarea fenomenului juridic.

4.  Enumeraţi funcţiile Teoriei Generale a Dreptului și Statului. Argumen-
taţi importanţa funcţiilor Teoriei Generale a Dreptului și Statului pentru 
întregul sistem al dreptului.

5.  Descrieţi categoriile de ştiinţe sociale şi juridice cunoscute.
6 .  Evaluaţi rolul Teoriei Generale a Dreptului și Statului pentru dezvoltarea 

ştiinţelor juridice de ramură. 

Literatura recomandată:

 Avornic G. 1. Teoria generală a dreptului. Chişinău: Cartier, 2004.
 Baltag D., Guţu Al., Ursan I. 2. Teoria generală a dreptului. Chişinău, 
2002.

 Djuvara M. 3. Enciclopedia juridică. Teoria generală a dreptului. Drept 
raţional. Izvoare de drept pozitiv. Bucureşti, 1995.

 Gheorghe M.C. 4. Fundamentele dreptului: Teoria şi filosofia dreptului. 
Bucureşti, 1997.

 Negru B., Negru A. 5. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 
2006.
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Tema 2: Originea și evoluția statului și dreptului

Conţinutul temei:

 1. Importanța studierii originii statului şi dreptului
 2. Caracteristica evolutivă a puterii şi a normelor sociale în societatea prestatală
 3. Premisele apariţii statului şi dreptului
 4. Apariţia şi evoluţia istorică a statului și dreptului 

 4.1. Apariția și evoluția statului
 4.2. Apariția și evoluția dreptului
 4.3. Legitățile dezvoltării istorice a statului și dreptului

 5. Caracteristica unor concepţii privind originea statului şi dreptului

obiectivele de formare:
la nivel de cunoaştere şi înţelegerea) 

studentul va:
defini conceptul de stat;- 
descrie procesul de apariţie a statului;- 
reproduce teoriile de apariție a statului;- 
interpreta premisele apariției statului și dreptului;- 
sublinia rolul statului în dezvoltarea societății.- 

la nivel de aplicareb) 
studentul va:

compara diferite teorii de apariţie a statului;- 
deduce importanța apariției statului ca entitate politică și socială;- 
diferenția caracterul normelor sociale și al puterii în societatea primitivă, în - 
coraport cu societatea actuală;
sintetiza esența premiselor apariției statului;- 
demonstra caracterul evolutiv al formațiunilor sociale prestatale până la - 
apariția primelor formațiuni statale;
relata despre legitățile dezvoltării istorice a statului și dreptului.- 

la nivel de integrarec) 
studentul va:

evalua importanţa apariţiei statului pentru dezvoltarea umanităţii;- 
decide asupra corelației existente între diferite premise de apariție a statului - 
și dreptului;
justifica apariția statului și dreptului prin prisma dezvoltării formațiunilor - 
sociale prestatale și diversificării nevoilor sociale;
aprecia, la propria alegere, relevanța unei teorii privind apariția statului și - 
dreptului.
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1. Importanța studierii originii statului şi dreptului
Statul şi dreptul, ca fenomene sociale ce servesc ca obiect de studiu al Te-

oriei Generale a Dreptului și Statului, impun, prin legităţile lor de apariţie şi 
dezvoltare, o cercetare şi explicare a originii lor. Fără a da răspuns la întreba-
rea: „Cum apare statul şi dreptul?”, nu putem continua studierea Teoriei Ge-
nerale a Dreptului și Statului, nefiind posibile și anumite prognoze referitoare 
la dezvoltarea acestor două fenomene supuse cercetării. Este cunoscut faptul că 
statul şi dreptul apar la o anumită etapă de dezvoltare a societăţii, în urma dez-
voltării calitative a acesteia, odată cu apariţia proprietăţii private. Numai când 
vom înţelege cum, când şi de ce apar aceste două fenomene la o anumită etapă 
de dezvoltare a societății, de ce ele n-au existat în societatea prestatală, numai 
atunci vom putea explica pe deplin natura şi esenţa statului și dreptului, rolul 
lor în viaţa societăţii contemporane.

Problematica privind apariţia statului şi dreptului cunoaşte o istorie înde-
lungată; respectiv, menţionăm actualitatea ei, fapt ce denotă interesul permanent 
față de aceste fenomene. Cercetarea fenomenului apariţiei statului şi dreptului 
prezintă interes atât teoretic, cât şi practic. Acest proces determină formarea 
a noi direcţii de cercetare a diferitelor fenomene de ordin divers ce sunt tan-
genţiale cu fenomenul stat şi cu fenomenul drept. La fel, este de menţionat că 
apariţia statului şi dreptului nu poate fi legată numai de trecutul istoric. Etapa 
contemporană de dezvoltare a societăţii la fel demonstrează existența procese-
lor de formare a statelor şi a sistemelor de drept noi. Pluralitatea concepțiilor 
ce explică apariția statului și dreptului, interpretările modelelor practice de 
apariție a statului și dreptului ne permit a evidenția elemente particulare, speci-
ale și generale întâlnite concomitent la mai multe modele de apariție a statelor 
și a sistemelor de drept. Astfel, putem evidenţia:

 teoria particularăa)  de apariţie a statului şi dreptului – apariţia unui stat 
şi a unui sistem de drept caracteristic statului dat (de exemplu, apariţia 
statului şi dreptului român, francez ş.a.);

 teoria specialăb)  de apariţie a statului şi dreptului – apariţia statelor şi a 
sistemelor de drept ce se atribuie la o anumită epocă sau etapă istorică 
(de exemplu, apariţia statelor şi a sistemelor de drept moderne, con-
temporane);

 teoria generalăc)  de apariţie a statului şi dreptului în general, adică a 
statului şi dreptului ca fenomene sociale, când se poate evita răspunsul 
la întrebarea: Despre ce stat şi drept este vorba?
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2. Caracteristica evolutivă a puterii sociale şi a normelor sociale 
în societatea prestatală

Statul şi dreptul sunt fenomene sociale ce apar la o anumită treaptă de dez-
voltare a societăţii umane şi se dezvoltă ulterior concomitent cu societatea. Însă, 
până la apariţia statului şi dreptului societatea umană a cunoscut o perioadă mai 
îndelungată de existenţă şi dezvoltare, cunoscută în literatură ca societatea primi-
tivă, mai correct – societatea prestatală. Evident, în societatea prestatală nu exista 
statul şi dreptul, însă persistau alte forme, mai simple, de organizare a societăţii, 
precum şi alte norme sociale ce reglementau relaţiile sociale existente în acea 
perioadă. În scopul caracterizării complexe a conceptului statului este necesar de 
a evidenţia condiţiile/premisele existente în societate ce au determinat apariţia 
lui. Efectuând o caracteristică a puterii sociale în diferite etape ale societății pre-
statale, noi exemplificăm evoluția acesteia; or, statul nu este rezultatul spontan al 
transformării sociale, ci al unei evoluții consecvente și îndelungate. De rând cu 
evoluția formelor de organizare a societății prestatale, se evidențiază și evoluția 
formelor de organizare a puterii sociale – de la simplu la tot mai complex. 

Pentru etapa inițială de existență a societății prestatale menționăm existența 
Hoardei drept stare primară socială, în care este discutabil de a evidenția o formă 
de organizare socială. Hoarda reprezintă un grup de indivizi reuniţi fără nicio 
regulă fixă, stabilă. Se caracterizează printr-un mod de trai nomad (nu are un loc 
sedentar de trai).

Ulterioarele etape de dezvoltare a scoietății prestatale identifică și forme de 
organizare a puterii sociale în cadrul acestora, caracterizate printr-o evoluție vizi-
bilă. Evidenţiem următoarele forme de organizare a societăţii prestatale:

1. Familia – un grup de indivizi, uniţi prin legături de rudenie şi care determină 
un mod de viaţă în comun. Este caracterizată prin prezenţa unei autorităţi – capul 
familiei şi printr-o repartizare relativă a anumitor funcţii sociale. 

2. Ginta – o uniune de oameni bazată pe rudenie de sânge, o comunitate 
de familii apropiate, oameni bazaţi pe munca în comun şi apărarea în comun a 
intereselor colective, a proprietăţii comune, precum şi prin comunitatea limbii, 
obiceiurilor, tradiţiilor. Se caracterizează prin prezența conducătorului ginții în 
forma de organizare a puterii sociale.

2.1. Ginta matriarhală – caracteristică pentru prima etapă de existenţă a 
ginţii, legătura de rudenie se determina după mamă, deoarece nu erau organizate 
la acel moment relaţiile de căsătorie. Femeia devine nucleul societăţii. Nu este 
vorba despre o dominaţie politică a femeii. 

2.2. Ginta patriarhală – dezvoltarea relaţiilor economice, a metodelor de 
dobândire a hranei, necesitatea protejării teritoriului determină creşterea conside-
rabilă a rolului bărbatului în societate; astfel, el devine centrul vieţii sociale.
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3. Tribul – o comunitate etnică şi de organizare socială a mai multor ginţi 
sau familii înrudite. Numeric este mai extins în coraport cu ginta. În calitate de 
formă a organizării puterii sociale evidențiem: conducătorul de trib – autoritate 
politică permanentă și sfatul membrilor tribului pentru a discuta cele mai im-
portante provocări ce apar în fața comunității trtibale.

4. Uniunea tribală – un ansamblu de triburi caracterizat prin prezenţa unor 
legături gospodăreşti şi culturale intertribale, ciocniri militare, migraţie a popu-
laţiei, determinate de apariţia proprietăţii private. Mai sunt caracterizate prin în-
locuirea legăturilor de sânge cu legături teritoriale. Drept formă de organizare a 
puterii sociale pentru uniunile tribale este recunoscut sfatul conducătorilor de 
triburi.

5. Primele formaţiuni statale – o comunitate de oameni, care locuieşte 
pe un anumit teritoriu şi are una şi aceeaşi conducere (colectivă sau unitară) 
orientată spre realizarea unor scopuri comune (securitate internă, protejarea 
proprietăţii private, păstrarea şi promovarea unei culturi specifice şi formarea 
unor tradiţii comune şi a unei limbi unice de comunicare). Anume în condițiile 
formațiunii statale puterea socială obține primele exprimări de organizare, si-
milare cu puterea de stat. În condițiile primelor formațiuni statale puterea începe 
a-și obține acele caracteristici care ulterior ne permite a o identifica drept putere 
de stat.

Procesul de dezvoltare a societăţii poate fi divizat convenţional în felul ur-
mător:
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În societatea prestatală, şi anume ˗ în gintă, evidenţiem o formă specifică 
de organizare a puterii sociale: pe treapta superioară este amplasată adunarea 
generală a membrilor ginţii, iar conducătorii din anumite domenii erau depen-
denţi de aceasta. Conducătorii ginţii, conducătorii militari, conducătorii religi-
oşi erau desemnaţi în dependenţă de anumite calităţi pronunţate în domeniul 
purtător de autoritate. Astfel, evidenţiem prezenţa „puterii autorităţii”, specifi-
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În societatea prestatală, şi anume  ˗ în gintă, evidenţiem o formă specifică de 

organizare a puterii sociale: pe treapta superioară este amplasată adunarea generală a 

membrilor ginţii, iar conducătorii din anumite domenii erau dependenţi de aceasta.  

Conducătorii ginţii, conducătorii militari, conducătorii religioşi erau desemnaţi în 

dependenţă de anumite calităţi pronunţate în domeniul purtător de autoritate. Astfel, 

evidenţiem prezenţa „puterii autorităţii”, specifică pentru această perioadă de 

dezvoltare a societăţii prestatale. Acest fenomen întruneşte în sine un ansamblu de 

particularităţi ce pot fi evidenţiate prin schema de mai jos: 

 

Particularităţile puterii sociale în societatea prestatală 

Puterea emană de la gintă, de la toţi membrii maturi ce 
fac parte din ea. 

Membrii sfatului bătrânilor, conducătorii militari,  
conducătorii religioşi erau aleşi de adunarea membrilor 
ginţii şi realizau funcţiile puterii sub controlul ei. 
Puteau fi demişi de către adunare. 
 

Un organ special care s-ar fi ocupat de administrare 
permanentă nu exista. 
 

Organizarea puterii sociale în societatea 
prestatală 

Adunarea membrilor ginții 

Conducătorul militar Conducătorul religios Conducătorul ginții 
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că pentru această perioadă de dezvoltare a societăţii prestatale. Acest fenomen 
întruneşte în sine un ansamblu de particularităţi ce pot fi evidenţiate prin sche-
ma de mai jos:
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Apariţia şi evoluţia normelor de comportament în societatea prestatală. 
În rezultatul dezvoltării societăţii şi apariţiei primelor formaţiuni statale, un pro-
ces asemănător de dezvoltare după dinamică şi calitate este caracteristic şi norme-
lor de comporatment. Dreptul apare concomitent cu statul şi se dezvoltă paralel 
cu el. În perioada prestatală, norme juridice nu existau, după cum nu exista însuși 
dreptul. Menționăm că practic în toate formele de organizare prestatală existau 
norme de comportament social, poate chiar și cu caracter obligatoriu, cum ar fi 
normele tabu. Însă, caracterul obligatoriu al acestor norme se realiza și asigura în 
baza altor reguli sociale. Obligativitatea normelor sociale în perioada prestatală 
era determinată de factorul demografic și de acordul social, la care participau 
toți membrii societății ce se afla la baza creării acestor norme. Toți recunoșteau 
autoritatea normelor sociale ce trebuieau respectate întocmai, pentru că acestea 
erau norme care asigurau vitalitatea comunității respective. Comunitatea socială 
avea un caracter cantitativ limitat, fenomen social care permitea monitorizarea 
respectătii benevole a normelor sociale respective. Pe lângă normele menționate, 
evidențiem existența în societatea prestatală a unui ansamblu de norme religioa-
se și obișnuielnice, ce-și identifică originile în experiența de convețuire socială. 
Normele de comportament, având un caracter neobligatoriu, erau respectate de 
către toți membrii comunității sociale respective în mod benevol, deoarece la 
baza acestora se afla un acord social comun conștient. 
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Ulterior, modul prioritar sedentar de trai, creșterea democrafică a comunității 
și apariția primelor formațiuni statale, condiții care determină modificarea struc-
turii și fenomenului puterii, ne orientează spre evidenţierea a două căi de formare 
a normelor juridice:

1.  Sunt recunoscute de către puterea statală ca obligatorii o serie de reguli 
de conduită vechi ce au existat anterior în diferite forme de norme soci-
ale;

2.  Sunt create norme juridice noi ce reglementează relaţii sociale nou-apă-
rute şi care nu-şi găsesc, evident, reflectarea în nişte norme anterioare cu 
caracter nejuridic.

Totuşi, putem evidenţia şi nişte etape de dezvoltare a normelor ce reglemen-
tau relaţiile sociale din societatea prestatală şi care ulterior s-au transformat, în 
majoritatea lor, în norme juridice, odată cu dezvoltarea formaţiunilor statale şi 
sub influenţa premiselor ce au determinat atât apariţia statului, cât şi a dreptului:

a) Apariţia totemismului de clan – un ansamblu de norme de comporta-
ment ce reglementează conduita membrilor comunității sociale, fiind inspirate 
din originalitatea comunității sociale respective. Credința și comportamentul co-
respunzător față de anumite idei, de anumite fenomene naturale ciclice ș.a.; 

b) Stabilirea modalităţii de răzbunare. Legea talionului. Apar primele 
sancțiuni stabilite pentru comiterea anumitor fapte prin care se încălcau normele 
de comportament în perioada prestatală. Inițial ele aveau un caracter simplist, pe 
înțelesul tuturor, și conțineau o exprimare a unei echități;

c) Stabilirea unui sistem de despăgubiri pentru comiterea anumitor fap-
te ce încălcau normele de conduită obligatorii. Etapa respectivă a evoluției 
normelor de comportament evidențiază stabilirea unui sistem de amenzi – re-
compense materiale pentru daunele comise în rezultatul încălcării normelor de 
comportament social și cauzării unui prejudiciu.
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Particularităţile normelor de 
comportament din gintă 

 

Exprimau interesele tuturor 
membrilor ginţii. La  
membrii ginţii nu exista 
delimitarea între drepturile 
subiective şi obligaţiuni. 
 

Executarea lor se asigura prin 
deprinderi, necesitatea naturală de 
a respecta reguli înrădăcinate, şi 
prin necesitatea de a respecta 
opinia socială a comunităţii. 
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3. Premisele apariţiei statului şi dreptului
Premisele apariţiei statului caracterizează acele transformări ce s-au ma-

nifestat în societate şi au determinat apariţia statului ca formă de organizare a 
societăţii. Deoarece societatea umană este determinată de un ansamblu complex 
de semne specific, transformările menţionate pot fi și ele de natură diferită, după 
cum se evidenţiază în schemă:

Premisele economice – transformări cu caracter economic ce au determinat 
apariţia şi a altor premise de altă natură. Putem vorbi despre cele trei mari divi-
ziuni ale muncii:
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 Premisele economice – transformări cu caracter economic ce au determinat 

apariţia şi a altor premise de altă natură. Putem vorbi despre cele trei mari 

diviziuni ale muncii: 

 
 

cele trei mari diviziuni ale 
muncii 

prima diviziune a muncii. Separarea 
agricultorilor de crescătorii de animale. 

a doua diviziune a muncii. Formarea 
distinctă a  castei meşteşugarilor. 

A treia diviziune a muncii. Formarea 
tagmei negustorilor. 

Premisele apariţiei statului 
 

Economice  Militare  

Sociale Religioase  
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a doua diviziune a muncii. Formarea distinctă a  
castei meşteşugarilor. Efectele. 

 

Trecerea de la epoca de piatră la 
epoca  bronzului şi ulterior la 
epoca fierului. 

Ridicarea calităţii uneltelor şi 
armelor ce servesc ca mijloace de 
producţie mai eficiente. 

Ridicarea, în rezultat, a 
productivităţii muncii şi 
obţinerea unui surplus de 
producţie.  

prima diviziune a muncii. Separarea agricultorilor de 
crescătorii de animale. Efectele. 

 

 Apar cunoştinţe speciale în sfera 
agriculturii și crescătorilor de animale.  

 Agricultorii duc un mod sedentar 
(relativ, iniţial) de viaţă. 

Apare posibilitatea acumulării prin 
activitatea specializată a produselor 
suficiente pentru existenţă. 
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Rezultatul acestor diviziuni ale muncii, ce au avut loc pe parcursul unei pe-
rioade de timp destul de îndelungate şi într-un mod specific la diferite popoare şi 
regiuni ale Terrei, a fost apariţia surplusului de producție și a proprietăţii private, 
care au determinat parţial manifestarea celorlalte premise menţionate.

Premisele sociale de apariție a statului și dreptului. Transformările funda-
mentale ce au modificat structura internă a societății au și determinat apariția 
unui sistem de relații sociale tipizate în cadrul acestor elemente de structură so-
cială. Menţionăm că prezenţa premiselor cu caracter social stabilesc și explică 
inevitabilitatea apariţiei statului ca formă superioară de organizare a societăţii.
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Premisele sociale de apariție a statului și dreptului. Transformările 

fundamentale ce au modificat structura internă a societății au și determinat apariția 

unui sistem de relații sociale tipizate în cadrul acestor elemente de structură 

socială. Menţionăm că prezenţa premiselor cu caracter social stabilesc și explică 

inevitabilitatea apariţiei statului ca formă superioară de organizare a societăţii. 

 

A treia diviziune a muncii. Formarea tagmei 
negustorilor. Efectele. 

 

Apariţia relaţiilor de comerţ 
dezvoltate. 

Apariţia echivalentului de schimb – 
banii. 

Posibilitatea mai eficientă de 
acumulare a proprietăţii private. 
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Premizele militare sunt acele condiții ce au generat transformări fundamentale 

în societatea prestatală, transformând calitativ relațiile sociale în domeniul 

administrării societății și organizării puterii sociale. Premisele militare încă o dată 

confirmă procesul de consolidare inevitabilă  a primelor formaţiuni statale, 

deoarece contribuie în mod substanţial la formarea şi consolidarea proprietăţii 

private. În procesul de cercetare a apariţiei statului şi dreptului este necesar de a 

evidenţia momentul iniţial de apariţie a statului şi dreptului, alţi factori ce ar 

determina apariţia acestor fenomene. 

 

premisele militare  

Creşterea rolului conducătorului militar. 

Formarea unui detaşament militar 
permanent şi specializat, distinct de 

ceilalţi membri ai societăţii. 

Apariţia necesităţii protejării unui 
teritoriu limitat prin anumite hotare. 

premisele 
sociale 

Apariţia 
familiei 

Apariţia 
claselor 

Apariţia unor forme 
de administrare a 
societăţii cu caracter 
permanent 

Premizele militare sunt acele condiții ce au generat transformări fundamen-
tale în societatea prestatală, transformând calitativ relațiile sociale în domeniul 
administrării societății și organizării puterii sociale. Premisele militare încă o 
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dată confirmă procesul de consolidare inevitabilă a primelor formaţiuni statale, 
deoarece contribuie în mod substanţial la formarea şi consolidarea proprietăţii 
private. În procesul de cercetare a apariţiei statului şi dreptului este necesar de 
a evidenţia momentul iniţial de apariţie a statului şi dreptului, alţi factori ce ar 
determina apariţia acestor fenomene.
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Premisele religioase ce au contribuit la apariția statului și dreptului incadrea-
ză un ansamblu de condiții, în rezultatul cărora comunitatea devine mai organiza-
tă, identificând un sistem uniform de valori și o ierarhie socială, determinată de o 
anumită religie ce armonios se combină cu ierarhia socială tradițională. La etapa 
initială premisele religioase se manifestă în calitate de elemente de consolidare a 
societății și de identificare a unui sistem de norme de comportament cu caracter 
obligatoriu pentru persoanele ce acceptă valorile religiei respective.
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4. Apariţia şi evoluţia istorică a statului și dreptului 
      4.1. Apariția și evoluția istorică a statului.  
      Procesul de dezvoltare istorică a statului poate fi divizat convenţional în mai multe 

compartimente sau formaţiuni social-economice. Diferite clasificări în domeniu au 

evidenţiat la baza lor diferite criterii de clasificare. Stabilirea diferitelor etape de 

dezvoltare a statului, numite în mod diferit, în esenţă evidenţiază un singur scop al 

clasificării – facilitarea caracterizării fenomenului stat la diferite etape de dezvoltare. 

premisele religioase 

Formarea unui sistem de valori sociale 
promovate de o anumită religie. 

Formarea unei structuri sociale speciale, 
în care reprezentanții cultului religios 

ocupau un loc aparte. 

Existența unui sistem de norme 
obligatorii pentru reprezentanții religiei 

respective. 
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4. Apariţia şi evoluţia istorică a statului și dreptului
 4.1. Apariția și evoluția istorică a statului 
 Procesul de dezvoltare istorică a statului poate fi divizat convenţional în 

mai multe compartimente sau formaţiuni social-economice. Diferite clasificări 
în domeniu au evidenţiat la baza lor diferite criterii de clasificare. Stabilirea 
diferitelor etape de dezvoltare a statului, numite în mod diferit, în esenţă evi-
denţiază un singur scop al clasificării – facilitarea caracterizării fenomenului 
stat la diferite etape de dezvoltare. Procesul de clasificare se manifestă ca o 
operaţiune logică. Are destinaţia de a evidenţia diferite clase, grupuri, în scopul 
de a facilita procesul de cercetare a statului.

 Referitor la clasificarea statelor din acest punct de vedere, este necesar de 
a evidenţia două criterii de clasificare în tipuri istorice de stat. tipul istoric 
de stat include totalitatea semnelor specifice fenomenului stat, metodele de 
influenţă a lui asupra societăţii umane la anumite etape de dezvoltare.

 primul criteriu: formaţiunea social-economică – fiecărui tip de stat îi 
corespunde o anumită formaţiune social-economică, caracterizată prin anumite 
mijloace şi forţe de producţie ce determină aspectul economic, care, la rândul 
lor, ulterior generează o anumită structură socială (prezenţa anumitor clase). 
Conform acestui criteriu, evidenţiem următoarele tipuri istorice de stat: a) sta-
tul sclavagist; b) statul feudal; c) statul burghez; d) statul socialist.

 al doilea criteriu: conceptul civilizaţiilor şi culturilor universale – se 
efectuează o tipizare a statelor în dependenţă de nivelul de cultură şi civilizaţie, 
care determină un caracter destul de relativ. Conform acestei clasificări, evi-
denţiem următoarele tipuri istorice de stat: a) statul antic; b) statul medieval; c) 
statul modern; d) statul contemporan.

 4.2. Apariţia şi evoluţia istorică a dreptului
 Dreptul, ce se prezintă ca un ansamblu de norme de comportament înzes-

trate cu anumite trăsături specifice, prin care se deosebesc de alte categorii de 
norme sociale, este un fenomen social ce apare şi se dezvoltă în cadrul societă-
ţii umane, acumulând şi reflectând experienţa acestei societăţi.

La subiectul respectiv este necesar a da răspuns la două întrebări conceptu-
ale: 1. Când apare dreptul?; 2. Cum se dezvoltă dreptul?

când apare dreptul? În doctrina juridică există două concepţii referitoare 
la momentul apariţiei dreptului: 1. Odată cu apariţia societăţii; 2. Odată cu apa-
riţia statului. Referitor la problema în cauză, considerăm că dreptul apare acolo 
şi atunci când apare necesitatea instaurării unei ordini ca bază a unei securităţi 
generale ce determină prezenţa unei forme de organizare superioară a socie-
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tăţii – statul. Securitatea socială exista și în perioada prestatală, fiind realizată 
într-un alt mod, determinat de caracterul nomad de trai. Prezenţa proprietăţii 
private, a surplusului de proprietate determină cu timpul societatea spre un 
mod sedentar de convieţuire şi, respectiv, spre o formă superioară de organizare 
bazată pe un sistem de reguli obligatorii. Toate definiţiile cu caracter juridic ce 
caracterizează fenomenul drept sunt într-o strânsă interferenţă cu fenomenul 
stat. Însă, societatea nu determină de la sine apariţia dreptului. Chiar şi în pre-
zent, un anumit grup de oameni care locuiesc izolat de societate nu au nevoie 
în relaţiile intersubiective de norme juridice, ele fiind reglementate de norme 
cu caracter social nejuridic. 

Cum se dezvoltă dreptul? În calitate de fenomen social dreptul posedă 
un reper principal în dezvoltarea sa – societatea. Dacă societatea se dezvoltă 
în tempouri instabile, atunci şi dreptul procedează la fel. În societatea care este 
zguduită de transformări revoluţionare aceleaşi transformări proporţionale le 
acceptă şi dreptul. În societăţile ce cunosc o cale evolutivă de dezvoltare şi 
dreptul este caracterizat printr-o dezvoltare evolutivă. O clasificare reuşită a 
procesului de dezvoltare a societăţii sunt formaţiunile social-economice. Este 
evident că un factor ce determină dezvoltarea dreptului este dezvoltarea econo-
mică a societăţii. Însă, acesta nu este categoric şi unic.

Regulile de comportament (normele sociale) ce acţionează în gintă, trib:
Normele obişnuielnice ce reglementează munca, vânătoarea, pescuitul, •	
acţiunile militare, relaţiile de familie.
Multe obiceiuri se prezentau şi ca norme de morală, religioase, regle-•	
mentau realizarea diferitelor tradiţii.

În calitate de fenomen social, dreptul se află într-o dezvoltare proporţională 
cu dezvoltarea societăţii respective. Putem identifica anumite legităţi de dez-
voltare istorică a dreptului:

 Evoluţia dreptului caracterizează o tranziţie de la un proces spontan şi 1. 
inconştient de creare a dreptului la unul planificat şi conştient.

 Are loc trecerea de la caracterul particular al normelor juridice la ca-2. 
racterul universal al lor. Astfel, reglementările referitoare la valorile 
general-umane obţin un caracter internaţional.

 Odată cu evoluţia sa, dreptul se transformă dintr-un simplu sistem de 3. 
pedepse într-un mijloc de protejare a valorilor sociale.

În scopul efectuării unei caracteristici ample, dreptul poate fi divizat, în 
evoluţia sa, în mai multe etape de dezvoltare, cu semne specifice proprii ce 
se află în progres sau regres în coraport cu alte etape de dezvoltare sau tipuri 
istorice de drept.
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Importanţa tipizării dreptului este incontestabilă şi poate fi caracterizată 
prin următoarele:

Conceptul cu privire la tipul istoric de stat şi drept este determinatoriu 1) 
pentru procesul de interpretare obiectivă a procesului de dezvoltare a 
fenomenelor dreptului şi statului;
Tipologia dreptului ne permite să înţelegem logica internă şi legităţile 2) 
de dezvoltare a dreptului;
Procesul de tipizare a dreptului permite evidențierea legităţilor gene-3) 
rale de dezvoltare a dreptului, ce sunt caracteristice tuturor tipurilor de 
drept, cu cele particulare, caracteristice doar unui tip istoric de drept;
Procesul de tipizare a fenomenelor dreptului şi statului permite de a 4) 
generaliza, sistematiza, interpreta, supune analizei întregul material 
ştiinţific referitor la apariţia şi dezvoltarea dreptului.

În literatura de specialitate identificăm o pluralitate de criterii de tipizare 
a dreptului şi statului.

După Socrate, Platon, Cicero, identificăm state juste şi injuste. Statele juste 
sunt cele în care puterea se exercita în baza legilor. Hegel evidențiază ca criteriu 
de tipizare a statului şi dreptului conceptul formaţiunii spirituale. Evidenţiază 
patru împărăţii istorice universale: orientală, greacă, germană, romană.
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Conceptul marxist: conceptul formaţiunii social-economice (K.Marx şi 
F.Engels). Formaţiunea social-economică este determinată de forţele de produc-
ţie şi mijloacele de producţie respective. Se identifică tipurile istorice de stat 
ce corespund formaţiunilor social-economice cu aceeaşi denumire: stat şi drept 
sclavagist, feudal, burghez şi socialist.

În calitate de criteriu de tipizare a statului şi dreptului poate fi identificat şi 
conceptul civilizaţiilor şi culturilor universale (A.Toinby). Se identifică statul şi 
dreptul antic, medieval, modern şi contemporan. 

Evidenţiem cea mai complexă definiţie a dreptului. dreptul este un sistem 
de norme de comportament, adoptate sau sancţionate de către stat, ce deţin 
un caracter general, impersonal, obligatoriu, exprimă voinţa deţinătorilor 
puterii şi în caz de necesitate sunt asigurate prin forţa de constrângere a 
statului. Din definiţie devine clar că dreptul este un sistem de norme de compor-
tament. Prin aceeaşi definiţie stabilim deosebirile dintre normele de drept şi alte 
norme sociale existente, şi anume: a) că sunt adoptate sau sancţionate de către 
stat; b) că deţin un caracter general, impersonal şi obligatoriu; c) că exprimă vo-
inţa deţinătorilor puterii şi d) că în caz de necesitate (numai !) sunt asigurate prin 
forţa de constrângere a statului. 

4.3. Legitățile dezvoltării istorice a statului și dreptului
Procesul de trecere de la un tip istoric de stat și drept la altul este unul de 

natură obiectivă și caracterizat prin următoarele legități:
Inovaţia a) (noutate, schimbare, transformare substanţială), apariția a ceva 
nou, ce nu a existat anterior;
Negaţiab) , dispariţia, negarea unor categorii şi legături ce au existat ante-
rior, în cazul nostru, cu referință la stat sau la drept;
Continuitateac) , faptul de a păstra sensul raţional ce a existat anterior și a 
caracterizat statul și dreptul la etapa anterioară de dezvoltare;
Perfecţionaread) , îmbunătăţirea calitativă a elementelor ce caracterizează 
fenomenele stat și drept în condițiile etapei precedente.

5. Caracteristica unor concepţii privind originea 
statului şi dreptului

Interesul științific față de fenomenele dreptului și statului, îndeosebi față de 
apariția acestora, a generat un ansamblu de teorii prin intermediul cărora se expli-
că modul de apariție, dezvoltare și chiar natura lor juridică. Pluralitatea de teorii 
arată diversitatea cercetării științifice și valoarea ei, exprimată prin toleranța față 
de teorii, poate chiar contradictorii. Evidențiem un ansamblu de teorii ce explică 
apariția fenomenului statului și teorii ce explică apariția fenomenului dreptului.
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Teoriile ce explică apariția statului
Teoria contractului social. Apariția statului este rezultatul unei înţelegeri 

între oameni, al unui contract ce-și are originea în voinţa oamenilor, al unui „pact 
de supunere”. Ca urmare, supuşii promit să asculte, iar regele le promite un mi-
nimum de libertate. (Rousseau)

Teoria materialistă (clasială). Statul este produsul şi manifestarea antago-
nismului dintre clase. (Marx)

Teoria organică (biologică). Societatea şi statul prezintă un organism soci-
al, format din oameni, analogic organismului uman care este format din celule. 
(Bluntski, Spencer)

Teoria psihilogică. Statul a apărut în rezultatul necesităţilor psihologice ale 
oamenilor de a trăi în hotarele unei societăţi organizate, comunicare colectivă. 
(L.Petrajiţki)

Teoria violenţei. Statul apare în rezultatul violenţei interne (economi-
ce şi politice) şi externe (cotropirea unui popor de către altul). (E.Dühring, 
L.Gumplowicz,K.Kautsky)

Teoria teologică. Statul este creaţia divinităţii, iar monarhul, şeful statului 
este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. (Sf.Augustin, Sf.Paul)

Teoria patriarhală. Statul îşi are originea de la familie. (Aristotel)
Teoria patrimonială. Statul apare în perioada medievală. Se afirmă că statul 

a luat naştere din dreptul de proprietate asupra pământului. (L.Gumplowicz) 
Teoria rasială. Statul se transformă într-un mecanism centralizat excesiv, 

axat pe o ierarhie militar-birocratică, în fruntea căreia se află führerul, exponent 
al „spiritului naţiunii”. (Nietzsche)

Pluralitatea de teorii ce determină apariţia statului demonstrează complexi-
tatea procesului de formare a lui, caracteristica acestor teorii (ce pot fi studiate 
în literatura corespunzătoare) accentuează încă o dată că, atât în prezent, cât şi în 
trecut, statele şi-au pornit existenţa pe căi diferite. Astfel, dreptul la existenţă îl 
posedă majoritatea teoriilor existente ce explică apariţia statului: de altfel, cum şi 
trebuie să fie într-o ştiinţă – pluralitate şi diversitate de opinii. 

Paralel cu teoriile referitoare la apariţia statului, ce reflectă într-o mare măsu-
ră şi concepțiile referitoare la apariţia dreptului, mai putem identifica următoarele 
şcoli de drept:

 Şcoala dreptului natural.1.  Hugo Grotius a stabilit bazele acestei şcoli. 
Dreptul natural se consideră totalmente independent de religie şi înte-
meiat numai pe raţiune. El se întemeiază pe dubla idee a stării naturale 
a omului şi a contractului social. Dreptul natural este dedus din natura 
lucrurilor, pretutindeni aceeaşi. Este format din drepturile şi îndatoririle 
oamenilor ce reies din natura lor de a fi oameni. Școala dreptului natu-
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ral se fundamentează pe ideea că omul, prin însăși existența sa, posedă 
anumite drepturi inalienabile de care el nu poate fi lipsit. Aceste drepturi 
sunt „date” omului odată cu nașterea sa, ele nu pot lipsi într-un sistem de 
drept pozitiv democratic.

 Şcoala istorică a dreptului.2.  Formarea şi dezvoltarea dreptului au avut loc 
în condiţiile unui anumit mediu, care este diferit la diferite popoare. Acest 
proces de formare este lent, la baza lui fiind amplasat „spiritul naţional”.

 Şcoala sociologică a dreptului.3.  Dreptul ia naştere în lupta dintre diferite 
interese sociale şi constituie interesul fundamental al vieţii sociale. Exis-
tă un interes social general şi scopul dreptului este de a ocroti acest inte-
res. Potrivit „teoriei solidarităţii sociale” a lui L.Duguit, dreptul poate fi 
divizat în două categorii: dreptul social şi dreptul pozitiv. Dreptul social 
are drept izvor viaţa socială a oamenilor. Dreptul pozitiv este dreptul 
elaborat de stat, acelaşi drept social materializat în formulări juridice şi 
asigurat cu forţa de constrângere a statului.

 Şcoala normativistă a dreptului. 4. Fondator ˗ H.Kelsen. Conform şcolii 
menţionate, sistemul normelor juridice se caracterizează în formă pirami-
dală. Elementul primar al acestei piramide este norma de comportament.

subiecte pentru evaluare:

1.  Identificaţi elementele ce au stat la apariţia statului şi dreptului.
2.  Desrcieţi teoriile apariţiei statului şi dreptului. Comparaţi două dintre ele.
3.  Caracterizaţi premisele ce au determinat apariţia statului şi dreptului.
4.  Identificaţi interdependenţa dintre premisele ce au determinat apariţia 

statului şi  dreptului.
5.  Argumentaţi necesitatea studierii originii statului şi dreptului.
6.  Argumentați, care dintre teoriile de apariție a statului sau a dreptului este 

mai veridică în propria opinie.

Literatura recomandată:

Avornic Gh. 1. Teoria generală a dreptului. Chişinău: Cartier, 2004.
Baltag D., Guţu Al., Ursan I. 2. Teoria generală a dreptului. Chişinău, 
2002.
Boboş Gh. 3. Teoria generală a dreptului: Note de curs. Cluj-Napoca, 
1994.
Ceterchi I., Craiovan I. 4. Introducere în studiul dreptului. București, 
1995.
Negru B., Negru A. 5. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 
2006.
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Tema 3. Caracteristica generală a statului 

Conţinutul temei:

1.  Conceptul statului, trăsăturile lui
2.  Dimensiunile statului

2.1. Teritoriul: concept, funcţii, principii
2.2. Populaţie. Naţiune. Minoritate naţională. Coraportul categoriilor ,,stat” –  

,,naţiune”
 2.3. Puterea publică exclusivă (suverană). Suveranitatea

3.  Scopul, sarcinile, funcţiile statului 
4.  Formele statului

 4.1. Forma de guvernământ
 4.2. Forma organizării statale
 4.3. Forma regimului politic

obiectivele de formare:
a) la nivel de cunoaştere şi înţelegere
studentul va:

defini conceptul de stat;- 
descrie atributele statului;- 
identifica formele statului;- 
numi forme specifice de guvernământ;- 
determina forme ale regimului politic;- 
explica semnificația structurii de stat;- 
enumera principiile organizării statului;- 
numi organele statului;- 
reproduce atribuțiile organelor de stat;- 
sublinia scopul și sarcinile statului;- 
explica funcțiile statului.- 

b) la nivel de aplicare
studentul va:

-  compara tipurile de regim politic;
-  deduce esența formelor de guvernământ;
-  distinge particularitățile statelor, în funcție de structura lor;
-  relata despre rolul organelor statului, prin prisma funcționalității acestora;
-  deduce specificul națiunii, în contextul ilustrării populației ca element al sta-

tului;
-  demonstra caracterul unitar al statului Republica Moldova;
-  alege situații din realitatea cotidiană ce reflectă specificul suveranității (pute-

rii publice exclusive) în calitate de atribut al statului;
-  propune modalități concrete de realizare de către stat a funcțiilor sale;
-  descoperi avantajele regimului democratic în coraport cu regimul autocratic 

de guvernare;
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-  proiecta situații actuale în care utilizarea temporară a mecanismelor specifice  
regimurilor autocratice ar contribui la menținerea statului de drept;

-  demonstra aplicabilitatea funcțiilor statului în contextul realității sociale a  
Republicii Moldova.

c) la nivel de integrare
studentul va:

-  estima gradul de democratizare a societăţii în funcţie de funcţionalitatea or-
ganelor statului;
argumenta eficienţa unei anumite forme de guvernământ;- 
judeca asupra scopului și sarcinilor unui stat democratic în coraport cu cele - 
ale unui stat autocratic;
aprecia structura de stat a Republicii Moldova, ținând cont de teritoriul - 
formațiunilor teritoriale ale Transnistriei și Găgăuziei;
evalua influența grupurilor etnice care locuiesc pe teritoriul Republicii Mol-- 
dova asupra exercitării de către stat a funcției educativ-culturale;
decide asupra mecanismelor prin care statul Republica Moldova ar putea - 
promova și extinde rolul națiunii în realizarea sarcinii educativ-culturale;
aprecia validitatea tezei „Republica Moldova este un stat democratic”.- 

1. Conceptul statului, trăsăturile lui
Cuvântul „stat” provine de la latinescul „status” – ceva ce vizează un fe-

nomen stabil, constant. Cuvântul stat este utilizat în mai multe sensuri. În sens 
larg, statul este organizatorul principal al activităţii unei comunităţi umane care 
stabileşte reguli generale şi obligatorii de conduită, organizează aplicarea sau 
executarea acestor reguli şi, în caz de necesitate, soluţionează litigiile ce apar în 
societate. În sens îngust, statul este ansamblul autorităţilor publice care asigură 
guvernarea. În anumite situaţii, destul de frecvente, statul poate fi exemplificat în 
persoana unui singur organ, concret, al statului, cum ar fi, de exemplu, Parlamen-
tul, un minister sau o instanţă judecătorească. Profesorul B.Negru evidenţiază în 
lucrarea sa „Teoria generală a dreptului şi statului” posibilitatea definirii fenome-
nului stat din mai multe aspecte: a) sociologic – statul constituie o grupare de in-
divizi bine organizată, care ocupă un anumit teritoriu geografic recunoscut politic 
şi asupra căruia o autoritate publică exercită prerogativele de putere, înzestrată 
concomitent şi cu vocaţie de organizare a vieţii colective; b) politic – statul apare 
ca o colectivitate umană istoric constituită şi organizată pe un anumit teritoriu, 
care se structurează politic în grupul de guvernanţi şi în restul populaţiei; c) juri-
dic – statul reprezintă ordinea juridică internă constituită din ansamblul de norme 
privind raporturile sociale (politice, economice, militare, culturale etc.) aplicate 
în interiorul statului. Statul poate fi privit ca o persoană juridică fiind titular de 
drepturi şi obligaţii, având astfel elementele necesare unui subiect de drept. 
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 Conceptul statului este caracterizat din mai multe aspecte. Astfel, evidenţi-
em un ansamblu de definiţii ce caracterizează acest fenomen:

statul – concentrarea tuturor intereselor mintale şi morale ale cetăţenilor. 
(Aristotel)

statul – uniune de oameni. (Cicero)
statul – uniune socială ce prezintă o dominare independentă asupra oameni-

lor liberi în hotarele unui anumit teritoriu. (Korkunov, Şerşenevici, Trubeţkoi)
statul – o organizaţie de administrare apărută de la sine, destinată pentru 

protejarea unei anumite ordini. (Gumplowicz)
statul – uniune de indivizi ce urmăresc un anumit scop, împuternicită cu 

calităţi de subiect de drept şi fiind purtător de drepturi. (Iellinek)
DEFINIŢIE: statul este o formă superioară de organizare a societăţii care 

realizează puterea sa asupra întregii populaţii în limitele teritoriului său, emite 
ordine juridice-obligatorii, posedă un aparat special de administrare şi sancţio-
nare, posedă suveranitate.

O definiţie mai simplă a statului poate fi redată astfel: „Statul se prezintă ca 
o formă superioară de organizare a societăţii ce realizează o putere publică ex-
clusivă asupra unei populaţii care locuieşte pe un anumit teritoriu.”

2. Dimensiunile statului
 atributele (dimensiunile) statului se manifestă ca importante pentru stu-

dierea lor în cadrul Teoriei Generale a Dreptului și Statului prin faptul că indică 
acele semne ce deosebesc statul de alte forme de organizare a societăţii, iar pre-
zenţa concomitentă a tuturor atributelor statului ne vorbeşte despre prezenţa a 
însuşi fenomenului stat.
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Puterea publică exclusivă sau suverană – nicio altă formaţiune, organizaţie 
pe acest teritoriu nu posedă o putere mai superioară, iar în coraport cu alţi subiecţi 
internaţionali posedă suveranitate. Posedă suveranitate deplină şi independentă a 
puterii legislative, executive şi judecătoreşti pe teritoriul său, supremaţie referitor la 
alte puteri de pe teritoriul statului şi independenţă referitor la orice putere străină.

Teritoriul – suprafaţa terestră limitată de hotarele statului pe care locuieşte o 
anumită populaţie asupra căreia se răsfrânge puterea statală.

Populaţia – o comunitate de oameni care se raportează la stat printr-o legă-
tură juridică ce stabileşte drepturi subiective şi obligaţiuni juridice şi locuieşte pe 
teritoriul statului. 

2.1. Teritoriul: concept, funcţii, principii
Importanţa teritoriului se manifestă prin intermediul funcţiilor sale, care îi 

evidențiază valoarea politico-juridică:
a)  Teritoriul permite amplasarea statului în spaţiu şi delimitarea acestuia 

faţă de alte state;
b)  Limitele teritoriului determină arealul prerogativelor puterii publice re-

zultate din suveranitatea şi independenţa statului, astfel fiind posibilă de-
limitarea statului de celelalte puteri, instituţii şi fenomene străine;

c)  Teritoriul este un mijloc de acţiune a statului, deoarece autorităţile lui se 
pot manifesta eficient în anumite limite teritoriale;

d)  Teritoriul asigură şi evidenţiază capacitatea cetăţenilor, trăsătura lor co-
mună de a vieţui într-un anumit spaţiu;

e)  Teritoriul este simbolul şi factorul de protecţie a ideii naţionale;
f)  Teritoriul determină un caracter de stabilitate a populaţiei.
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manifesta eficient în anumite limite teritoriale; 

d) Teritoriul asigură şi evidenţiază capacitatea cetăţenilor, trăsătura lor comună de a 

vieţui într-un anumit spaţiu; 

e) Teritoriul este simbolul şi factorul de protecţie a ideii naţionale; 

f) Teritoriul determină un caracter de stabilitate a populaţiei. 
 
 
 
 
 

 

semnele specifice teritoriului statului 

Plenitudine 

Exclusivitate 

Opozabilitate 
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Plenitudinea, ceea ce presupune că statul exercită în limitele sale teritoriale 
plenitudinea funcţiilor ce-i revin, legiferând şi organizând administrarea publică, 
stabilind instanţele de judecată şi circumscripţiile lor teritoriale, asigurând apli-
carea uniformă a legilor etc.

Exclusivitatea, în sensul că statul exercită în mod liber întreaga autoritate, 
exclusă fiind intervenţia sau amestecul unui stat sau al unei alte puteri străine.

Opozabilitatea, prin care se presupune legitimitatea şi recunoaşterea interna-
ţională a construirii unui stat pe un anumit teritoriu.

Teritoriul statului dispune de un statut juridic special, determinat de urmă-
toarele principii:

1. Principiul inalienabilităţii teritoriului înseamnă interzicerea înstrăinării 
lui sub orice formă. Astfel, abandonarea, pierderea prin prescripţie, cesiunile, 
donaţiile, vânzările de teritoriu sunt incompatibile cu principiul ce este stabilit în 
alin.(1) art.3 din Constituţia Republicii Moldova. 

2. Principiul indivizibilităţii teritoriului presupune imposibilitatea sece- 
sionării lui în afara divizării administrativ-teritoriale. Principiul indivizibilităţii 
se referă la imposibilitatea divizării teritoriului decât printr-o formă şi o cale le-
gală. Este de menţionat că unica formă legală a divizării teritoriului statului este 
referendumul la nivelul întregului stat, ce urmează a fi realizat într-un cadru ab-
solut legal, adică în conformitate cu legile statului și, respectiv, prin organizarea 
de către organele legale ale acelui stat. 

teritoriul statului este alcătuit din anumite elemente constitutive, şi anu-
me: solul, subsolul, spaţiul acvatic şi coloana de aer de deasupra solului şi a 
spaţiului acvatic, asupra cărora statul îşi exercită suveran puterea.
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Solul, ca element principal al teritoriului, este format din suprafaţa terestră 

asupra căruia se realizează suveranitatea statului, indiferent de faptul unde este situat 

din punct de vedere geografic. 

Subsolul este partea scoarţei terestre, situată mai jos de stratul de sol şi fundul 

bazinelor de apă şi se întinde până la adâncimi accesibile pentru studiere şi 

valorificare geografică. 

Spaţiul acvatic este format din apele interioare (lacuri, râuri) și marea 

teritorială. 

Apele interioare includ apele râurilor, lacurilor, canalurilor, porturilor, radelor 

ş.a. asupra cărora statul îşi poate exercita suveranitatea deplină manifestată prin 

capacitatea de a elabora reglementări juridice. 

teritoriul statului 

solul 

Spaţiul acvatic 

subsolul 

Spaţiul aerian 

Apele interioare 

Marea teritorială 
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Solul, ca element principal al teritoriului, este format din suprafaţa terestră 
asupra căruia se realizează suveranitatea statului, indiferent de faptul unde este 
situat din punct de vedere geografic.

Subsolul este partea scoarţei terestre, situată mai jos de stratul de sol şi fun-
dul bazinelor de apă şi se întinde până la adâncimi accesibile pentru studiere şi 
valorificare geografică.

Spaţiul acvatic este format din apele interioare (lacuri, râuri) și marea teri-
torială.

Apele interioare includ apele râurilor, lacurilor, canalurilor, porturilor, rade-
lor ş.a. asupra cărora statul îşi poate exercita suveranitatea deplină manifestată 
prin capacitatea de a elabora reglementări juridice.

Marea teritorială, porţiune maritimă de o anumită dimensiune ce se întinde 
de-a lungul ţărmului, în afara limitelor apelor teritoriale.

Spaţiul aerian reprezintă coloana de aer care se află deasupra solului şi spa-
ţiul acvatic al statului delimitată pe orizontal prin frontiere terestre, fluviale şi 
maritime, pe verticală înălţându-se până la limita inferioară a spaţiului extraat-
mosferic, limită situată aproximativ la 100-110 km deasupra nivelului mării.

 La fel, în teritoriul statului se incadrează și teritoriile ambasadelor statelor de 
reședință, borturile navelor maritime și aieriene militare ale statelor respective.

 2.2. Populaţie. Naţiune. Minoritate naţională. Coraportul catego-
riilor ,,stat”- ,,naţiune”

Populaţia constituie dimensiunea demografică, psihologică şi spirituală a sta-
tului. Indivizii care locuiesc pe teritoriul statului şi formează populaţia se pot 
diviza, conform statutului juridic, în următoarele categorii:
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Marea teritorială, porţiune maritimă de o anumită dimensiune ce se întinde de-

a lungul ţărmului, în afara limitelor apelor teritoriale. 

Spaţiul aerian reprezintă coloana de aer care se află deasupra solului şi spaţiul 

acvatic al statului delimitată pe orizontal prin frontiere terestre, fluviale şi maritime, 

pe verticală înălţându-se până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic, limită 

situată aproximativ la 100-110 km deasupra nivelului mării. 

      La fel, în  teritoriul statului se incadrează și teritoriile ambasadelor statelor de 

reședință, borturile navelor maritime și aieriene militare ale statelor respective. 

 

      2.2. Populaţie. Naţiune. Minoritate naţională. Coraportul categoriilor, ,,stat”- 
,,naţiune” 
 
 Populaţia constituie dimensiunea demografică, psihologică şi spirituală a 

statului. Indivizii care locuiesc pe teritoriul statului şi formează populaţia se pot 

diviza, conform statutului juridic, în următoarele categorii: 

 

      Numai cetăţenii posedă ansamblul deplin de drepturi subiective şi obligaţiuni 

juridice stabilite de către statul respectiv. Ei se deosebesc de cetățenii străini și 

apatrizi prin drepturile politice ce și le pot realiza în statul respectiv. Drepturile 

politice – dreptul de a alege și a fi ales, de a ocupa funcții administrative în sistemul 

aparatului de stat respectiv și funcții de comandă în structurile militare 

corespunzătoare. Și cetățenii străini sunt purtători de drepturi politice, însă ei și le pot 

Populaţia este 
formată din 

Cetăţeni  Cetăţeni străini Apatrizi – persoane 
fără cetăţenie 

Numai cetăţenii posedă ansamblul deplin de drepturi subiective şi obligaţiuni 
juridice stabilite de către statul respectiv. Ei se deosebesc de cetățenii străini și 
apatrizi prin drepturile politice ce și le pot realiza în statul respectiv. Drepturile 
politice – dreptul de a alege și a fi ales, de a ocupa funcții administrative în siste-
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mul aparatului de stat respectiv și funcții de comandă în structurile militare cores-
punzătoare. Și cetățenii străini sunt purtători de drepturi politice, însă ei și le pot 
realiza în coraport cu statul ai cărui cetățeni sunt, chiar și în interiorul statului de 
reședință. Realitatea contemporană demonstrează că statele organizează procesul 
electoral și pe teritoriile altor state, asigurând astfel realizarea drepturilor politice 
de către cetățenii săi care sunt rezidenți sau se află temporar pe teritoriul altui stat. 
Aceleași argumente le invocăm și în coraport cu persoanele care dispun de mai 
multe cetățenii; ele pot să-și realizeze drepturile politice în coraport cu statele ai 
căror cetățeni sunt.

Populaţia reprezintă ansamblul indivizilor care locuiesc pe teritoriul 
unui stat. Ea reflectă numai indivizii, nu se referă la cetățeni, cetățeni străini 
sau la apatrizi. Drepturile și libertățile, accesul la justiție sunt egale pentru toată 
comunitatea de oameni ce locuiește permanent sau temporar pe teritoriul statului 
respectiv, cu anumite rezerve sau reglementări speciale.

Naţiunea este o categorie diferită de populaţie, care evidenţiază următoarele 
specimente:
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realiza în coraport cu statul ai cărui cetățeni sunt, chiar și în interiorul statului de 

reședință. Realitatea contemporană demonstrează că statele organizează procesul 

electoral și pe teritoriile altor state, asigurând astfel realizarea drepturilor politice de 

către cetățenii săi care sunt rezidenți sau se află temporar pe teritoriul altui stat. 

Aceleași argumente le invocăm și în coraport cu persoanele care dispun de mai multe 

cetățenii; ele pot să-și realizeze drepturile politice în coraport cu statele ai căror 

cetățeni sunt. 

      Populaţia reprezintă ansamblul indivizilor care locuiesc pe teritoriul unui 

stat. Ea reflectă numai indivizii, nu se referă la cetățeni, cetățeni străini sau la apatrizi. 

Drepturile și libertățile, accesul la justiție sunt egale pentru toată comunitatea de 

oameni ce locuiește permanent sau temporar pe teritoriul statului respectiv cu anumite 

rezerve sau reglementări speciale. 

      Naţiunea este o categorie diferită de populaţie, care evidenţiază următoarele 

specimente: 

 

Particularităţile naţiunii 

Este formată istoriceşte pe un teritoriu 
distinct. 

Comunitatea îşi formează limba, 
cultura, obiceiurile, tradiţiile, 
spiritualitatea de neam, factura psihică 
distinctă. 

Comunitatea îşi leagă trecutul istoric, 
prezentul şi viitorul de un anumit 
teritoriu. 

Reieşind din caracteristicile de mai sus atribuite naţiunii, putem evidenţia 
state naţionale (Franţa) şi state multinaţionale (SUA). Progresul tehnico-
științific determină existența unor noi realități sociale. Este destul de com-
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plicat a identifica state naționale; or, posibilitățile contemporane contribuie 
esențial spre o diminuare a valorilor naționale și impun existența unei societăți 
multinaționale care, la rândul ei, identifică noi provocări de natură religioa-
să, etnică, culturală, psihologică ș.a. În aceste condiții de manifestare a unei 
societăți multinaționale, valoarea națiunii anume și constă în capacitatea de 
asimilare armonioasă a entităților de migranți, păstrându-le valoarea lor cultu-
rală și religioasă, concomitent promovându-le o toleranță socială prin exemple 
proprii și perspective de incadrare profesională.
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      Putem evidenţia state naţionale (Franţa) şi state multinaţionale (SUA), reieşind 

din caracteristicile de mai sus atribuite naţiunii. Progresul tehnico-științific determină 

existența unor noi realități sociale. Este destul de complicat a identifica state 

naționale; or, posibilitățile contemporane contribuie esențial spre o diminuare a 

valorilor naționale și impun existența unei societăți multinaționale care, la rândul ei, 

identifică noi provocări de natură religioasă etnică, culturală, psihologică ș.a. În aceste 

condiții de manifestare a unei societăți multinaționale, valoarea națiunii anume și 

constă în capacitatea de asimilare armonioasă a entităților de migranți, păstrându-le 

valoarea lor culturală și religioasă, concomitent promovându-le o toleranță socială 

prin exemple proprii și perspective de incadrare profesională. 

 

 

      Minoritate naţională este un grup numeric inferior restului populaţiei unui stat ai 

cărui membri, care au cetăţenia acestui stat, posedă caracteristici etnice, religioase sau 

lingvistice diferite de cele ale restului populaţiei şi sunt animaţi de voinţa de a-şi 

păstra cultura, tradiţiile, religia sau limba. (B. Negru) 

Raportul dintre naţiune şi stat 

Apariţia simultană a  naţiunii şi statului 
în urma împletirii proceselor de formare 
a celor două entităţi. 

Apariţia organizării statale şi apoi a 
naţiunii. 

Apariţia naţiunii şi ulterior a statului. 

Minoritate naţională este un grup numeric inferior restului populaţiei unui 
stat ai cărui membri, care au cetăţenia acestui stat, posedă caracteristici etnice, 
religioase sau lingvistice diferite de cele ale restului populaţiei şi sunt animaţi 
de voinţa de a-şi păstra cultura, tradiţiile, religia sau limba. (B.Negru)

 În domeniu, reglementările juridice sunt evitate, însă este necesar a ac-
centua ideea garantării anume a acestor trăsături caracteristice evidențiate în 
definiție și, în condițiile menționate, nu pot avea suport juridic anumite ca-
racteristici politice. Chiar dacă acestea și apar, ele nu necesită a fi interpretate 
prin prisma minorității naționale. Or, devine evidentă situația că un stat nu-și 
poate păstra integritatea, divizându-se în mai multe state, dacă acceptăm un 
proces contrariu, de formare a unui stat din două sau mai multe state. Valoarea 
politică a acestui proces va fi pasibilă de o argumentare juridică în condițiile de 
absență a unor forțe externe ce ar alimenta procesul de destrămare a unui stat 
oarecare.
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2.3. Puterea publică exclusivă (suverană). Suveranitatea
Puterea este un fenomen legat de autoritate, care se caracterizează prin 

posibilitatea de a coordona activitatea oamenilor conform unei voinţe supre-
me, de a comanda, de a da ordine şi prin necesitatea de a se supune acestor 
comenzi. Puterea publică este o putere organizată și, deci, ierarhizată. Puterea 
de stat posedă caracter de exclusivitate, deoarece nicio altă putere, ce-și ma-
nifestă existența pe un teritoriu anumit, nu-i poate fi superioară. Caracterul 
exclusivității puterii de stat se manifestă numai în limitele hotarelor statului. 
Pe plan internațional, în relațiile cu alte state și organizații internaționale este 
promovat și respectat principiul egalității în drepturi a subiecților, indiferent 
de capacitatea lor economică, militară, politică. Astfel și se poate argumenta 
că ordinea juridică internațională se bazează pe autoritatea normelor-principii 
internaționale și a instanțelor internaționale recunoscute.

73 
 

     În domeniu, reglementările juridice sunt evitate, însă este necesară accentuarea 

ideii garantării anume a acestor trăsături caracteristice evidențiate în definiție și, în 

condițiile menționate nu pot avea support juridic anumite caracteristici politice. Chiar 

și dacă acestea apar, ele nu necesită a fi interpretate prin prisma minorității naționale. 

Or, devine evidentă situația că un stat nu-și poate păstra integritatea, divizându-se în 

mai multe state, dacă acceptăm un proces contrariu, de formare a unui stat din două 

sau mai multe state. Valoarea politică a acestui proces va fi pasibilă de o argumentare 

juridică în condițiile de absență a unor forțe externe ce ar alimeta procesul de 

destrămare a unui stat oarecare. 

 

  
 2.3. Puterea publică exclusivă (suverană). Suveranitatea 
 
 Puterea este un fenomen legat de autoritate, care se caracterizează prin  

posibilitatea de a coordona activitatea oamenilor conform unei voinţe supreme, de a 

Trăsăturile minorităţii naţionale 
ca grup de persoane 

Îşi au reşedinţa pe teritoriul acestui stat şi sunt cetăţeni ai lui. 

Întreţin legături vechi, durabile şi solide cu acest stat. 

Prezintă trăsături etnice, culturale, religioase sau lingvistice 
specifice. 

Sunt suficient de reprezentative, deşi sunt mai puţin 
numeroase decât restul populaţiei acestui stat sau al unei 
regiuni a lui. 

Sunt animate de voinţa de a păstra împreună ceea ce 
formează identitatea lor comună, mai ales cultura, tradiţiile, 
religia şi limba lor.  
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Suveranitatea naţională este cea mai importantă trăsătură a puterii de stat 
şi determină puterea absolută şi perpetuă a poporului, puterea politică, adică o 
putere aparţinând poporului, puterea de stat al cărei deţinător este. Suveranitatea 
poate fi delimitată în suveranitate internă şi suveranitate externă. 

Suveranitatea internă determină situaţia în interiorul statului respectiv, nicio altă 
putere socială nu este superioară sau echivalentă cu puterea statală. Din acest motiv, 
această latură a puterii de stat este numită supremaţia exclusivă a puterii de stat.

Suveranitatea externă este nu altceva decât atributul suveranităţii de a nu fi 
comandată în relaţiile sale externe de către nicio altă putere, indiferent de forma 
în care puterea publică însăşi a consimţit să se limiteze în unele dintre aceste 
relaţii externe.
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comanda, de a da ordine  şi prin necesitatea de a se supune acestor comenzi. Puterea 

publică este o putere organizată și deci, ierarhizată. Puterea de stat posedă caracter de 

excplusivitate deoarece nici o altă putere, ce-și manifestă existența pe un teritoriu 

anumit nu-i poate fi superioară. Caracterul exclusivității puterii de stat se manifestă 

numai în limitele hotarelor statului. Pe plan internațional, în relațiile cu alte state și 

organizații internaționale este promovat și respectat principiul egalității în drepturi a 

subiecților, indiferent de capacitatea lor economică, militară, politică. Astfel și se 

poate argumenta că ordinea juridică internațională se bazează pe autoritatea normelor-

principii internaționale și a instanțelor internaționale recunoscute. 

 
Suveranitatea naţională este cea mai importantă trăsătură a puterii de stat şi 

determină puterea absolută  şi perpetuă a poporului, puterea politică, adică o putere 

aparţinând poporului, puterea de stat al cărei deţinător este. 

suveranitatea poate fi delimitată în suveranitate internă şi suveranitate externă. 

 

Trăsăturile 
puterii de stat 

Este un atribut al statului ce se 
identifică cu forţa. 

Are un caracter politic. 

Are o sferă generală de aplicare. Deţine monopolul 
constrângerii. 

Puterea de stat este suverană. 
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 Suveranitatea internă determină situaţia în interiorul statului respectiv, nicio altă 

putere socială nu este superioară  sau echivalentă cu puterea statală. Din acest motiv, 

această latură a puterii de stat este numită supremaţia exclusivă a puterii de stat. 

Suveranitatea externă nu este altceva decât atributul suveranităţii de a nu fi 

comandată  în relaţiile sale externe  de către nici o altă putere, indiferent de forma  în 

care puterea publică însăşi a consimţit să se limiteze în unele dintre aceste relaţii 

externe. 

 

 

Unitatea se manifestă prin faptul că domeniul suveranităţii naţionale este unic şi nu 

poate fi încălcat de o altă suveranitate. 

Deplinătatea semnifică faptul că suveranitatea naţională nu poate fi limitată arbitrar şi 

nici exercitată abuziv. 

Inalienabilitatea nu poate fi înstrăinată definitiv şi irevocabil suveranitatea a niciunui 

grup şi a niciunei persoane.  

Indivizibilitatea stabileşte că suveranitatea naţională nu poate fi divizată pe părţi ce ar 

fi posibil de realizat separat unele de altele.  

caracteristicile puterii politice 

Unitatea 

Deplinătatea 

Inalienabilitatea 

Indivizibilitatea 

Imprescriptibilitatea 
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Unitatea se manifestă prin faptul că domeniul suveranităţii naţionale este 
unic şi nu poate fi încălcat de o altă suveranitate.

Deplinătatea semnifică faptul că suveranitatea naţională nu poate fi limitată 
arbitrar şi nici exercitată abuziv.

Inalienabilitatea semnalează că nu poate fi înstrăinată definitiv şi irevocabil 
suveranitatea niciunui grup şi a niciunei persoane. 

Indivizibilitatea stabileşte că suveranitatea naţională nu poate fi divizată pe 
părţi ce ar fi posibil de realizat separat unele de altele. 

Imprescriptibilitatea semnifică faptul că suveranitatea naţională există atâta 
timp cât există naţiunea.
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Imprescriptibilitatea semnifică faptul că suveranitatea naţională există atâta timp cât 

există naţiunea. 

 

caracteristicile puterii de stat 

Este o putere transmisă de către popor 
unor organisme care exercită conducerea 
de stat.  

Este o putere de dominaţie şi de 
constrângere. 

Este o putere organizată. 

Este o putere supremă în interiorul statului 
şi independentă faţă de o altă putere de 
stat. 

Este limitată prin drepturile şi libertăţile 
cetăţeneşti recunoscute şi garantate de o 
lege supremă. 

Este revocabilă, poporul având dreptul să 
nu menţină mandatul pentru reprezentanţii 
aleşi. 
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3. Scopul, sarcinile, funcţiile statului
 Scopul statului – ceea ce statul își propune pentru realizare prin activitatea 

sa permanentă, o idee principală. Scopul statului democratic contemporan constă 
în proclamarea, promovarea, confirmarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale oamenilor.

 Pentru realizarea scopului statului, care este determinat ca o idee de bază pentru 
activitatea statului, apare necesitatea de a evidenţia un anumit număr de sarcini care, 
spre deosebire de scop, poartă un caracter temporar sau nu atât de generic în depen-
denţă de condiţiile de dezvoltare a societăţii, şi care pot fi revăzute şi reevaluate. 

 
 

Etimologia cuvântului „funcţie” vine de la latinescul „fonctio” – deprindere, 
îndeplinire. 

Funcţiile statului – direcţiile principale de activitate a acestuia, prin care se 
realizează destinaţia socială a statului.

Într-o manieră mai populară putem menţiona că funcţiile statului sunt acele 
„drumuri” pe care păşesc diferite organe competente ale statului în scopul reali-
zării destinaţiei sociale a statului.
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3. Scopul, sarcinile, funcţiile statului 
          Scopul statului – ceea ce statul își propune pentru realizare prin activitatea sa 

permanentă, o idee principală. Scopul statului democratic contemporan constă în 

proclamarea, promovarea, confirmarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale oamenilor. 

           Pentru realizarea scopului statului, care este determinat ca o idee de bază 

pentru activitatea statului, apare necesitatea de a evidenţia un anumit număr de sarcini 

care, spre deosebire de scop, poartă un caracter temporar sau nu atât de generic în 

dependenţă de condiţiile de dezvoltare a societăţii, şi care pot fi revăzute şi reevaluate.  

 

 

  

 Etimologia cuvântului „funcţie” vine de la latinescul „fonctio” – deprindere, 

îndeplinire.  

 

Funcţiile statului – direcţiile principale de activitate a acestuia, prin care se 

realizează destinaţia socială a statului. 

 

sarcinile statului 
contemporan 

Economică  Politică  

Socială  Ideologică  
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Într-o manieră mai populară putem menţiona că funcţiile statului sunt acele 

„drumuri” pe care păşesc diferite organe competente ale statului în scopul realizării 

destinaţiei sociale a statului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcţiile interne ale 
statului  

Legislativă  Executivă  Judecătorească   

Funcţiile statului 

După sfera de 
răspândire 

După timpul 
acţiunii 

funcţii interne Funcţii 
permanente 

Funcţii externe Funcţii temporare 
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Funcţia economică. Formarea bugetului de stat şi controlul asupra realizării 
lui; determinarea programelor generale de dezvoltare socială a ţării; stimularea 
celor mai prioritare ramuri ale economiei; formarea condiţiilor favorabile pentru 
activitatea de întreprinzător.

Funcţia socială. Acordarea ajutorului social membrilor societăţii care îl ne-
cesită; acordarea mijloacelor pentru dezvoltarea medicinii, învăţământului, odih-
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Într-o manieră mai populară putem menţiona că funcţiile statului sunt acele 

„drumuri” pe care păşesc diferite organe competente ale statului în scopul realizării 

destinaţiei sociale a statului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcţiile interne ale 
statului  

Legislativă  Executivă  Judecătorească   

Funcţiile statului 

După sfera de 
răspândire 

După timpul 
acţiunii 

funcţii interne Funcţii 
permanente 

Funcţii externe Funcţii temporare 
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Funcţia economică. Formarea bugetului de stat şi controlul asupra realizării 

lui; determinarea programelor generale de dezvoltare socială a ţării; stimularea celor 

mai prioritare ramuri ale economiei; formarea condiţiilor favorabile pentru activitatea 

de întreprinzător. 

Funcţia socială. Acordarea ajutorului social membrilor societăţii care îl 

necesită; acordarea mijloacelor pentru dezvoltarea medicinii, învăţământului, odihnei, 

construcţia drumurilor, locuinţelor, activitatea transportului social, comunicaţiile ş. a. 

Funcţia controlului financiar. Evidenţierea veniturilor producătorilor, o parte 

din care se orientează la bugetul statului, în scopul satisfacerii necesităţilor sociale şi 

statale. 

Funcţiile interne ale 
statului contemporan 

Economică 

Socială 

Controlul financiar 

Protecţia ordinii de drept 

Ecologică 
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Funcţiile externe ale statului contemporan, enumerate supra au destinaţia de 
a servi ca model. Persoanele care studiază Teoria Generală a Dreptului și Statului 
sunt încurajate să evidenţieze şi altele.
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Funcţia protecţiei ordinii de drept. Asigurarea exactă şi deplină a realizării 

prescripţiilor legislative de către toţi participanţii la relaţiile sociale. 

Funcţia ecologică. Un sistem de măsuri din partea statului orientate spre 

păstrarea, restabilirea şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale oamenilor. 

 

 

 
 

 Funcţiile externe ale statului contemporan, enumerate supra au destinaţia de a 

servi ca model. Persoanele care studiază Teoria Generală a Dreptului și Statului sunt 

încurajate să evidenţieze şi altele. 

 

 

Direcţiile de realizare a funcţiilor 
externe ale statului 

Dezvoltarea relaţiilor cu alte state Integrarea statului în organismele 
internaţionale 

Principalele funcţii externe ale 
statului contemporan 

Culturală  Tehnico-
ştiinţifică 

Economică  Politică  

Ecologică  Militară  

nei, construcţia drumurilor, locuinţelor, activitatea transportului social, comuni-
caţiile ş. a.

Funcţia controlului financiar. Evidenţierea veniturilor producătorilor, o 
parte din care se orientează la bugetul statului, în scopul satisfacerii necesităţilor 
sociale şi statale.

Funcţia protecţiei ordinii de drept. Asigurarea exactă şi deplină a realizării 
prescripţiilor legislative de către toţi participanţii la relaţiile sociale.

Funcţia ecologică. Un sistem de măsuri din partea statului orientate spre 
păstrarea, restabilirea şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale oamenilor.
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Funcţia protecţiei ordinii de drept. Asigurarea exactă şi deplină a realizării 

prescripţiilor legislative de către toţi participanţii la relaţiile sociale. 

Funcţia ecologică. Un sistem de măsuri din partea statului orientate spre 

păstrarea, restabilirea şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale oamenilor. 

 

 

 
 

 Funcţiile externe ale statului contemporan, enumerate supra au destinaţia de a 

servi ca model. Persoanele care studiază Teoria Generală a Dreptului și Statului sunt 

încurajate să evidenţieze şi altele. 

 

 

Direcţiile de realizare a funcţiilor 
externe ale statului 

Dezvoltarea relaţiilor cu alte state Integrarea statului în organismele 
internaţionale 

Principalele funcţii externe ale 
statului contemporan 

Culturală  Tehnico-
ştiinţifică 

Politică  

Ecologică  Militară  

Economică 
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      Rolul statului civilizat contemporan evidențiază destinația statului contemporan 

democratic, caracterizat nu doar prin instituții democratice, dar și printr-o cultură 

socială, fundamentată pe toleranță și pe o capacitate de integrare și acceptare a 

elementelor noi pozitive și de contracarare a elementelor negative. Statul 

contemporan democratic civilizat promovează politici integraționiste, realizate într-o 

simbioză foarte flexibilă dintre valorile sociale tradiționale, toleranță și democrație. 

Statul contemporan democratic civilizat este un stat de drept, ce identifică o societate 

civilă sociabilă, integră, ce posedă o cultură socială înaltă. Scopul statului civilizat 

contemporan rămâne a fi proclamarea, promovarea, protejarea, restaurarea eficientă a 

drepturilor și libertăților omului și cetățeanului în condițiile unei societăți 

pluriculturale și tolerante, prin antrenarea eficientă și calitativă a tuturor instituțiilor 

sale și printr-o comunicare constructivă a acestora cu societatea civilă. 

Rolul funcţional al statului civilizat contemporan 
 

Protecţia ordinii de drept, a 
drepturilor şi libertăţilor omului. 

 

Emiterea hotărârilor care sunt 
susţinute de diferite părţi ale 
societăţii. 

 

Înlăturarea divergenţelor sociale. Păstrarea păcii, preîntâmpinarea 
conflictelor armate. 

 

Realizarea compromisului social, 
evidenţa şi coordonarea 
intereselor populaţiei. 

 

Rolul statului civilizat contemporan evidențiază destinația statului contem-
poran democratic, caracterizat nu doar prin instituții democratice, dar și prin-
tr-o cultură socială, fundamentată pe toleranță și pe o capacitate de integrare și 
acceptare a elementelor noi pozitive și de contracarare a elementelor negative. 
Statul contemporan democratic civilizat promovează politici integraționiste, 
realizate într-o simbioză foarte flexibilă dintre valorile sociale tradiționale, 
toleranță și democrație. Statul contemporan democratic civilizat este un stat 
de drept ce identifică o societate civilă sociabilă, integră, care posedă o cultură 
socială înaltă. Scopul statului civilizat contemporan rămâne a fi proclamarea, 
promovarea, protejarea, restaurarea eficientă a drepturilor și libertăților omului 
și cetățeanului în condițiile unei societăți pluriculturale și tolerante, prin an-
trenarea eficientă și calitativă a tuturor instituțiilor sale și printr-o comunicare 
constructivă a acestora cu societatea civilă.
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4. Formele statului

82 
 

4. formele statului 

 

 

forMele statUlUi 

 

 
Forma de guvernământ 

 

 
forma organizării statale 

 

 
forma regimului politic 

 

Caracterizează organele supreme  ale puterii de stat, 
ordinea formării lor şi repartizarea competenţelor între 
ele. 

 

Caracterizează organizarea administrativ-teritorială a 
statului, interacțiunea dintre organele centrale şi locale 
ale puterii de stat. 

 

Totalitatea metodelor şi mijloacelor de realizare a 
puterii politice de către stat. 
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Forma statului constituie un fenomen social complex care include în sine 
trei elemente interdependente: forma de guvernământ, forma organizării statale 
şi regimul politic.

Forma de guvernământ este ordinea formării şi organizării organelor supre-
me ale puterii de stat, coraportul dintre ele şi populaţia.

Forma organizării statale este organizarea teritorială a statului şi caracterul 
raporturilor reciproce între componentele lui şi organele puterii centrale.

Regimul politic reprezintă un sistem de procedee şi metode de realizare a 
puterii în stat.

4.1. Forma de guvernământ
Forma de guvernământ prezintă structura organelor supreme ale puterii de 

stat, ordinea de creare a lor şi repartizarea competenţelor între ele.
Forma de guvernământ acordă posibilitatea de a determina:

 cum se formează organele de stat şi care este structura lor;- 
 care principiu se află la baza coraporturilor dintre organele supreme şi - 
alte organe ale statului;

 cum se formează relaţiile între puterea supremă de stat şi populaţia statu-- 
lui;

 în ce măsură organizarea organelor supreme ale statului permite asigura-- 
rea drepturilor şi libertăţile cetăţenilor. 
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Monarhie – formă de guvernământ în care puterea supremă în stat se 

realizează unitar (de către o persoană) şi se transmite, de regulă, prin moştenire. 

 

Principalele semne caracteristice monarhiei ca formă de guvernământ: 

- existenţa unui şef de stat unic, care se foloseşte de puterea sa pe tot parcursul 

vieţii (ţar, rege, împărat, şah); 

- ordinea succesorală de transmitere a puterii supreme; 

- reprezentarea statului de către monarh după propriile sale convingeri; 

- monarhul nu poartă răspundere juridică pentru acţiunile sale. 

 

 

 

Monarhie 
 

Absolută 
 

Reprezentativă pe stări 
 

Constituţională 
 

Dualistă 
 

Parlamentară 
 

FORMA DE GUVERNĂMÎNT 
 

Monarhie 
 

Republică 
 

Monarhie – formă de guvernământ în care puterea supremă în stat se reali-
zează unitar (de către o persoană) şi se transmite, de regulă, prin moştenire.

Principalele semne caracteristice monarhiei ca formă de guvernământ:
 existenţa unui şef de stat unic, care se foloseşte de puterea sa pe tot par-- 
cursul vieţii (ţar, rege, împărat, şah);

 ordinea succesorală de transmitere a puterii supreme;- 
 reprezentarea statului de către monarh după propriile sale convingeri; - 
monarhul nu poartă răspundere juridică pentru acţiunile sale.
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Monarhie absolută – formă de guvernământ ce se caracterizează prin faptul 
că puterea supremă în stat, după lege, aparține, în ansamblul ei, unei persoane 
(rege, împărat).

Monarhie reprezentativă pe stări – puterea monarhului este limitată de un 
organ reprezentativ pe stări (adunare: reprezentanţii religiei, nobilimii, negusto-
rilor, meşteşugarilor).

Monarhie constituţională – puterea monarhului este considerabil limitată de 
organul reprezentativ. Limitarea este determinată de către constituţie, adoptată de 
parlament.

Monarhie dualistă – monarhia de stat, care poartă un caracter dublu. Juridic 
şi practic puterea este divizată, guvernul fiind format de către parlament şi mo-
narh.

Monarhie parlamentară – puterea monarhului în domeniile legislativului, 
executivului şi al justiţiei practic lipsește, manifestându-se ca simbolică.
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Monarhie – formă de guvernământ în care puterea supremă în stat se 

realizează unitar (de către o persoană) şi se transmite, de regulă, prin moştenire. 

 

Principalele semne caracteristice monarhiei ca formă de guvernământ: 

- existenţa unui şef de stat unic, care se foloseşte de puterea sa pe tot parcursul 

vieţii (ţar, rege, împărat, şah); 

- ordinea succesorală de transmitere a puterii supreme; 

- reprezentarea statului de către monarh după propriile sale convingeri; 

- monarhul nu poartă răspundere juridică pentru acţiunile sale. 

 

 

 

Monarhie 
 

Absolută 
 

Reprezentativă pe stări 
 

Constituţională 
 

Dualistă 
 

Parlamentară 
 

FORMA DE GUVERNĂMÎNT 
 

Monarhie 
 

Republică 
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Monarhie absolută – formă de guvernământ ce se caracterizează prin faptul că 

puterea supremă în stat, după lege, aparține, în ansamblul ei, unei persoane (rege, 

împărat). 

Monarhie reprezentativă pe stări – puterea monarhului este limitată de un 

organ reprezentativ pe stări (adunare: reprezentanţii religiei, nobilimii, negustorilor, 

meşteşugarilor). 

 

Monarhie constituţională – puterea monarhului este considerabil limitată de 

organul reprezentativ. Limitarea este determinată de către constituţie, adoptată de 

parlament. 

 

Monarhie dualistă – monarhia de stat, care poartă un caracter dublu. Juridic şi 

practic puterea este divizată,  guvernul fiind format de către parlament şi monarh. 

 

Monarhie parlamentară – puterea monarhului în domeniile legislativului, 

executivului şi al justiţiei practic lipsesc, manifestându-se ca simbolică. 

 

 

 

 

Republică – formă de guvernământ, în care puterea supremă de stat se realizează de 

organe eligibile alese de către populaţie pe un termen determinat. 

 

Republică 
 

Parlamentară 
 

Prezidenţială 
 

Mixtă 

Republică – formă de guvernământ, în care puterea supremă de stat se rea-
lizează de organe eligibile alese de către populaţie pe un termen determinat.

Semnele specifice ale republicii:

 existenţa unui conducător de stat unitar ori colegial;- 

 eligibilitatea pe un anumit termen determinat a conducătorului statului - 
şi a organelor supreme ale puterii de stat;

 realizarea puterii de stat nu după un drept al său, dar conform voinţei - 
poporului;

 răspunderea juridică a conducătorului statului în cazurile prevăzute de - 
lege;

 obligativitatea hotărârilor puterii supreme de stat pentru toate celelalte - 
organe statale;

 prioritatea apărăii intereselor cetăţenilor statului, răspunderea recipro-- 
că a persoanei şi a statului.

Republica parlamentară este o formă de guvernământ ce se caracterizează 
prin lipsa funcţiei şefului statului, fie că şeful statului este ales de către parla-
ment, răspunzând în faţa lui.

Republica prezidenţială se caracterizează prin alegerea şefului de stat de 
către cetăţeni, fie direct (în mod universal, direct, secret şi liber exprimat), fie 
indirect (prin intermediul reprezentanţilor). În aceste condiţii preşedintele se 
află pe poziţii egale cu parlamentul.

În prezent apar tot mai frecvent republici semiprezidenţiale sau semipar-
lamentare (mixte). Este rezultatul manifestării unei contopiri a primelor două 
modele de republici. În republica mixtă se întâlnesc elemente ale republicii 
parlamentare şi elemente ale republicii prezidenţiale.
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Modele de 
monarhii 

 

antice – orientale 
Babilon, India, Vechiul Egipt  

 
 

ROMANĂ CENTRALIZATĂ 
Roma, sec. I- III î.e.n. 

 

EVUL MEDIU, FEUDALISMUL TIMPURIU 
Statul vechi rus 

 

REPREZENTATIVĂ PE STĂRI 
Soborul de zemstvă în Rusia, parlamentul în Anglia, Marea Adunare a 
Ţării în Moldova  

ABSOLUTĂ 
Franţa în timpul lui Ludovic al XIV-lea, Rusia în timpul lui Petru I 

 

CONTEMPORANĂ CONSTITUŢIONALĂ 
Marea Britanie, Dania, Japonia 
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4.2. Forma organizării statale
Forma organizării statale evidenţiază construcţia statului ce dezvăluie carac-

terul coraporturilor dintre elementele lui componente, dintre organele centrale şi 
locale ale puterii de stat.

88 
 

   

4.2. Forma organizării statale 
  Forma organizării statale evidenţiază construcţia statului, ce dezvăluie 

caracterul coraporturilor dintre elementele lui componente, dintre organele centrale şi 

locale ale puterii de stat. 

 

 

state simple (unitare) 

- un singur nivel de organe supreme ale puterii de stat; 

clasificarea statelor conform 
formei organizării statale 

 

State simple (unitare) State compuse 
(federații) 

 

Modele de republici 
 

Democratică, ateniană 
Atena, sec. V–IV î.e.n. 

 

Romană, aristocratică 
Roma, sec. V–II î.e.n. 

 

Spartană, aristocratică 
Sparta, sec. V–IV î.e.n. 

 

Contemporană parlamentară 
Austria, Italia, R. Moldova 

 

Prezidențială 
SUA 

 

88 
 

   

4.2. Forma organizării statale 
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locale ale puterii de stat. 

 

 

state simple (unitare) 

- un singur nivel de organe supreme ale puterii de stat; 
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Modele de republici 
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Prezidențială 
SUA 
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state simple (unitare)

un singur nivel de organe supreme ale puterii de stat;- 
o singură constituţie, un singur sistem legislativ, un singur sistem finan-- 
ciar şi fiscal, forţe armate unice;
părţile componente ale statului sunt unităţile administrativ-teritoriale ş.a.- 

state compuse
(federaţii)

două niveluri de sisteme legislative, executive şi judiciare – federal şi al - 
subiecţilor federaţiei;
teritoriul federaţiei este format din teritoriile fiecărui subiect federal în - 
parte (state, republici, teritorii);
fiecare cetăţean al subiectului federal este concomitent şi cetăţeanul în-- 
tregului stat federal;
federaţia posedă forţe armate unice, un unic sistem financiar, fiscal şi - 
financiar;
subiecţii federaţiei posedă şi formaţiuni militare proprii;- 
activitatea politică externă o realizează organele federale;- 
relaţiile juridice sunt determinate de normele dreptului intern între            - 
subiecţii din interiorul statului federal.

4.3. Forma regimului politic
Regimul politic constituie un sistem de metode şi procedee de realizare a 

puterii în stat.

89 
 

- o singură constituţie, un singur sistem legislativ, un singur sistem financiar şi 

fiscal, forţe armate unice; 

- părţile componente ale statului sunt unităţile administrativ-teritoriale ş.a. 

 

state compuse 

(federaţii) 

- două niveluri de sisteme legislative, executive şi judiciare – federal şi al subiecţilor 

federaţiei; 

- teritoriul federaţiei este format din teritoriile fiecărui subiect federal în parte (state, 

republici, teritorii); 

- fiecare cetăţean al subiectului federal este concomitent şi cetăţeanul întregului stat 

federal; 

- federaţia posedă forţe armate unice, un unic sistem financiar, fiscal şi financiar; 

- subiecţii federaţiei posedă şi formaţiuni militare proprii; 

- activitatea politică externă o realizează organele federale; 

- relaţiile juridice sunt determinate de normele dreptului intern între subiecţii din 

interiorul statului federal. 

 

4.3. Forma regimului politic 
 

Regimul politic constituie un sistem de metode şi procedee de realizare a puterii în 

stat. 

 
 

forMa regiMUlUi politic 
 

democratic 
 

totalitar 
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caracteristicile regimului 
democratic 

Libertatea personalităţii în domeniul activităţii 
economice. 

 

Garantarea drepturilor şi libertăţilor personale. 
 

Prezenţa unui efectiv mecanism de influenţă directă a 
populaţiei asupra caracterului puterii de stat. 

 

Protejarea personalităţii de  abuzuri şi ilegalităţi. 
 

Evidenţa maximă a intereselor minorităţii, a 
particularităţilor  individuale ale populaţiei. 

 

Metode democratice ale administrării de stat ce permit a 
soluţiona divergenţele sociale din societate. 
 

Pluralismul în colaborare cu alte elemente ale sistemului 
politic. 
 

Caracterul legal al activităţii tuturor organelor de stat. 
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Regimul politic democratic se prezintă ca un factor calitativ în procesul de-
terminării statului de drept.

Drept criteriu de delimitare a regimurilor politice în democratice şi antidemo-
cratice (totalitare) serveşte în prezent scopul statului contemporan – proclamarea, 
promovarea, protejarea şi restaurarea eficientă a drepturilor şi libertăţilor omului. 

De menţionat că caracteristicile atribuite atât modelului de regim democratic, 
cât şi modelului antidemocratic nu reprezintă un număr strict. În dependenţă de 
mai mulţi factori, acestea se pot completa, modifica, înlocui cu altele ce ar carac-
teriza mai oportun un regim politic sau altul. 
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 Regimul politic democratic se prezintă ca un factor calitativ în procesul 

determinării statului de drept. 

 

 

 

caracteristicile regimului 
totalitar 

 

Controlul total al statului asupra tuturor sferelor vieţii sociale. 
 

Organizaţiile sociale supuse unui control exagerat din partea 
organelor puterii de stat. 

 

Diminuarea rolului personalităţii, lipsa  drepturilor şi libertăţilor. 
 

Primatul statului asupra dreptului. 
. 

Dictatura unui partid politic. 
 

Militarizarea vieţii sociale. 
 

Ignorarea intereselor formaţiunilor statale naţionale, ale 
minorităţilor naţionale. 

 

Persecutarea pentru convingeri religioase, pentru alte convingeri  
 nerecunoscute. 
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subiecte de evaluare:

 Definiţi conceptul de stat.1. 
 Delimitaţi trăsăturile statului.2. 
 Identificaţi elementele constitutive ale unui stat.3. 
 Caracterizaţi dimensiunile statului.4. 
 Decideţi asupra scopurilor urmărite de un stat.5. 
 Evidenţiaţi sarcinile ce stau în faţa statului.6. 
 Caracterizaţi funcţionalitatea statului.7. 
 Explicaţi conceptul de formă a statului.8. 
 Definiți forma de guvernământ.9. 
 Definiți forma structurii statale.10. 
 Definiți regimul politic.11. 
 Enumerați și caracterizați funcțiile interne ale statului.12. 
 Enumerați și caracterizați funcțiile externe ale statului.13. 
 Explicați legătura dintre scopul, sarcinile și funcțiile statului.14. 
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2. Baltag D., Guţu Al., Ursan I. Teoria generală a dreptului. Chişinău, 

2002.
3. Deleanu I. Drept constituţional. Bucureşti, 1991.
4. Dvorcec M., Lupu Gh. Teoria generală a dreptului. Iaşi, 1996.
5. guceac I. Curs elementar de drept constituţional. Vol. I, II. Chişinău, 

2004.
6. Popa N. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 2002.
7. Rîbca E., Zaharia V., Mărgineanu V. Istoria doctrinelor politice şi de 

drept. Chişinău, 2005.
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Tema 4: aparatul de stat

Conţinutul temei:

1. Conceptul aparatului de stat. Mecanismul de stat
2.  Structura aparatului de stat. Organele statului și clasificarea lor
3.  Principiile organizării şi funcţionării aparatului de stat
4.  Cetățenii, societatea civilă și administrația publică

obiectivele de formare:

a) la nivel de cunoaştere şi înţelegere
studentul va:

defini conceptul aparatului de stat;- 
expune elementele structurale ale aparatului de stat;- 
identifica organele statului;- 
generaliza competențele de bază ale organelor de stat;- 
enumera principiile organizării și funcționări aparatului de stat.- 

b) la nivel de aplicare
studentul va:

-  prezenta elementele structurale ale aparatului de stat;
-  deduce criterii de clasificare a organelor statului;
-  diferenția conceptul aparatului de stat de cel al mecanismului de stat;
-  relata despre esența principiilor de organizare și de funcționare a aparatului 

de Stat.

c) la nivel de integrare
studentul va:

-  evalua eficienţa realizării principiilor de organizare şi funcţionare a aparatu-
lui de stat în condiţiile Republicii Moldova;

-  estima gradul de democratizare a societăţii actuale, ținând cont de funcţiona-
litatea aparatelor de stat;

-  standardiza coraportul dintre principiul separării și colaborării puterilor în 
stat și buna funcționare a aparatului de stat.

1. Conceptul aparatului de stat. Macanismul de stat
aparatul de stat – un sistem de organe ale puterii de stat, prin intermediul 

cărora se realizează puterea de stat, se asigură administrarea societăţii de către stat. 
Aparatul de stat caracterizează ansamblul de organe ale statului implicate în proce-
sul de administrare a tuturor domeniilor vieții sociale. În entitatea respectivă sunt 
concentrate organele supreme ale puterii de stat. Ele pot fi clasificate după diverse 
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criterii, spre exemplu, în: organe legislative, executive și jurisdicționale. Entitatea 
teoretică „aparat de stat” este orientată spre a arăta natura, structura, interacțiunea 
internă, principiile de administrare în procesul de realizare a puterii de stat. Îm pro-
cesul de identificare a aparatului de stat este important să se facă o delimitare între 
„organ al puterii de stat” și „instituție a statului”. Aparatul de stat este format din 
organe ale puterii de stat, competente să determine politici în domeniul administră-
rii puterii în stat. Instituțiile de stat nu posedă o așa competență. Doctrina juridică 
identifică și termenul „mecanism de stat”. Considerăm că acesta diferă prin natura 
și structura sa de aparatul de stat. Anume macanismul de stat caracterizează activi-
tatea cotidiană socială, în care pe lângă organele puterii de stat activează și se află 
într-o strânsă interacțiune instituțiile staului, în același rând și cele nestatale, dar 
abilitate cu competență din partea statului în domenii de activitate concrete.

96 
 

 
 

 

 Importanţa evidenţierii şi studierii particularităţilor aparatului de stat este 

determinată de faptul că prin intermediul lor aparatul de stat poate fi deosebit de alte 

centre organizaţionale ale organizaţiilor cu caracter nestatal, de exemplu, prin 

particularităţile 
aparatului de stat 

PREZINTĂ 
 

SE ASIGURĂ 
 

ESTE  FORMAT 
 

DIN PERSOANE CARE SPECIAL SE OCUPĂ DE ADMINISTRAREA DE 
STAT (PROCESUL DE CREARE, EXECUTARE ŞI PROTECŢIE A LEGILOR). 

 

UN SISTEM COMPLICAT DE ORGANE DE STAT, INSTITUŢII ŞI 
ORGANIZAŢII  CARE SE AFLĂ ÎNTR-O STRÂNSĂ COLABORARE ÎN 
PROCESUL DE REALIZARE A FUNCŢIILOR DE GUVERNARE. 
 

CU MIJLOACE NECESARE TEHNICO-MATERIALE, FINANCIARE Ş.A. 
PENTRU ASIGURAREA ACTIVITĂŢII LUI FUNCŢIONALE. 

 

ESTE   DESTINAT 
 

PENTRU PROTEJAREA ŞI GARANTAREA ORDINII DE DREPT, 
DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR OMULUI, PENTRU A ASIGURA 
RESPECTAREA OBLIGAŢIUNILOR DE CĂTRE POPULAŢIA STATULUI. 
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Importanţa evidenţierii şi studierii particularităţilor aparatului de stat este de-
terminată de faptul că prin intermediul lor aparatul de stat poate fi deosebit de alte 
centre organizaţionale ale organizaţiilor cu caracter nestatal, de exemplu, prin 
intermediul acestor particularităţi încă o dată accentuăm rolul statului, utilitatea 
lui pentru societatea contemporană. 

În ştiinţa juridică întâlnim şi noţiunea „mecanism de stat”, care, în viziunea 
noastră, posedă un caracter mai larg decât „aparatul de stat”. Pe lângă sistemul 
organelor de stat, mecanismul de stat mai include în sine diferite organizaţii şi 
instituţii cu caracter statal sau abilitate cu competenţă din partea statului, cum 
ar fi armata, poliţia, serviciul diplomatic, administraţia întreprinderilor, insti-
tuţiilor ş.a. 

2. Structura aparatului de stat. Organele statului 
şi clasificarea lor

Clasificarea organelor statului poate fi efectuată conform mai multor criterii. 
Exemplificăm doar trei din ele: 
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intermediul acestor particularităţi încă o dată accentuăm rolul statului, utilitatea lui 

pentru societatea contemporană.  

 

 

În ştiinţa juridică întâlnim şi noţiunea „mecanism de stat”, care, în viziunea 

noastră, posedă un caracter mai larg decât „aparatul de stat”.  Pe lângă sistemul 

organelor de stat, mecanismul de stat mai include în sine diferite organizaţii şi 

instituţii cu caracter statal sau abilitate cu competenţă din partea statului, cum ar fi 

armata, poliţia, serviciul diplomatic, administraţia întreprinderilor, instituţiilor ş.a.  

 

2. structura aparatului de stat. Organele statului şi clasificarea lor 
 

semnele caracteristice ale 
aparatului de stat 

Organele statului se formează conform legii. 

Se prezintă ca un element structural al aparatului de stat care 
acţionează în hotarele competenţei determinate de lege. 

 

Colaborează cu alte organe ale statului în scopul de a asigura 
funcţionarea normală a societăţii, securitatea externă şi 
integritatea teritorială a statului. 
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A)

B)
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Clasificarea organelor statului poate fi efectuată conform mai multor criterii. 

Exemplificăm doar trei din ele:  

 

A) 

 

B) 

 

  

 

 

 

Organele centrale – acele organe ale statului competente a adopta sau emite 

acte juridice (normative sau de aplicare) ce posedă forţă şi autoritate juridică pe întreg 

După competenţa teritorială 

Centrale  Locale  

După caracterul sarcinilor îndeplinite 

REPREZENTATIVE. Instituţiile legislative,  organele locale 
ale puterii de stat şi autoadministrării locale 

 

EXECUTIVE. Şeful statului, prim-ministrul, ministerele, 
organele executive locale 
 

JUDICIARE  Sistemul organelor judecătoreşti 
 

Organele centrale – acele organe ale statului competente a adopta sau emite 
acte juridice (normative sau de aplicare) ce posedă forţă şi autoritate juridică pe 
întreg teritoriul statului şi nu există un organ mai superior în domeniul de activi-
tate respectiv. Ca exemple de organe centrale ale statului pot fi menţionate: Exe-
cutivul (Guvernul) în ansamblu sau prin părţile sale componente (ministere, 
direcţii), Legislativul (Parlamentul), Preşedintele statului, Consiliul Superior 
al Magistraturii (Justiţia), Curtea Supremă de Justiţie.

Organele locale – organele care se ocupă cu administrarea societăţii la 
nivel local, regional. Competenţa lor în domeniu este limitată prin lege în hota-
rele unei părţi a statului. Ca exemplu putem evidenţia Consiliile locale şi muni-
cipale, primăriile, judecătoriile de primă instanţă (cu anumite specificaţii) ş.a.
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Clasificarea organelor statului poate fi efectuată conform mai multor criterii. 

Exemplificăm doar trei din ele:  

 

A) 

 

B) 

 

  

 

 

 

Organele centrale – acele organe ale statului competente a adopta sau emite 

acte juridice (normative sau de aplicare) ce posedă forţă şi autoritate juridică pe întreg 

După competenţa teritorială 

Centrale  Locale  

După caracterul sarcinilor îndeplinite 

REPREZENTATIVE. Instituţiile legislative,  organele locale 
ale puterii de stat şi autoadministrării locale 

 

EXECUTIVE. Şeful statului, prim-ministrul, ministerele, 
organele executive locale 
 

JUDICIARE.  Sistemul organelor judecătoreşti 
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Organele colegiale se deosebesc de organele unitare prin modul de realizare 
a capacității decizionale.

3. Principiile organizării şi funcţionării aparatului de stat
 Principiile organizării şi funcţionării aparatului de stat au destinaţia de a 

evidenţia ideile fundamentale cu caracter obligatoriu ce determină organizarea şi 
activitatea aparatului de stat. 

C)
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teritoriul statului şi nu există un organ mai superior în domeniul de activitate 

respectiv. Ca exemple de organe centrale ale statului pot fi menţionate: Executivul 

(Guvernul) în ansamblu sau prin părţile sale componente (ministere, direcţii), 

Legislativul (Parlamentul), Preşedintele statului, Consiliul Superior al Magistraturii 

(Justiţia), Curtea Supremă de Justiţie. 

 

Organele locale – organele care se ocupă cu administrarea societăţii la nivel 

local, regional. Competenţa lor în domeniu este limitată prin lege în hotarele unei 

părţi a statului. Ca exemplu putem evidenţia Consiliile locale şi municipale, 
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C) 

 

 

Organele colegiale se deosebesc de organele unitare prin modul de realizare a 

capacității decizionale. 

 

3. Principiile organizării şi funcţionării aparatului de stat 
 

   Principiile organizării şi funcţionării aparatului de stat au destinaţia de a evidenţia 

ideile fundamentale cu caracter obligatoriu ce determină organizarea şi activitatea 

aparatului de stat.  

După principiul examinării şi adoptării hotărârii 

Colegiale  Unitare  
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4. Cetăţenii, societatea civilă şi administraţia publică 
 

Este necesar a evidenţia interdependenţa dintre aceşti posibili subiecţi ai 

raporturilor juridice. Societatea civilă, fiind formată din indivizi activi ai vieţii sociale, 

vizează cu stricteţe activitatea administraţiei publice, însă nu în scopul de a-i diminua 

autoritatea şi de a o distruge, ci în scopul perfecţionării şi orientării ei spre o activitate 

utilă pentru oameni, pentru societate. În dependenţă de calitatea relaţiilor existente 

între stat şi societatea civilă ne putem determina şi referitor la calitatea procesului de 

elaborare şi realizare a dreptului. Acest coraport (dintre societatea civilă şi stat) poate 

fi realizat într-un cadru legal prin promovarea următoarelor idei: 1) Participarea 

cetăţenilor la procesul decizional al autorităţilor publice; 2) Transparenţa locală; 3) 

Participarea forţelor politice şi a ONG-urilor  în promovarea intereselor cetăţenilor. 

De accentuat este că coraportul menţionat se poate manifesta numai într-un cadru 

legal, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor părţilor. 

PRINCIPIILE ORGANIZAŢIONALE ŞI 
FUNCŢIONALE 

ale aparatUlUi de stat 
 
 

Separării puterii 
 

Legalităţii 
 

Publicităţii  
 

Democratismului 
 

Ştiinţific 
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4. Cetăţenii, societatea civilă şi administraţia publică
Este necesar a evidenţia interdependenţa dintre aceşti posibili subiecţi ai ra-

porturilor juridice. Societatea civilă, fiind formată din indivizi activi ai vieţii so-
ciale, vizează cu stricteţe activitatea administraţiei publice, însă nu în scopul de 
a-i diminua autoritatea şi de a o distruge, ci în scopul perfecţionării şi orientării ei 
spre o activitate utilă pentru oameni, pentru societate. În dependenţă de calitatea 
relaţiilor existente între stat şi societatea civilă ne putem determina şi referitor la 
calitatea procesului de elaborare şi realizare a dreptului. Acest coraport (dintre 
societatea civilă şi stat) poate fi realizat într-un cadru legal prin promovarea ur-
mătoarelor idei: 1) Participarea cetăţenilor la procesul decizional al autorităţilor 
publice; 2) Transparenţa locală; 3) Participarea forţelor politice şi a ONG-urilor 
în promovarea intereselor cetăţenilor. De accentuat că coraportul menţionat se 
poate manifesta numai într-un cadru legal, cu respectarea drepturilor şi libertăţi-
lor părţilor.

subiecte de evaluare:

1. Ce numim „aparat de stat”?
2. Stabiliţi coraportul dintre categoriile „stat”, „aparat de stat”, „mecanism 

de stat”.
3. Evidenţiaţi structura aparatului de stat.
4. Caracterizaţi principiile de organizare şi funcţionare a aparatului de 

stat.
5. Efectuați o delimitare între termenii „instituție de stat” și „organ de 

stat”.
6. Explicați coraportul dintre aparatul de stat și mecanismul de stat.

Literatura recomandată:

 Arseni Al. 1. Drept constituţional şi instituţii politice, Teoria constituţiei. 
Chişinău, 1997.

 Deleanu I. 2. Drept constitutional. Bucureşti, 1991.
 Drăganu T. 3. Drept constitiţional şi instituţii polituce. Vol-I, II. Cluj-Napo-
ca, 1997.

 guceac I. 4. Curs elementar de drept constituţional. Vol. I, II. Chişinău, 
2004.

 Negru B., Negru A. 5. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 
2006.

 Rîbca E., Zaharia V., Mărgineanu V. 6. Istoria doctrinelor politice şi de 
drept. Chişinău, 2005.
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Tema 5. Consideraţii generale despre drept

Conţinutul temei:

1.  Definiţia dreptului. Particularităţile dreptului. Accepţiunile dreptului
2.  Factorii de configurare a dreptului
3.  Dezvoltarea conceptului dreptului
4.  Principiile dreptului: concept, clasificare, caracteristică generală
5.  Funcţia (rolul) dreptului în viaţa socială

obiectivele de formare:

la nivel de cunoaştere şi înţelegerea) 
studentul va:

numi accepțiunile dreptului;- 
defini diferite accepțiuni ale dreptului;- 
enumera funcțiile dreptului;- 
explica semnificația principiului în drept;- 
enumera factorii de configurare a dreptului;- 
interpreta esența factorilor de configurare a dreptului.- 

la nivel de aplicareb) 
studentul va:

-  compara dreptul obiectiv cu cel subiectiv;
distinge particularitățile dreptului pozitiv;- 
propune exemple de manifestare în realitatea cotidiană a accepțiunilor de - 
drept obiectiv și de drept subiectiv;
sintetiza corelația dintre diferiți factori de configurare a dreptului în deter-- 
minarea formei și a conținutului dreptului obiectiv național;
descoperi valențe praxiologice ale diferitelor principii ale dreptului.- 

la nivel de integrarec) 
studentul va:

decide, în aspect teoretic și aplicativ, asupra coraportului dintre diferite - 
accepțiuni ale dreptului;
estima rolul funcţiilor dreptului asupra socialului;- 
evalua consecinţele utilizării inadecvate a funcţiilor dreptului;- 
justifica necesitatea s- tudierii de către viitorii juriști a principiilor dreptului.
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1. Definiţia dreptului. Particularităţile dreptului. 
Accepţiunile dreptului

În doctrina juridică întâlnim un număr impunător de definiții ale dreptului 
elaborate de diferiți autori. În majoritatea lor, aceste definiții poartă un caracter 
complex, reflectă suficient de bine realitatea, valoarea și amplasarea fenome-
nului definit. Definițiile diferă din considerentul că în procesul de elaborare a 
definiției dreptului autorii au avut sarcini diferite; or, elaborarea unei definiții 
nu este efectuată din simplul interes de a defini vreun obiect sau fenomen. 
Elaborarea unei definiții este numai un element al unui proces de cunoaștere 
determinat de variate complexități ale acestei cunoașteri. Drept rezultat, inter-
venim cu o definiție care, în opinia noastră, va facilita procesul de cunoaștere 
a fenomenului dreptului, îi va arăta complexitatea pentru realitatea juridică și, 
îndeosebi, pentru identificarea particularităților dreptului, orientate spre deli-
mitarea normelor de drept de alte norme sociale ce ne determină comportamen-
tul cotidian.

dreptul este un ansamblu de reguli de comportament, adoptate sau 
sancționate de către stat, generale, impersonale și obligatorii, ce exprimă 
voința deținătorilor puterii și în caz de necesitate fiind asigurate de forța de 
constrângere a statului.

Particularităţile generale ale dreptului ne arată că normele juridice po-
sedă semne caracteristice normelor sociale şi, deci, fac parte din sistemul nor-
melor sociale. Evidențiem următoarele:

este format din scheme de comportament;a) 
exprimă puterea statală, ordinea în societate;b) 
exprimă ideile de dreptate şi libertate;c) 
reglementează comportamentul uman, influenţează asupra gândurilor d) 
şi sentimentelor omului.
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La rândul lor, particularitățile speciale ale dreptului evidențiază deose-
birile existente între normele juridice și alte categorii de norme sociale. Par-
ticularităţile speciale ale dreptului au destinaţia de a evidenţia acele semne 
specifice caracteristice numai normelor juridice, prin intermediul cărora se 
stabilesc deosebirile dintre normele juridice şi alte categorii de norme sociale.
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d) Reglementează comportamentul uman, influenţează asupra gândurilor şi 
sentimentelor omului. 

 

 

 

Particularităţile generale 
ale dreptului 

 

Este format din scheme de 
comportament. 

 

Exprimă puterea statală, ordinea în 
societate. 

 

Exprimă ideile de dreptate şi libertate. 
 

Reglementează comportamentul uman, 
influenţează asupra gândurilor şi 
sentimentelor omului. 
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Accepțiunile dreptului necesită a fi înțelese ca „sensuri” ale dreptului. Com-
plexitatea fenomenului dreptului fiind una de exprimare sporită; fenomenul 
generează mai multe sensuri, foarte diferite prin natura lor, dar care posedă o 
importanță deosebită pentru cunoașterea valorii și complexității dreptului în viața 
socială.
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La rândul lor, particularitățile speciale ale dreptului evidențiază deosebirile 

existente între normele juridice și alte categorii de norme sociale. Particularităţile 

speciale ale dreptului au destinaţia de a evidenţia acele semne specifice 

caracteristice numai normelor juridice, prin intermediul cărora se stabilesc 

deosebirile dintre normele juridice şi alte categorii de norme sociale. 

 

 

 

Particularităţile speciale ale 
dreptului 

 

Este adoptat sau sancționat de către 
stat. 

 

Este o manifestare de voință. 
 

Se caracterizează prin dinamism. 
 

Posedă un caracter sistemic. 
 

Este asigurat de către stat. 
 

Este un standard de 
comportament obligatoriu pentru 

oameni diferiți în situații 
similare. 

 
Posedă o formă specifică de 

exprimare – legislaţia. 
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107 
 

 

 

Accepțiunile dreptului necesită a fi înțelese ca „sensuri” ale dreptului. 

Complexitatea fenomenului dreptului fiind una de exprimare sporită; fenomenul 

Accepţiunile dreptului 
 

dreptul este un sistem de norme juridice obligatorii, 
formal determinate, formate şi garantate de către stat, 
orientate la reglementarea relaţiilor sociale. 

 

Dreptul obiectiv este o totalitate de norme de 
comportament obligatorii, exprimate în sistemul normelor 
juridice. Definiţia dreptului coincide cu definiţia dreptului 
obiectiv. 
 

Dreptul subiectiv este capacitatea, facultatea, prerogativa 
unui subiect de a cere de la alt subiect un anumit 
comportament în condiţiile unui raport juridic concret. 
 

Dreptul pozitiv este totalitatea normelor juridice ce posedă 
forţă juridică. (Dreptul este caracterizat în aspect temporal.) 

Dreptul istoric este constituit din norme juridice ce      
şi-au pierdut forţa lor juridică din diferite considerente 
şi prezintă o valoare didactico-istorică (cu excepţia 
normelor cu caracter penal ce pot fi aplicate o perioadă 
de timp după înlocuirea lor cu altele, deoarece 
ultraactivitatea legii penale păstrează forţa lor juridică). 
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2. Factorii de configurare a dreptului
Există anumite condiţii care determină apariţia dreptului. În dependenţă de 

anumite criterii, sistemele de drept din lumea contemporană au fost clasificate 
în familii de drept. La anumite familii de sisteme de drept putem evidenţia un 
anumit număr de semne caracteristice numai lor, a celor ce fac parte din familia 
respectivă. Însă chiar în interiorul aceleiaşi familii evidenţiem practic deosebiri 
care, deşi nu înlătură acele semne specifice, necesare pentru clasificarea sisteme-
lor de drept în familii, totuşi stabilesc diferite dezvoltări ale sistemelor de drept 
supuse cercetării.

La o cercetare atentă a procesului de dezvoltare istorică a sistemului de drept 
evidenţiem anumiţi factori de diferit gen care au influenţat dezvoltarea dreptului 
atât în domeniul arealului, cât şi în domeniul dinamicii, acordându-i o anumită 
individualitate. Astfel, putem evidenţia următorii factori de configurare a drep-
tului:
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 La o cercetare atentă a procesului de dezvoltare istorică a sistemului de drept 

evidenţiem anumiţi factori de diferit gen care au influenţat dezvoltarea dreptului atât 

în domeniul arealului, cât şi în domeniul dinamicii, acordându-i o anumită 

individualitate. Astfel, putem evidenţia următorii factori de configurare a 

dreptului:

 

factorii de configurare a 
dreptului 

Natural  Geografic  

Politic 
 

Cultural  

În calitate de factori de configurare a dreptului putem evidenţia şi alte fe-
nomene de diferit gen, care pe parcursul dezvoltării dreptului l-au influenţat, 
acordându-i individualitate.

3. Dezvoltarea conceptului dreptului
Dreptul, în calitate de fenomen social complex, determină în doctrina juridi-

că un număr considerabil de teorii ce urmăresc scopul de a lămuri şi caracteriza 
natura lui şi de a evidenţia rolul lui în societate. Prezentăm un ansamblu de teorii 
ce explică apariţia şi dezvoltarea dreptului în calitate de fenomen social:
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2. Şcoala istorică de drept (Hugo, Saviniy, Puhta) 

 

 

 

 

 

3. Şcoala realistă de drept (Iering) 

 

 

 

 

În afară de dreptul pozitiv, care se formează de către stat, mai există şi 
nişte drepturi naturale, inerente naturii umane, ce aparţin omului de la 
naştere (dreptul la viaţă, la o dezvoltare liberă, independentă, la muncă 
ş. a.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dreptul exprimă sufletul poporului, convingeri juridice ce se formează 
ca şi limba, treptat, indiferent de stat. Legiuitorul nu poate crea norme 
după bunul său plac, dar este în drept să fixeze aceea ce se formează ca 
normă. 

 

Dreptul este un interes protejat de stat, el nu este nimic fără puterea de 
stat. 
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4. Şcoala sociologică de drept (Erlih, Muromţev) 

 

 

 

 

5. teoria solidarismului (Duguit) 

 

 

 

 

6. Teoria normativistă (Stammler) 

 

 

 

 

7. Şcoala psihologică a dreptului (Petrajiţkii) 

 

 

 

 

8. Teoria materialistă a dreptului (Marx) 

 

 

 

 

 

dreptul este un sistem de raporturi juridice, comportamentul real 
uman, reglementat prin drept. 

 

Dreptul obiectiv îl formează regulile solidarităţii sociale, căruia li se 
supun statul şi cetăţenii. 

 

Dreptul este o ierarhie de norme, prin intermediul căruia se 
reglementează relaţiile sociale; este de neînchipuit fără stat, iar statul 
este de neînchipuit fără drept. 

 

Există un drept adevărat care prezintă în sine retrăirile psihologice ale 
oamenilor despre drepturile şi obligaţiunile lor, şi dreptul oficial – o 
totalitate de norme. 

 

Dreptul este voinţa clasei dominante ridicate în rang de lege, conţinutul 
căreia este determinat de condiţiile materiale ale vieţii sociale. 
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În calitate de factori de configurare a dreptului putem evidenţia şi alte 

fenomene de diferit gen, care pe parcursul dezvoltării dreptului l-au influenţat, 

acordându-i individualitate. 

 

3. Dezvoltarea conceptului dreptului 
Dreptul, în calitate de fenomen social complex, determină în doctrina juridică 

un număr considerabil de teorii ce urmăresc scopul de a lămuri şi caracteriza natura 

lui şi de a evidenţia rolul lui în societate. Prezentăm un ansamblu de teorii ce explică 

apariţia şi dezvoltarea dreptului în calitate de fenomen social: 

1. teoria dreptului natural (Locke, Rousseau, Montesquieu, Radişcev) 

 

 

 

 

 

 

2. Şcoala istorică de drept (Hugo, Saviniy, Puhta) 

 

 

 

 

 

3. Şcoala realistă de drept (Iering) 

 

 

 

 

În afară de dreptul pozitiv, care se formează de către stat, mai există şi 
nişte drepturi naturale, inerente naturii umane, ce aparţin omului de la 
naştere (dreptul la viaţă, la o dezvoltare liberă, independentă, la muncă 
ş. a.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dreptul exprimă sufletul poporului, convingeri juridice ce se formează 
ca şi limba, treptat, indiferent de stat. Legiuitorul nu poate crea norme 
după bunul său plac, dar este în drept să fixeze aceea ce se formează ca 
normă. 

 

Dreptul este un interes protejat de stat, el nu este nimic fără puterea de 
stat. 

 

teoria dreptului natural 1. (Locke, Rousseau, Montesquieu, Radişcev)

Şcoala istorică de drept 2. (Hugo, Saviniy, Puhta)

Şcoala realistă de drept 3. (Iering)

teoria solidarismului 5. (Duguit)

Teoria normativistă 6. (Stammler)

Şcoala psihologică a dreptului 7. (Petrajiţki)

Teoria materialistă a dreptului 8. (Marx)
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4. Principiile dreptului: concept, clasificare, caracteristica generală 
 

 

principiile dreptUlUi sunt începuturile iniţiale ale dreptului care juridic 

întăresc legităţile obiective ale vieţii sociale. 

Principiile generale ˗ începuturile de bază, ce caracterizează particularităţile 

dreptului ca fenomen ce reglementează relaţiile sociale în ansamblu. 

Principiile interramurale ˗ începuturile ce se referă la câteva ramuri de drept 

înrudite. 

Principiile ramurale ˗ începuturile ce caracterizează particularităţile unei ramuri 

concrete de drept (ale dreptului penal, dreptului civil ş.a.). 

principiile dreptUlUi 
 

GENERALE 
 

 

INTERRAMURALE 

RAMURALE 

principiile dreptului sunt începuturile iniţiale ale dreptului care juridic în-
tăresc legităţile obiective ale vieţii sociale.

Principiile generale ˗ începuturile de bază ce caracterizează particularităţi-
le dreptului ca fenomen ce reglementează relaţiile sociale în ansamblu.

Principiile interramurale ˗ începuturile ce se referă la câteva ramuri de 
drept înrudite.

Principiile ramurale ˗ începuturile ce caracterizează particularităţile unei 
ramuri concrete de drept (ale dreptului penal, dreptului civil ş.a.).
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principiile dreptului prezintă prin sine ideile principale, noţiunile iniţiale ori 

începuturile procesului de formare, dezvoltare şi funcţionare a dreptului. 

 

principiile generale ale dreptului – începuturile fundamental (reguli, norme) 

care determină cele mai importante caracteristici ale dreptului în ansamblu, conţinutul 

lui şi particularităţile întregului ansamblu de relaţii sociale. Principiile generale ale 

dreptului sunt reguli exprimate prin postulate teoretice și/sau prin norme juridice, 

caracteristice pentru toate ramurile dreptului. 

 

principiile ramurale ale dreptului caracterizează particularităţile cele mai 

esenţiale ale unei ramuri concrete de drept, ca, de exemplu, ale dreptului 

administrativ, constituţional, civil, muncii ş.a.m.d. De exemplu, principiul ramural în 

dreptul constituţional este principiul eligibilităţii deputaţilor în Parlament, în 

dreptul familiei – principiul egalităţii soţilor. Principiile ramurale ale dreptului sunt 

principiile generale ale 
dreptului 

 

Democratismul în formarea şi 
realizarea dreptului 

 

Legalitatea 
 

Egalitatea naţională 
 

Umanismul 
 

Egalitatea cetăţenilor în faţa legii 
 

Răspunderea reciprocă a statului şi a 
personalităţii 

 

4. Principiile dreptului: concept, clasificare, caracteristică 
generală

principiile dreptului prezintă prin sine ideile principale, noţiunile iniţiale 
ori începuturile procesului de formare, dezvoltare şi funcţionare a dreptului.
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principiile generale ale dreptului – începuturile fundamentale (reguli, 
norme) care determină cele mai importante caracteristici ale dreptului în an-
samblu, conţinutul lui şi particularităţile întregului ansamblu de relaţii sociale. 
Principiile generale ale dreptului sunt reguli exprimate prin postulate teoreti-
ce și/sau prin norme juridice, caracteristice pentru toate ramurile dreptului.

principiile interramurale ale dreptului sunt nişte începuturi care exprimă 
particularităţile mai multor ramuri de drept înrudite (de exemplu, dreptul pro-
cesual penal şi dreptul procesual civil, unde drept principiu comun se prezintă 
principiul contradictorialității). Principiile interramurale ale dreptului sunt 
reguli, exprimate prin postulate teoretice și/sau norme juridice, caracteristi-
ce pentru două sau mai multe ramur de drept (dar nu pentru toate ramurile 
dreptului).

principiile ramurale ale dreptului caracterizează particularităţile cele 
mai esenţiale ale unei ramuri concrete de drept, ca, de exemplu, ale dreptului 
administrativ, constituţional, civil, muncii ş.a.m.d. De exemplu, principiul ra-
mural în dreptul constituţional este principiul eligibilităţii deputaţilor în Parla-
ment, în dreptul familiei – principiul egalităţii soţilor. Principiile ramurale ale 
dreptului sunt reguli, exprimate prin postulate teoretice și/sau norme juridi-
ce, caracteristice numai pentru o singură ramură de drept.

5. Funcţia (rolul) dreptului în viaţa socială
Valoarea dreptului în viața socială este apreciată când normele juridice re-

glementează anumite categorii de relații sociale, acordându-le siguranță în res-
pectare și stabilitate de respectare în timp. Există și alte norme sociale ce sunt 
orientate spre reglementarea relațiilor sociale, spre exemplu: normele morale, 
normele religioase, normele obișnuielnice și tradiționale, normele corporative 
ș.a. Mai mult ca atât, acestea reglementează aceleași relații sociale, de rând cu 
normele juridice. Or, multe relații sociale, fiind reglementate de norme sociale 
din trecutul istoric, păstrează aceeași direcție a comportamentului recoman-
dat și în prezent. Însă, norma juridică creată cu mult mai târziu nu modifică 
direcția de comportament recomandat, ci numai îi acordă o suguranță de re-
glementare prin organizarea și orientarea aparatului de stat spre supravegherea 
respectării obligatorii a normei juridice. Obligativitatea respectării lipsește la 
celelalte categorii de norme sociale sau, chiar dacă ea și este menționată, nu e 
una categorică. La fel, în caz de nerespectare a normei juridice, intervine forța 
de constrângere a statului, orientată nu doar spre a trage la răspundere juridică 
persoana care nu a respectat prevederile normei, dar și spre a proteja norma 
juridică pe viitor de încălcări similare.
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SE REALIZEAZĂ PRIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIILE PRINCIPALE DE 
INFLUENŢĂ JURIDICĂ 

ASUPRA RELAŢIILOR SOCIALE 
 

 

REGULATIVĂ 
(FUNCŢIE ORGANIZAŢIONALĂ) 

 

DE PROTECŢIE 

 

REGLEMENTAREA DE STAT  
A  DEZVOLTĂRII  POZITIVE  A 
RELAŢIILOR SOCIALE 

 

PROTECŢIA RELAŢIILOR SOCIALE 
DE ATENTATE ILEGALE 

 

ÎNTĂRIREA ÎN ACTELE 
NORMATIVE A DREPTURILOR, 
LIBERTĂŢILOR, OBLIGAŢIILOR, A 
STATUTULUI JURIDIC AL 
PERSOANEI, A REGULILOR DE 
FUNCŢIONARE  OPTIMALĂ A VIEŢII 
SOCIALE, DE DEZVOLTARE A 
LIBERTĂŢILOR PERSOANEI. 

 

STABILIREA INTERDICŢIILOR DE 
A SĂVÂRŞI  FAPTE  
SOCIALMENTE PERICULOASE. 

 

STABILIREA MECANISMULUI 
JURIDIC, DESTINAT SĂ ASIGURE 
REALIZAREA EFECTIVĂ A 
INDICAŢIILOR JURIDICE, 
DEZVOLTAREA ŞI ORGANIZAREA 
VIEŢII SOCIALE. 

 

APLICAREA SANCŢIUNILOR 
JURIDICE VINOVAŢILOR DE 
SĂVÂRŞIREA FAPTELOR SOCIAL- 
MENTE PERICULOASE. 
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subiecte de evaluare:

Numiţi regulile de comportament ce acţionau în perioada prestatală.1. 
Evidenţiaţi/ identificaţi / detaliaţi căile de apariţie a dreptului în perioada 2. 
de trecere de la comuna primitivă la formaţiunea statală a societăţii.
Redați definiția dreptului. Explicaţi conceptul.3. 
Determinaţi raportul dintre dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv.4. 
Determinaţi tipurile istorice de drept.5. 
Identificaţi funcţiile dreptului.6. 
Delimitați conceptul de principiu.7. 
Descrieţi principiile generale ale dreptului.8. 
Caracterizaţi principiile ramurale şi interramurale ale dreptului.9. 
Definiţi dreptul pozitiv. Determinați dreptul istoric și valoarea lui.10. 
Care criteriu de clasificare a tipurilor istorice de drept îl considerați mai 11. 
obiectiv?

Literatura recomandată:

Baltag D., Guţu Al., Ursan I. 1. Teoria generală a dreptului. Chişinău, 
2002.
Ceterchi I., Craiovan I. 2. Introducere în studiul dreptului. București, 
1995.
Costică V. 3. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 2002.
Djuvara M. 4. Enciclopedia juridică. Teoria generală a dreptului. Drept 
raţional. Izvoare de drept pozitiv. Bucureşti, 1995.
Dogaru I., Popa N., Dănişor Gh., Dănişor D.C. 5. Filosofia dreptului: Ma-
rile curente. Bucureşti, 2002.
Motică R., Mihai Gh. 6. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 2001.
Zlătescu V. D. 7. Panorama marilor sisteme contemporane de drept. Bu-
cureşti, 1994.
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Tema 6: Dreptul în sistemul social normativ și spiritual

Conţinutul temei:

 1.  Sistemul reglementărilor normative
 2.  Normele sociale: concept, trăsături, clasificare, caracteristică generală
 3.  Dreptul și alte valori sociale

 3.1. Semnele caracteristice comune normelor de drept şi normelor de morală
 3.2. Semnele caracteristice normelor de drept şi normelor corporative

4.  Normele tehnice. Interacțiunea cu normele juridice
 
obiectivele de formare:

la nivel de cunoaştere şi înţelegerea) 
studentul va:

defini norma socială;- 
explica esența reglementării normative;- 
identifica tipurile de norme sociale;- 
ilustra trăsăturile generale ale diferitelor categorii de norme sociale;- 
enumera particularitățile normelor de drept;- 
determina esența normelor tehnice.- 

la nivel de aplicareb) 
studentul va:

descoperi coraportul dintre reglementarea individuală și reglementarea nor-- 
mativă a conduitei umane;
stabili legătura dintre normele de drept şi cele morale;- 
compara diferite tipuri de norme sociale;- 
prezenta modalități de clasificare a normelor sociale în funcție de mai multe - 
criterii;
deduce corelația dintre normele corporative și normele juridice;- 
propune situații concrete în care conținutul normelor juridice coincide cu cel - 
al normelor religioase și al normelor morale;
proiecta situații în care conținutul normelor juridice ar contrasta semnificativ - 
cu normele religioase sau morale;
demonstra caracterul obiectiv al normelor sociale.- 

la nivel de integrarec) 
studentul va:

argumenta importanţa normelor sociale pentru dezvoltarea normelor juridice;- 
recomanda modele de comportament în baza normelor cunoscute;- 
aprecia posibilitatea dirijării conduitei umane în societatea contemporană în - 
absența normelor juridice;
decide asupra avantajelor reglementării normativ-juridice.- 
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1. Sistemul reglementărilor normative
 A reglementa în sens social înseamnă a forma comportamentul uman atât 

al indivizilor, cât şi al comunităţilor de oameni.
Reglementarea socială evidenţiază următoarele trăsături (semne caracteris-

tice):
 fiecărui tip istoric social îi corespunde un anumit nivel de reglementare - 
socială;

 odată cu dezvoltarea societăţii creşte nivelul de reglementare socială;- 
 odată cu dezvoltarea reglementării sociale se formează noi mecanisme - 
de reglementare socială normativă;

 odată cu dezvoltarea societăţii au loc transformări calitative ale mecanis-- 
mului de reglementare normativă.

Sistemul reglementării normative constituie un ansamblu de norme sociale 
ce reglementează comportamentul uman în societate, relaţiile manifestate în anu-
mite uniuni, colective şi un ansamblu de norme tehnico-sociale ce reglementează 
interacţiunea lor cu natura.

Reglementarea individuală este realizată prin adresări personale concrete 
pentru situaţii concrete. Aceste adresări sunt valabile în aplicarea lor numai o 
singură dată. Reglementarea individuală este determinată de o pluralitate de fac-
tori, frecvent de natură subiectivă. Reglementarea individuală este determinată 
de personalitatea subiectului. La fel, asupra reglementării individuale o influență 
esențială exercită mediul social în care se creează personalitatea subiectului. Nu 
este categorică afirmația că reglementarea socială prevalează asupra reglemen-
tării individuale. În anumite situații, reglementarea individuală se poate forma și 
evolua autonom de reglementarea socială. Reglementarea individuală își găsește 
exprimare în relații sociale concrete.

Deosebirile dintre modalităţile reglementării sociale se identifică prin faptul 
că reglementarea normativă se dezvoltă concomitent cu dezvoltarea societăţii, 
iar reglementarea individuală ˗ în dependenţă de nivelul de dezvoltare a culturii 
sociale a individului. Între modalităţile menţionate de reglementare putem urmări 
o anumită interdependenţă, însă ea nu poartă un caracter categoric. Un aspect 
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specific reglementării normative este prezenţa normării activităţii umane, a cărei 
realizare constă în elaborarea unui ansamblu de reguli, principii, constrângeri, 
obligaţii, drepturi şi îndatoriri de origine morală, religioasă, juridică, economică, 
politică ş.a.m.d. care reglementează conduita şi comportamentele umane şi de 
grup.
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2. Normele sociale: concept, trăsături, clasificare, 
caracteristică generală

Normele sociale sunt determinate de nivelul dezvoltării organizării social-
economice şi reglementează comportamentul uman în societate.

Normele tehnico-sociale stabilesc cum omul trebuie să se comporte cu mij-
loacele de producţie, cu maşinile, cum trebuie să reacţioneze la influenţa forţelor 
naturii.
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Trăsăturile normelor sociale (semnele caracteristice) sunt:

Normele sociale reflectă nivelul de dezvoltare a societăţii în care ele 1. 
există şi caracterizează această societate;
Normele sociale stabilesc standarde de comportament şi reglementează 2. 
relaţii sociale;
Normele sociale evoluează de la anumite situaţii tipice ce există în soci-3. 
etate;
Normele sociale poartă un caracter impersonal;4. 
Normele sociale pot fi aplicate de nenumărate ori, determinând existenţa 5. 
unor relaţii sociale concrete;
Normele sociale au destinaţia promovării, încurajării unui comportament 6. 
reglementat normativ, previzibil;
Normele sociale trebuie să fie reciproc raţionale, să posede o continuitate 7. 
logică. Nu poate o normă să interzică, iar alta să promoveze o anumită 
faptă.
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Normele sociale acţionează una faţă de alta nu izolat, dar într-un coraport 

strâns, asigurând funcţionarea normală a relaţiilor sociale, existenţa valorilor 

sociale ale societăţii şi ordinea socială. 

Normele sociale necesită a fi incluse în conţinutul sistemului legislativ, 

fenomen ce consolidează autoritatea dreptului, influenţa lui pozitivă, organizaţională, 

disciplinară asupra comportamentului uman. 

Normele sociale pot conține indicaţii de respectare a legislaţiei în vigoare, de a 

nu săvârşi fapte socialmente periculoase. Drept urmare, aceste norme reprezintă un 

suport important în procesul de asigurare a ordinii de drept. 
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Normele sociale acţionează una faţă de alta nu izolat, dar într-un cora-
port strâns, asigurând funcţionarea normală a relaţiilor sociale, existenţa 
valorilor sociale ale societăţii şi ordinea socială.

Normele sociale necesită a fi incluse în conţinutul sistemului legislativ, feno-
men ce consolidează autoritatea dreptului, influenţa lui pozitivă, organizaţională, 
disciplinară asupra comportamentului uman.

Normele sociale pot conține indicaţii de respectare a legislaţiei în vigoare, de 
a nu săvârşi fapte socialmente periculoase. Drept urmare, aceste norme reprezin-
tă un suport important în procesul de asigurare a ordinii de drept.
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Clasificarea normelor sociale conform criteriilor menţionate:

Criteriile de clasificare a normelor sociale

121 
 

 

 

 
Normele sociale acţionează una faţă de alta nu izolat, dar într-un coraport 

strâns, asigurând funcţionarea normală a relaţiilor sociale, existenţa valorilor 

sociale ale societăţii şi ordinea socială. 

Normele sociale necesită a fi incluse în conţinutul sistemului legislativ, 

fenomen ce consolidează autoritatea dreptului, influenţa lui pozitivă, organizaţională, 

disciplinară asupra comportamentului uman. 

Normele sociale pot conține indicaţii de respectare a legislaţiei în vigoare, de a 

nu săvârşi fapte socialmente periculoase. Drept urmare, aceste norme reprezintă un 

suport important în procesul de asigurare a ordinii de drept. 

 

criteriile de clasificare a normelor sociale 

 

Clasificarea normelor 
sociale (criteriile) 

 
Conform mijloacelor de stabilire şi 

asigurare 
 

Conform conţinutului domeniului 
relaţiilor reglementate 

de  normele sociale 
Metodele de confirmare şi 

exprimare 
 

Conform modalităţilor de formare a 
normelor sociale 

 

NORMELE SOCIALE SUNT REGULI DE CONDUITĂ UMANĂ ÎN VIAŢA SOCIALĂ 
 

Conform metodelor de confirmare 
şi exprimare a normelor sociale 

 

122 
 

 

Clasificarea normelor sociale conform criteriilor menţionate 
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Normele organizaţiilor nestatale. Sunt stabilite de înseşi organizaţiile ne-
statale; sunt fixate în statuturile şi hotărârile lor, sunt protejate prin măsurile cu 
caracter social prevăzute în statut.

Normele obiceiuri, tradiţii şi ritualuri. Se formează în procesul de dezvolta-
re istorică, într-un mediu social determinat; în rezultatul repetării, intră în deprin-
dere, datorită căreia ele se respectă fiind susţinute de opinia socială.

Normele morale. Se formează în viaţa socială în conformitate cu concepţiile 
oamenilor despre bine şi rău, dreptate, onoare, îndatoririle omului faţă de socie-
tate şi membrii ei.

Normele religioase. Provin din concepţia umană despre Dumnezeu ca crea-
torul lumii şi a începuturilor societăţii umane.

Normele juridice. Sunt formate şi protejate prin forţa de constrângere a sta-
tului.
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În procesul de reglementare juridică a relaţiilor sociale deosebit de  importantă 

pentru stabilirea unei eficienţe sporite a realizării dreptului este determinarea 

coincidenţei dintre valorile juridice, valorile morale, valorile religioase ş.a. 
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semnele caracteristice comune dreptului şi moralei 

- se prezintă ca suprastructură asupra bazei social-economice; 

- posedă un conţinut normativ; 
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- sunt bazate pe unitatea intereselor social-economice; 
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În procesul de reglementare juridică a relaţiilor sociale deosebit de importan-
tă pentru stabilirea unei eficienţe sporite a realizării dreptului este determinarea 
coincidenţei dintre valorile juridice, valorile morale, valorile religioase ş.a.

 
3. Dreptul și alte valori sociale

3.1. Semnele caracteristice comune normelor de drept şi normelor 
de morală

normele morale – reguli de comportament ce se formează în societate şi 
prezintă în sine reflecţii despre bine şi rău, dreptate şi nedreptate, cinste, onoare, 
demnitate, îndatoriri ş.a.

Semnele caracteristice comune dreptului şi moralei
se prezintă ca suprastructură asupra bazei social-economice;- 
posedă un conţinut normativ;- 
sunt mijloace de reglementare a relaţiilor sociale;- 
sunt bazate pe unitatea intereselor social-economice;- 
se realizează în majoritatea cazurilor benevol;- 
garanţia internă a realizării – conştiinţa omului.- 

Mai putem evidenţia anumite semne caracteristice ce determină deosebirile 
dintre normele de drept şi normele de morală.

se deosebesc:
După origine – normele de morală, ca şi normele de drept, sunt create şi 

există în interiorul societăţii. Normele de drept, după intrarea lor în vigoare, de-
vin imediat obligatorii pentru toţi subiecţii care se află în sfera lor de acţiune. 

După forma de exprimare – normele de morală nu se întăresc în acte speci-
ale. Ele se conţin în conştiinţa umană. Normele juridice se exprimă prin interme-
diul actelor normative.

După metodele de protejare a prevederilor – normele de drept şi normele 
de morală în societate se respectă benevol. Pentru asigurarea realizării normelor 
juridice mai sunt necesare măsuri de constrângere statală.

După gradul de concretizare – normele de morală poartă un caracter gene-
ral; spre deosebire de normele juridice, poartă un caracter mai exact. În normele 
juridice sunt confirmate clar anumite drepturi subiective şi obligaţiuni juridice 
ale participanţilor la relaţiile sociale supuse reglementării.

3.2. Semnele caracteristice normelor de drept şi normelor corpo-
rative

Normele corporative (normele organizaţiilor nestatale) – reguli de com-
portament stabilite ce se conţin în statute, regulamente, decizii ale organizaţiilor 
obşteşti pentru atingerea scopurilor lor de funcţionare. Nu contravin normelor 
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juridice și sunt orientate spre concretizarea normelor juridice în anumite domenii 
de activitate socială. În caz de depistare a unor divergențe între normele corpo-
rative și normele juridice, prioritate după forța juridică posedă normele juridice, 
chiar dacă normele organizațiilor nestatale poartă un caracter mai special.

4. Normele tehnice. Interacțiunea cu normele juridice
Normele sociale sunt o expresie de voință a societății. Normele sociale sunt 

create de către societate într-o dinamică diferită: de la una foarte lentă – obiceiul, 
până la una foarte rapidă – procesul de creare a legislației. Normele tehnice nu re-
prezintă expresii de voință socială. Normele tehnice evidențiază legități obiective 
ale naturii ce există indiferent de voința socială. Drept exemplu de normă tehnică 
este legea atracției universale. Ea a existat și până la renumita descoperire a lui 
Isaak Newton, însă perspectivele utilizării ei eficiente, incadrarea ei în diferite 
procese tehnologice complexe și-a găsit realizare anume după descoperirea ei. 
Normele tehnice nu sunt create, ele sunt descoperite, deduse. Utilizarea lor în 
practica socială, în diferite domenii ale vieții sociale apare în formatul manifestă-
rii de voință socială. Or, o legitate obiectivă poate fi realizată în domeniul militar, 
de exemplu, sau în domeniul industrial, orientat spre ridicarea nivelului vieții 
sociale. Astfel, normele tehnice se transformă în norme tehnico-sociale, pentru 
că identificarea domeniilor în care sunt utilizate normele tehnice deja reprezintă o 
manifestare de voință socială. În acest context, menționăm transformarea norme-
lor tehnice în norme tehnico-sociale. De exemplu, odată cu dezvoltarea culturii 
societății a crescut valoarea și importanța normelor de igienă, care sunt norme 
sociale. Foarte frecvent, odată cu dezvoltarea mecanismelor și proceselor tehno-
logice, importanța normelor tehnice sporește. De respectarea categorică a norme-
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lor tehnice, a normelor tehnico-sociale poate depinde vitalitatea societății. Astfel 
de norme, în scopul evidențierii respectării prevederilor lor în mod categoric, 
sunt reglementate juridic obținând o formă obligatorie social-juridică. Așa apar 
și se manifestă normele tehnico-juridice. Caracterul specific al normelor tehnico-
sociale și îndeosebi al normelor tehnico-juridice este faptul că pot exista subiecți 
speciali la care se adreseză reglementările în cauză. Drept exemplu de sistem 
de norme tehnico-juridice pot servi Regulile circulației rutiere; or, importanța 
securității traficului rutier a determinat elaborarea acestor reguli, stabilindu-le 
drept obligatorii. 

subiecte de evaluare:

Numiţi criteriile de clasificare a normelor sociale.1 
Caracterizaţi coraportul categoriilor drept- morală, drept - religie, drept- 2 
politică.
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În conţinutul multor norme juridice se includ norme tehnice (reguli de 
securitate la efectuarea lucrărilor de construcţie, exploatarea 
mecanismelor, complexelor texnologice, normele de utilizare a 
materiei prime, combustibilului ş.a). Astfel, normele tehnice obţin 
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Determinaţi impactul obiceiurilor asupra dezvoltării dreptului.3 
Efectuaţi o caracteristică a normelor tehnice.4 
Caracterizaţi normele tehnico-juridice.5 
În ce domenii ale vieții sociale sunt aplicabile normele tehnico-juridice?6 
Poate fi stabilit un coraport între cultura socială și normele juridice? Dar 7 
între cultura socială și normele tehnice?

Literatura recomandată:

 Ceterchi I., Craiovan I. 1. Introducere în studiul dreptului. București, 
1995.

 Ciobanu D. 2. Întroducere în studiul dreptului. Bucureşti, 1992.
 Craiovan I. 3. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. Bucureşti, 
2001.

 Djuvara M. 4. Enciclopedia juridică. Teoria generală a dreptului. Drept 
raţional. Izvoare de drept pozitiv. Bucureşti, 1995.

 Negru B., Negru A. 5. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 
2006.

 Voicu C., Savu I. 6. Teoria generală a dreptului. Curs universitar. Târgo-
vişte, 2004.

 Vrabie G. 7. Politica, morala şi dreptul. Bucureşti: Editura Politică, 1997. 
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Tema 7: Norma juridică

Conţinutul temei:

1.  Definiţia și trăsăturile normei juridice
2.  Structura normei juridice

2.1. Structura logico-gramaticală a normei juridice
2.1.1. Formele ipotezei normei juridice
2.1.2. Formele dispoziţiei normei juridice
2.1.3. Formele sancţiunii normei juridice

2.2. Structura tehnico-legislativă a normei juridice. Modalităţile de  expunere a 
elementelor normei juridice în articolele actului normativ

3.  Clasificarea normelor juridice

obiectivele de formare:

la nivel de cunoaştere şi înţelegerea) 
studentul va:

defini norma juridică;- 
identifica particularităţile normei juridice;- 
ilustra structura normei juridice;- 
explica semnificația ipotezei, a dispoziției și a sancțiunii, în calitate de ele-- 
mente structurale ale normei juridice;
recunoaște, în baza unor norme juridice propuse, elementele constitutive ale - 
acestora.

la nivel de aplicareb) 
studentul va:

prezenta diferite tipuri de norme juridice, în funcție de mai multe criterii de - 
clasificare;
detecta tipul normei juridice, în contextul unor extrase din acte normative - 
puse la dispoziție;
distinge, în baza unor exemple concrete, structura logico-gramaticală și - 
structura tehnico-legislativă a normei juridice;
demonstra, în baza unor norme juridice incomplete propuse, structura logico-- 
gramaticală a acestora;
deduce modalitatea de expunere a elementelor structurale specifică normelor - 
de drept penal;
constata tipul normei juridice, în contextul unor extrase din acte normative - 
puse la dispoziție;
sintetiza, în baza unor exemple concrete, modalitatea de expunere a elemen-- 
telor constitutive ale normelor juridice în conținutul actului normativ;
proiecta situații concrete, din activitatea academică, reflectând conținuturi de - 
norme cu caracter obligatoriu, alcătuite din ipoteză, dispoziție și sancțiune.
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la nivel de integrarec) 
studentul va:

decide asupra eficienței normelor juridice în absența sancțiunii, ca element - 
structural;
aprecia posibilitatea democratizării societății contemporane exclusiv prin - 
norme dispozitive;
evalua avantajele și dezavantajele normelor cu caracter imperative- 

1. Definiţia și trăsăturile normei juridice

Pornind de la simplul argument că dreptul este format dintr-un ansamblu 
de norme juridice, în scopul definirii normei juridice, interpretăm la singular 
definiția dreptului. Astfel, norma juridică este o regulă de comportament, ge-
nerală, impersonală și obligatorie, adoptată sau sancționată de către stat, ce 
exprimă voința deținătorilor puterii de stat și în caz de necesitate este asigurată 
prin forța de constrângere a statului.

Din definiția în cauză putem sintetiza trăsăturile specifice ale normei juridice:
o regulă de comportament;1) 
poartă un caracter general;2) 
poartă un caracter obligatoriu;3) 
poartă un caracter impersonal;4) 
este adoptată sau sancționată de către stat;5) 
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Pornind de la simplu argument că dreptul este format dintr-un ansamblu de 

norme juridice, în scopul definirii normei juridice, interpretăm la singular definiția 

dreptului. Astfel, norma juridică este o regulă de comportament, generală, 

impersonală și obligatorie, adoptată sau sancționată de către stat, ce exprimă voința 

deținătorilor puterii de stat și în caz de necesitate este asigurată prin forța de 

constrângere a statului. 

 Din definiția în cauză putem sintetiza trăsăturile specifice ale normei juridice: 

1) o regulă de comportament; 

2) poartă un caracter general; 

3) poartă un caracter obligatoriu; 

 
 

NORMA JURIDICĂ 

Element primar al sistemului de drept, o 
regulă obligatorie de comportament emisă 
de organele statale competente, adoptată 
sau sancţionată printr-un act oficial (lege, 
decret ş.a.) şi asigurată în caz de necesitate 
de forţa coercitivă a statului. 

 

 Poartă: 
- un caracter general; 
- un caracter impersonal; 
- un caracter tipic; 
- un caracter obligatoriu. 

 Rreglementează relații sociale. 
 Este o manifestare de voință. 

 

 
 

PARTICULARITĂŢILE 

norMei JUridice 
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exprimă voința deținătorului puterii de stat;6) 
este asigurată prin forța de constrângere a statului.7) 

Anume aceste trăsături și deosebesc, în marea lor majoritate, normele juridi-
ce de alte norme sociale.

Norma juridică are un caracter general. a) Comportamentul determinat 
de norma juridică este un comportament tipic, care poate fi aplicat la un 
număr nedeterminat de situații de caz. Norma juridică nu-și realizează 
scopul într-o situație individuală de caz sau într-un număr determinat 
de cazuri. Ea poate fi aplicată pentru un număr nedeterminat de cazuri 
de același gen, determinate de circumstanțele din ipoteza sa. Caracterul 
general al normei juridice îl și explicăm prin aplicabilitatea ei repetată, 
pentru un număr nedeterminat de cazuri. Caracterul general al normei 
juridice este determinat de faptul că norma juridică poate fi aplicată în 
mod repetat pentru situații de caz similare și procesul de aplicare este 
uniform. Comportamentul determinat de norma juridică necesită a fi ur-
mat în toate situațiile posibile de același gen.
Norma juridică are un caracter impersonal.b)  Norma juridică nu este 
destinată anumitor persoane concrete. Da, ea se poate referi la o anumi-
tă categorie de persoane, însă fără a le nominaliza. Cercul de persoane 
la care se referă norma juridică este determinat de ipoteza sa. La fel, 
caracterul impersonal al normei juridice accentuează că norma, deși nu 
se referă la o persoană concretă, ea nu se referă la toate persoanele care 
se încadrează într-o societate. Anumite norme juridice se adresează în 
exclusivitate cetățenilor statului, cum ar fi normele constituționale, al-
tele se referă la anumite categorii de subiecți, cum ar fi: sportivi, mili-
tari, magistrați, studenți, membrii ai sindicatelor ș.a. Accentuăm carac-
terul impersonal al normei și meționăm că în interiorul unei sau altei 
categorii de persoane menționate în ipoteza normei aceasta se aplică 
la toți subiecții care formează una sau altă categorie. Se aplică pentru 
toți sportivii, dacă se referă la sportivi, pentru toți militarii dacă se re-
feră la militari ș.a. Norma juridică nu este elaborată pentru o anumită 
persoană. Menționăm caracterul impersonal și al normelor juridice ce 
vizează conduita anumitor organe unipersonale cum sunt: Președintele 
țării, Președintele Parlamentului, Președintele CSM ș.a. Aceste norme 
juridice posedă caracter impersonal din considerentul că ele se referă nu 
la persoana care ocupă funcția respectivă pentru un anumit mandat, dar 
la toate persoanele ce vor deține funcțiile corespunzătoare în viitor, deci 
se referă la funcție ca atare.
Norma juridică are un caracter tipic.c)  Norma juridică reglementează 
tupuri de relații sociale și nu o relație socială individuală. Este privită 
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drept model de comportament ce stabilește caracterul licit sau ilicit al 
acestui comportament. Individualizarea normei juridice are loc numai 
în manifestarea raportului juridic concret cu subiecții concreți. Carac-
terul tipic al normei juridice permite includerea în sfera de reglemen-
tare juridică a unui număr mai mare de relații sociale, evitând crearea 
unui număr excesiv de norme juridice.
Norma juridică este o normă socială. d) Norma juridică vizează în ex-
clusivitate relațiile sociale, relațiile dintre membrii societății, relațiile 
dintre oameni. În acest context, menționăm caracterul intersubiectiv al 
relațiilor reglementate de norma juridică. Mai este necesar a menționa 
că normele juridice sunt destinate a proteja valorile sociale caracte-
ristice anumitei societăți. Deci, caracterul social al normei juridice se 
evidențiază și prin faptul că societatea, determinând anumite sisteme 
de valori sociale, influențează formarea normelor juridice, orientate 
spre protejarea sistemului de valori ce-i este caracteristic.
Norma juridică are un caracter obligatoriu.e)  Menționăm că trăsătura, 
semnul caracteristic nominalizat este unul dintre cele mai importante în 
identificarea și caracterizarea normei juridice. Esența și valoarea drep-
tului anume și constă în reglementarea obligatorie a relațiilor sociale 
ce reflectă valorile sociale. În norma juridică se conține o dispoziție 
oblgatorie. Ea poate fi exprimată prin două sau mai multe modalități 
de comportament, însă niciun potențial subiect nu este în drept să 
depășească limitele de comportament indicate în normă, sub riscul 
de a purta răspundere juridică. Starea de obligativitate ce rezultă din 
dispoziția normei juridice urmează a fi aplicată imediat de la intrarea în 
vigoare a normei juridice și este continuă și necondiționată. Caracterul 
obligatoriu se referă la toate normele juridice, indiferent de domeniul 
de reglementare și de caracterul dispoziției normei juridice. La fel, ca-
racterul obligatoriu al normei juridice este reflectat prin constrângerea 
statală, care, la rândul ei, este doar o excepție și nu o regulă. Dacă abu-
zăm de constrângere în asigurarea caracterului obligatoriu al normei 
juridice, poate apărea o rezistență socială contra legii, îndeosebi când 
norma juridică nu reflectă obiectiv valorile sociale ale societății.

2. Structura normei juridice
Structura normei juridice necesită a fi privită în două aspecte: structura inter-

nă a normei (structura logico-gramaticală) și structura externă a normei (structura 
tehnico-legislativă).
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2.1. Structura logico-gramaticală a normei juridice
Formând partea interioară a normei, structura logico-gramaticală evidențiază 

caracterul static al acesteia. Nu importă apartenența normei juridice la o ramură 
de drept sau alta, ea evidențiază o organizare logică. Din aceste prespective se 
menționează că norma juridică posedă o structură trihotomică (trei elemente): 
ipoteza, dispoziția, sancțiunea. structura normei juridice evidenţiază unitatea 
elementelor ei componente. Ioan Ceterchi menţionează că modelul oricărei nor-
me juridice ar putea fi formulat în felul următor: „În cazul în care (ipoteza), 
atunci trebuie să (dispoziţia), altfel (sancţiunea)”.
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Evident, structura schematică evidențiată se atribuie numai normelor cu 

caracter imperativ ce conțin în sine un ordin de a face sau de a nu face ceva. Normelor 
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imperative, în esența lor, sunt norme juridice, a căror dispoziție conține numai o 

modalitate categorică de comportament. Realizarea normei juridice, indiferent de 
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Evident, structura schematică evidențiată se atribuie numai normelor cu ca-
racter imperativ ce conțin în sine un ordin de a face sau de a nu face ceva. Norme-
lor permisive structura schematică respectivă nu le este caracteristică, din simplul 
considerent că ele nu dețin un al treilea element structural – sancțiunea normei. 
Menționăm ca norme juridice adevarate sunt anume normele permisive; normele 
imperative, în esența lor, sunt norme juridice, a căror dispoziție conține numai o 
modalitate categorică de comportament. Realizarea normei juridice, indiferent de 
structura și natura dispoziției normei juridice, este determinată de interesul subiec-
tului participant la raportul juridic concret. De regulă, interesul subiectului constă 
în obținerea anumitor drepturi subiective. În condițiile normelor imperative, intere-
sul subiectului este de a evita parvenirea sancțiunii juridice, respectând interdicția 
din dispoziția normei prohibitive sau obligația din dispoziția normei onerative.

2.1.1. Formele ipotezei normei juridice
ipoteza – parte a normei juridice ce include ansamblul de condiţii, împre-

jurări sau fapte, în prezenţa cărora se cere sau se recomandă o anumită con-
duită, determinată de dispoziția normei, precum şi categoria subiecţilor la care 
se referă prevederile normei.
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În ipoteză poate fi definită calitatea subiectului (cetăţean, soţ, militar, student 
ş.a.) sau poate fi caracterizat subiectul generic (persoană fizică, persoană juridică, 
toţi, oricine). 

Ipoteza simplă prevede o singură împrejurare (circumstanță) în care se aplică 
dispoziţia. Drept exemplu de ipoteză simplă identificăm norma de la alin.(1) art. 
145 CP RM „Omorul intenționat” – „Omorul unei persoane”. Partea textuară a 
alineatului accentuată și reprezintă un exemplu de ipoteză simplă.

Ipoteza complexă prevede mai multe împrejurări (circumstanțe), care, fie 
întrunite cumulativ, fie fiecare în parte, determină incidenţa dispoziţiei. Ipoteza 
complexă poate fi de două feluri: ipoteza cumulativă și ipoteza alternativă.

Ipoteza cumulativă – acțiunea normei este stabilită în condițiile a două sau 
mai milte circumstanțe, delimitate prin conjuncția și.

Ipoteza alternativă – acţiunea normei se stabileşte în condițiile a două sau 
mai multe circumastanțe, delimitate prin conjuncția sau. Exemplu poate servi 
norma de la lit.g) alin.(2) art.145 CP RM „Omorul intenționat” – „Omorul săvâr-
şit asupra a două sau mai multor persoane”.
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În funcţie de precizia detaliilor existente în ipoteza normei juridice, deo-
sebim ipoteze strict determinate şi relativ determinate. Ipoteza strict determi-
nată stabileşte cu exactitate condiţiile de aplicare a dispoziţiei. Ipoteza relativ 
determinată formulează numai la modul general împrejurările în care dispoziţia 
devine incidentă, iar conţinutul concret al acestor împrejurări prin natura lui nu 
poate fi dat de actul normativ, ci este lăsat pe seama organului de aplicare. În une-
le norme juridice din anumite acte normative ipoteza este subînţeleasă, în sensul 
că, deşi nu este expres formulată, ea rezultă din contextul reglementării. După 
conținut, deosebim: ipoteza pozitivă și ipoteza negativă. Ipoteza pozitivă indi-
că prezenţa particularităţilor (circumstanţelor), iar ipoteza negativă – lipsa lor, 
mai exact – irelevanța menționării lor, deoarece comportamentul solicitat prin 
dispoziția normei juridice necesită a fi respectat în orice posibile circumastanțe.

2.1.2. Formele dispoziţiei normei juridice
Dispoziția normei juridice este partea normei ce conține comportamentul 

recomandat sau solicitat în condițiile determinate de ipoteza acestei norme juri-
dice. 

La rândul său, comportamentul determinat de dispoziția normei juridice 
poate fi exprimat ori prin inacțiune (în situația unei dispoziții prohibitive), ori 
prin acțiune (în situația unei dispoziții onerative sau dispozitive). Menționăm 
că dispoziția normei juridice conține în sine ansamblul de drepturi subiective și 
obligațiuni juridice ale potențialilor subiecți, participanți la raporturile juridice 
create de această normă juridică.
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Dispoziția - parte a normei juridice, ce include comportamentul recomandat sau 

solicitat de a fi respectat de participanţii la raporturile juridice în condiţiile indicate 

de ipoteză, adică drepturile subiective şi obligaţiunile juridice ale persoanelor vizate 

de norma juridică. 

Dispoziţia simplă  indică modalitatea de comportament, dar nu o desfăşoară şi 

lămureşte. 

Dispoziția descriptivă are destinația nu doar de a indica modalitatea de 

comportament solicitată sau recomandată, dar și conține o descriere, o explicație o 

descriere a acestui comportament. 

Dispoziţia de trimitere  nu caracterizează modalitatea de comportament, dar 

face trimitere pentru a lua cunoştinţă cu aceasta la o altă normă dintr-un articol din 

acelaşi act normativ. 

Dispoziţia de blanchetă  este o varietate a dispoziţiei de trimitere. Pentru a 

cunoaşte  condiţiile în care urmează a fi realizat comportamentul indicat de dispoziţie 

sau pentru a identifica o sancţiune, se face trimitere la o normă juridică dintr-un alt act 

normativ. 

Clasificarea dispoziţiilor normei juridice 

Formele dispoziţiei 
 

Simplă 
 

De trimitere 
 

Descriptivă 
 

De blanchetă 
 

Dispoziția – parte a normei juridice ce include comportamentul recoman-
dat sau solicitat de a fi respectat de participanţii la raporturile juridice în condi-
ţiile indicate de ipoteză, adică drepturile subiective şi obligaţiunile juridice ale 
persoanelor vizate de norma juridică.
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Dispoziţia simplă indică modalitatea de comportament, dar nu o desfăşoară 
şi lămureşte.

Dispoziția descriptivă are destinația nu doar de a indica modalitatea de com-
portament solicitată sau recomandată, dar și conține o descriere, o explicație a 
acestui comportament.

Dispoziţia de trimitere nu caracterizează modalitatea de comportament, dar 
face trimitere pentru a lua cunoştinţă de aceasta la o altă normă dintr-un articol 
din acelaşi act normativ.

Dispoziţia de blanchetă este o varietate a dispoziţiei de trimitere. Pentru a 
cunoaşte condiţiile în care urmează a fi realizat comportamentul indicat de dis-
poziţie sau pentru a identifica o sancţiune, se face trimitere la o normă juridică 
dintr-un alt act normativ.

Clasificarea dispoziţiilor normei juridice
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Dispoziţia determinată stabileşte categoric şi fără nici o posibilitate de derogare 

drepturile şi obligaţiile persoanelor vizate. 

 Dispoziţia relativ determinată prevede mai multe variante posibile de conduită, 

urmând ca subiecţii să aleagă una din ele, sau când fixează anumite limite, drepturile 

şi obligaţiile subiecţilor vor trebui să se încadreze între aceste limite. 

 

2.1.3. Formele sancţiunii normei juridice 
 

Sancțiunea- parte a normei juridice ce indică la urmările negative, care apar în 

rezultatul nerespectării dispoziţiei normei juridice în condiţiile determinate de 

ipoteză.  

Sancțiunea normei juridice poate avea o pluralitate de forme în dependență de o 

pluralitate de criterii. Clasificarea sancțiunilor normei juridice ne permite să înțelegem 

mai bine natura acestora și diversitatea lor, care este determinată de diversitatea 

normelor juridice existente. În continuare, vom evidenția numai principalele criterii de 

clasificare a sancțiunii normei juridice, totodată vom clasifica și caracteriza diferitele 

categorii de sancțiuni. 

După modul în care este precizată conduita părţilor 

Determinată 
 

Relativ determinată 
 

Dispoziţia determinată stabileşte categoric şi fără nicio posibilitate de dero-
gare drepturile şi obligaţiile persoanelor vizate.

Dispoziţia relativ determinată prevede mai multe variante posibile de condu-
ită, urmând ca subiecţii să aleagă una dintre ele, sau când fixează anumite limite, 
drepturile şi obligaţiile subiecţilor vor trebui să se încadreze între aceste limite.

2.1.3. Formele sancţiunii normei juridice
Sancțiunea – parte a normei juridice ce indică la urmările negative, care 

apar în rezultatul nerespectării dispoziţiei normei juridice în condiţiile deter-
minate de ipoteză. 

Sancțiunea normei juridice poate avea o pluralitate de forme în dependență 
de o pluralitate de criterii. Clasificarea sancțiunilor normei juridice ne permite să 
înțelegem mai bine natura acestora și diversitatea lor, care este determinată de 
diversitatea normelor juridice existente. În continuare, vom evidenția numai prin-
cipalele criterii de clasificare a sancțiunii normei juridice, totodată vom clasifica 
și caracteriza diferitele categorii de sancțiuni.
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Sancţiuni după volumul şi mărimea urmărilor negative pentru persoana 
care a încălcat dispoziţia normei

Sancţiunea este clar stabilită  şi nu există 
posibilitate de a o  interpreta sau de a devia 
de la ea.
(Eliberare din serviciu, amendă, privaţiu-
ne de libertate pe termen de 3 ani).
Sancţiunea absolut determinată – indică 

exact mărimea urmărilor negative (de exemplu, mărimea exactă a amenzii).
 

 Este stabilită limita minimă şi cea   maximă 
a sancţiunii, iar organul de   aplicare stabi-
leşte cuantumul între aceste limite. (Priva-
ţiune de libertate pe un termen de la 2 la 
8 ani,  privaţiune de libertate de până la 5 
ani).
Sancţiunea relativ determinată – sunt indi-

cate hotarele minimale şi maximale ale urmărilor negative ori este indicat numai 
hotarul superior (de exemplu, privaţiune de libertate de la 3 la 5 ani, privaţiune 
de libertate de până la 10 ani).
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  între aceste limite. (Privaţiune de libertate pe un  termen de la 2  la 8 ani,    

 privaţiune de libertate de până la 5 ani). 

criteriile de clasificare  
 

După volumul şi mărimea urmărilor negative pentru 
persoana care a încălcat dispoziţia normei 

 

În funcţie de natura raporturilor juridice reglementate prin 
normele ce conţin sancţiunea 

 
După scopul urmărit de sancţiune 

Sancțiune absolut 
determinată 

 

Sancțiune relativ 
determinată 
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 Oferă organului abilitat posibilitatea de a   
opta între mai multe sancţiuni, pentru cea   
care i se pare optimă. 
 (Amendă sau eliberare din serviciu).
Sancţiunea alternativă – sunt enumerate 
câteva forme de urmări negative prin inter-

mediul conjuncţiilor „sau”, „ori” (de exemplu, se pedepseşte cu privaţiune de 
libertate de până la 6 luni ori cu amendă în mărime de până la 10 salarii mini-
male).
 

 Rezervă organului de aplicare a legii  obli-
gaţia/dreptul de a le aplica cumulativ. 
 (Conţine indicaţii suplimentare referitoa-
re  la urmările negative).
Sancţiunea cumulativă – sunt enumerate 
câteva forme de urmări negative prin inter-

mediul conjuncţiei „și” (de exemplu, se pedepseşte cu privaţiune de libertate de 
până la 6 luni și cu amendă în mărime de până la 10 salarii minimale). 

În funcţie de natura raporturilor juridice reglementate prin normele ce 
conţin sancţiunea, de pericolul social al actelor de încălcare, de importanţa 
intereselor apărate, sancţiunile diferă după natura şi gravitatea lor.

Astfel, se disting: a) sancţiuni penale; b) sancţiuni administrative; c) sancţi-
uni disciplinare; d) sancţiuni civile. 

După scopul urmărit de sancţiune, acestea se împart în:
 sancţiuni de anulare a actelor ilicite- , care urmăresc anularea sau desfiin-
ţarea actului ilicit (sunt caracteristice normelor dreptului administrativ; 
ale contenciosului administrativ);

 sancţiuni reparatorii,-  care urmăresc restabilirea situaţiei legale şi repara-
rea prejudiciului produs (sunt caracteristice normelor dreptului civil);

 sancţiuni expiratorii-  (disciplinare, contravenţionale şi penale), care ur-
măresc aplicarea unor măsuri de constrângere sau pedepse pentru fapta 
antisocială comisă cu vinovăţie şi pentru prevenirea eventualelor încăl-
cări.

2.2. Structura tehnico-legislativă a normei juridice. Modalitățile de 
expunere a elementelor normei juridice în articolele actului normativ

Structura tehnico-legislativă a normei juridice caracterizează aspectul extern 
şi dinamic al ei, cu referire la redactare, care trebuie să fie clară, concisă, concre-
tă, corelată cu principiile generale de tehnică juridică şi cu cerinţele de rapiditate 
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Sancţiunea relativ determinată – sunt indicate hotarele minimale şi maximale ale 

urmărilor negative ori este indicat numai hotarul superior (de exemplu, privaţiune de 

libertate de la 3 la 5 ani, privaţiune de libertate de până la 10 ani). 

 

                                                             Oferă organului abilitat posibilitatea de a  

                                                               opta între  mai multe sancţiuni, pentru cea    

                                                           care i se pare optimă.  

                                                            (Amendă sau eliberare din serviciu). 

Sancţiunea alternativă – sunt enumerate câteva forme de urmări negative  prin 

intermediul conjuncţiilor „sau”, „ori” (de exemplu, se pedepseşte cu privaţiune de 

libertate de până la 6 luni ori  cu amendă în mărime de  până la 10 salarii minimale). 

       

                                                         Rezervă organului de aplicare a legii  

                                                         obligaţia/dreptul  de a le aplica cumulativ.  

                                                           (Conţine indicaţii   suplimentare referitoare   

                                                         la urmările negative). 

Sancţiunea cumulativă – sunt enumerate câteva forme de urmări negative  prin 

intermediul conjuncţiei „și” (de exemplu, se pedepseşte cu privaţiune de libertate de 

până la 6 luni și  cu amendă în mărime de  până la 10 salarii minimale).  

 

În funcţie de natura raporturilor juridice reglementate prin normele ce 

conţin sancţiunea, de pericolul social al actelor de încălcare, de importanţa 

intereselor apărate, sancţiunile diferă după natura şi gravitatea lor. 

 Astfel, se disting: a) sancţiuni penale; b) sancţiuni administrative; c) sancţiuni 

disciplinare; d) sancţiuni civile.  

 

 După scopul urmărit de sancţiune, acestea se împart în: 

Sancțiune alternativă 
 

Sancțiune cumulativă 
 

141 
 

Sancţiunea relativ determinată – sunt indicate hotarele minimale şi maximale ale 

urmărilor negative ori este indicat numai hotarul superior (de exemplu, privaţiune de 

libertate de la 3 la 5 ani, privaţiune de libertate de până la 10 ani). 

 

                                                             Oferă organului abilitat posibilitatea de a  

                                                               opta între  mai multe sancţiuni, pentru cea    

                                                           care i se pare optimă.  

                                                            (Amendă sau eliberare din serviciu). 

Sancţiunea alternativă – sunt enumerate câteva forme de urmări negative  prin 

intermediul conjuncţiilor „sau”, „ori” (de exemplu, se pedepseşte cu privaţiune de 

libertate de până la 6 luni ori  cu amendă în mărime de  până la 10 salarii minimale). 

       

                                                         Rezervă organului de aplicare a legii  
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În funcţie de natura raporturilor juridice reglementate prin normele ce 

conţin sancţiunea, de pericolul social al actelor de încălcare, de importanţa 

intereselor apărate, sancţiunile diferă după natura şi gravitatea lor. 
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 După scopul urmărit de sancţiune, acestea se împart în: 

Sancțiune alternativă 
 

Sancțiune cumulativă 
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pe care le presupune elaborarea legislativă într-un stat. Coraportul dintre norma 
juridică şi articolul actului normativ poate fi caracterizat astfel:

A. Într-un articol se conţine o singură normă juridică.
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- sancţiuni de anulare a actelor ilicite, care urmăresc anularea sau desfiinţarea 

actului ilicit (sunt caracteristice normelor dreptului administrativ; ale 

contenciosului administrativ); 

- sancţiuni reparatorii,  care urmăresc restabilirea situaţiei legale şi repararea 

prejudiciului produs (sunt caracteristice normelor dreptului civil); 

- sancţiuni expiratorii (disciplinare, contravenţionale şi penale), care urmăresc 

aplicarea unor măsuri de constrângere sau pedepse pentru fapta antisocială 

comisă cu vinovăţie şi pentru prevenirea eventualelor încălcări. 

 

2.2. Structura tehnico-legislativă a normei juridice. Formele de expunere a 
elementelor normei juridice în articolele actului normativ 

 Structura tehnico-legislativă a normei juridice caracterizează aspectul extern şi 

dinamic al ei, cu referire la redactare, care trebuie să fie clară, concisă, concretă, 

corelată cu principiile generale de tehnică juridică şi cu cerinţele de rapiditate pe care 

le presupune elaborarea legislativă într-un stat. Coraportul dintre norma juridică şi 

articolul actului normativ poate fi caracterizat astfel: 

A. Într-un articol se conţine o singură normă juridică 

 
Norma juridică şi articolul actului normativ coincid, adică într-un articol al 

actului normativ în întregime este expusă norma juridică în componenţa ei triplă: a) 

ipoteza; b) dispoziţia; c) sancţiunea. 

 

B. Într-un articol se conţin mai multe norme juridice. fiecare alineat al 

articolului conţine în sine o normă juridică 

Norma juridică 

Articolul actului normativ 

Norma juridică şi articolul actului normativ coincid, adică într-un articol al 
actului normativ în întregime este expusă norma juridică în componenţa ei triplă: 
a) ipoteza; b) dispoziţia; c) sancţiunea.

B. Într-un articol se conţin mai multe norme juridice. Fiecare alineat al 
articolului conţine în sine o normă juridică.
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Câteva norme juridice  sunt incluse într-un articol al actului normativ. Majoritatea 

articolelor ce formează Partea specială a Codului Penal al Republicii Moldova este 

formată din două sau mai multe părţi, fiecare alineat manifestându-se în calitate de  

normă juridică independentă. 

 De menționat că în situațiile A) și B) vorbim despre prezența în articolele 

actului normativ a normelor juridice complete, acele ce posedă toate trei elemente 

tradiționale: ipoteza, dispoziția și sancțiunea. În ulterioara modalitate de expunere a 

normei juridice în articolul actului normativ vom caracteriza deja norme juridice 

incomplete, cărora le lipsește un anumit element, cum ar fi ipoteza sau sancțiunea 

normei juridice. 

C. Anumite elemente de structură a normei juridice pot fi întâlnite în 

diferite articole. 

    
 

Norma juridică 

Articolul actului 
normativ 

Articolul actului 
normativ 

Articolul actului 
normativ 

articolul actului 
normativ 

 
Norma juridică 

 
Norma juridică 

 
Norma juridică 

 
Câteva norme juridice sunt incluse într-un articol al actului normativ. Majo-

ritatea articolelor ce formează Partea specială a Codului penal al Republicii Mol-
dova este formată din două sau mai multe părţi, fiecare alineat manifestându-se 
în calitate de normă juridică independentă.

De menționat că în situațiile A) și B) vorbim despre prezența în articolele ac-
tului normativ a normelor juridice complete, acele ce posedă toate trei elemente 
tradiționale: ipoteza, dispoziția și sancțiunea. În ulterioara modalitate de expu-
nere a normei juridice în articolul actului normativ vom caracteriza deja norme 
juridice incomplete, cărora le lipsește un anumit element, cum ar fi ipoteza sau 
sancțiunea normei juridice.
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C. Anumite elemente de structură a normei juridice pot fi întâlnite în 
diferite articole.
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Norma juridică 

Articolul actului 
normativ 

Articolul actului 
normativ 

Articolul actului 
normativ 

articolul actului 
normativ 

 
Norma juridică 

 
Norma juridică 

 
Norma juridică 

O normă juridică îşi găseşte exprimarea în două sau mai multe articole 
dintr-un act normativ sau din acte normative diferite. Acest fenomen se mani-
festă în cazul normelor juridice incomplete, când ipoteza şi/sau sancţiunea 
pot fi evidenţiate în alte articole. Legislația națională reglementează normele 
juridice de trimitere prin intermediul Legii cu privire la actele normative din 
22.12.2017. Astfel, în art.55 al acesteia „Trimiterea la alte acte normative” se 
stipulează: (1) Reglementările de acelaşi nivel şi având acelaşi obiect de re-
glementare se cuprind, de regulă, într-un singur act normativ. În cazul în care 
proiectul actului normativ cuprinde prevederi ce se regăsesc în alte acte nor-
mative în vigoare, se face trimitere expresă la actul normativ care le conţine.                     
(2) Trimiterea la normele altui act normativ se poate face la întregul său con-
ţinut sau doar la o reglementare distinctă. (3) Nu se admite trimiterea la o altă 
normă de trimitere. (4) În cazul în care se face trimitere la o normă juridică care 
este stabilită în acelaşi act normativ, pentru evitarea reproducerii acesteia, se 
face trimitere la elementul structural sau constitutiv respectiv, fără a se indica 
că elementul respectiv face parte din același act normativ. (5) În cazul în care 
se face trimitere la o normă juridică care este stabilită în alt act normativ, pentru 
evitarea reproducerii normelor complementare, se face trimitere la elementul 
structural sau constitutiv respectiv, indicându-se denumirea, numărul şi anul 
adoptării, aprobării sau emiterii actului citat. 

Observăm că legislatorul nu face o diferențiere nominală între normele ju-
ridice de trimitere și normele juridice de blanchetă și, în special, a normelor 
juridice de trimitere în alb. Abordarea teoretică a normelor incomplete permite 
o așa clasificare și delimitare având drept scop cunoașterea diferitelor cate-
gorii de norme juridice de trimitere. Acest coraport specific caracterizează 
modalităţile de expunere a elementelor normelor juridice în articolele actelor        
normative:
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norme juridice de trimitere – ipoteza şi/sau sancţiunea se identifică în-
tr-o altă normă juridică din acelaşi act normativ, cu indicarea concretă a ar-
ticolului şi alineatului la care se face referinţă. De regulă, norme de trimitere 
sunt identificate în Codul de procedură civilă, în Codul de procedură penală, în 
Codul civil. De ex., la alin.(1) art.146 CC RM „Actul de constituire a societăţii 
cu răspundere limitată” se prevede: „În afără de cele menţionate la art.108 alin.
(1), în actul de constituire a societăţii cu răspundere limitată trebuie să se indi-
ce: a) cuantumul capitalului social; b) valoarea nominală a participanţilor.”

Norme juridice de blanchetă – ipoteza şi/sau sancţiunea se identifică în-
tr-un alt act normativ, identificarea alineatului sau articolului concret ur-
mând a fi efectuată în procesul de aplicare a normei în faza interpretării 
cazuale. Ca exemplu evidenţiem alin.1 art.264 CP RM: „Încălcarea regulilor 
de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către 
persoana care conduce mijlocul de transport”, ce identifică numai dispoziţia 
normei juridice, fără a determina ipoteza ce urmează a fi identificată în fiecare 
caz aparte de aplicare la interpretarea cazuală; la general însă, sunt evidenţiate 
regulile de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport.

În legislaţia contemporană identificăm norme juridice incomplete ce pose-
dă caracteristici specifice atât normelor de trimitere, cât şi normelor de blan-
chetă. Menţionăm caracterul mixt de utilizare a procedeelor de completare a 
normelor juridice incomplete.

norme juridice în alb – norma juridică incompletă îşi identifică ipoteza 
şi/sau sancţiunea într-o altă normă ce la moment nu posedă forţă juridică, 
poate chiar încă nu este formulată. Ulterior, în dependenţă de tehnica legisla-
tivă aplicată, norma în alb se poate transforma în normă de trimitere, în cazul 
efectuării unor modificări sau completări în actul normativ iniţial, sau în normă 
de blanchetă, în cazul adoptării unui nou act normativ, aparte de cel iniţial. Ca 
exemplu am putea identifica acelaşi alin.(1) art.264 CP RM în cazul absenţei 
regulamentului ce indică regulile de securitate a circulaţiei sau de exploatare a 
mijloacelor de transport. Norma juridică de trimitere în alb posedă un caracter 
temporar și este determinată de dinamica de dezvoltare a sistemului normativ-
juridic.
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sau completări în actul normativ iniţial, sau în normă de blanchetă, în cazul adoptării 

unui nou act normativ, aparte de cel iniţial. Ca exemplu am putea identifica acelaşi 

alin.(1) art.264 CP RM în cazul absenţei regulamentului ce indică regulile de 

securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport. Norma juridică de 

trimitere în alb posedă un caracter temporar și este determinată de dinamica de 

dezvoltare a sistemului normativ-juridic. 

 

3. clasificarea normelor juridice 
 

 

criteriile de clasificare a 
normelor juridice 

 

După rolul funcţional în 
mecanismul 

reglementării juridice 
 

După obiectul reglementării 
juridice 

 

După metoda reglementării 
juridice 

 

După sfera de aplicare și gradul de 
generalitate a normei 

 

3. Clasificarea normelor juridice
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După rolul funcţional în mecanismul 
reglementării juridice 

Norme iniţiale 
 

Norme-începuturi 
 

Norme-principii 
 

Norme determinative 
 

Norme definiţii 
 

Norme generale şi 
speciale 

 

Norme – reguli de 
comportament 
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După metoda reglementării 
juridice 

 

Norme 
imperative 

 

Norme 
permisive 

 

Norme 
prohibitive 

Norme 
onerative 

Norme 
dispozitive 

Norme 
supletive 

După obiectul reglementării 
juridice 

 

Norme ale dreptului muncii 
 

Norme ale dreptului internațional 
 

Norme ale dreptului constituţional 
 

Norme ale dreptului administrativ 
 

Norme ale dreptului civil 
 

Norme ale dreptului penal 
 

Norme procesual penale, norme 
procesual civile,  norme procesual 

administrative 
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Norme imperative – a căror respectare se impune în mod categoric, dispoziția 
cărora conține un ordin de comportament ce urmează a fi manifestat printr-o 
acțiune sau inacțiune. 

Norme onerative – dispoziția cărora prescrie în mod expres obligaţia de a 
săvârşi o acţiune.

Norme prohibitive – dispoziția cărora obligă subiectul să se abţină de la să-
vârşirea unor acţiuni.

Norme permisive – prin intermediul dispoziției normei se permit animite 
acțiuni în scopul realizării anumitui interes.

Norme dispozitive – oferă subiectului posibilitatea de a opta singur pentru o 
conduită, acţionând după propria apreciere, însă în limitele stabilite de dispoziția 
normei.

Norme supletive – oferă subiectului posibilitatea de a opta pentru o conduită 
şi numai dacă dreptul la opţiune nu a fost exercitat într-un interval de timp sta-
bilit, celălat subiect este acel care se pronunță referitor la opțiunea de comporta-
ment în interesul primului subiect.

Norme generale – se aplică în reglementarea tuturor relaţiilor sociale aparţi-
nând unei ramuri de drept.

Norme speciale – sunt aplicate unei sfere restrânse de relaţii din cadrul unei 
ramuri de drept.

Norme de excepţie – completează normele generale sau speciale, instituind 
un regim derogator de la ele.

O categorie aparte formează normele punitive, gruparea în aceste diviziuni 
efectuându-se după un criteriu impus de sociologia juridical, şi anume: sancţiu-
nea negativă determină caracterul punitiv al normei juridice. Astfel, menționăm 
prezența normelor punitive în diferite ramuri ale dreptului.
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Norme imperative – a căror respectare se impune în mod categoric, dispoziția 

cărora conține un ordin de comportament ce urmează a fi manifestat printr-o acțiune 

sau inacțiune.  

Norme onerative – dispoziția cărora prescrie în mod expres obligaţia de a 

săvârşi o acţiune. 

Norme prohibitive – dispoziția cărora obligă subiectul să se abţină de la 

săvârşirea unor acţiuni. 

Norme permisive – prin intermediul dispoziției normei se permit animite 

acțiuni în scopul realizării anumitui interes. 

Norme dispozitive – oferă posibilitatea subiectului să opteze singur pentru o 

conduită, acţionând după propria apreciere, însă în limitele stabilite de dispoziția 

normei. 

Norme supletive – oferă subiectului posibilitatea de a opta pentru o conduită şi 

numai dacă dreptul la opţiune nu a fost exercitat într-un interval de timp stabilit, 

celălat subiect este acel care se pronunță referitor la opțiunea de comportament în 

interesul primului subiect. 

 

 
Norme generale – se aplică în reglementarea tuturor relaţiilor sociale 

aparţinând unei ramuri de drept. 

După sfera de aplicare şi gradul de generalitate  
a normei 

 

Norme generale 
 

Norme speciale 
 

Norme excepţii 
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subiecte de evaluare:

1.  Definiţi norma juridică.
 Evidenţiaţi trăsăturile esenţiale ale normei juridice.2. 
 Identificaţi elementele constitutive pe care le conţine o normă juridică.3. 
 Stabiliţi legătură dintre norma juridică şi articolul actului normativ.4. 
 Caracterizaţi modalităţile de expunere a elementelor normelor juridice în 5. 
articolele actului normativ.

 Evidenţiaţi criteriile principale de clasificare a normelor juridice.6. 
 Expuneți definiția normei juridice și clasificarea acesteia.7. 
 Expuneți definiția, clasificarea și exemplificați ipoteza normei juridice.8. 
 Caracterizați sancțiunea normei juridice pentru diferite compartimente 9. 
ale dreptului: drept public; drept privat; drept material; drept procedu-
ral.

Literatura recomandată:

 Avornic Gh. 1. Teoria generală a dreptului. Chişinău: Cartier, 2004.
 Barac L. 2. Elemente de teoria dreptului. Bucureşti, 2001.
 Craiovan I. 3. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. Bucureşti, 
2001.

 Luburici M., Ceterchi I. 4. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 1992.
 Motică R., Mihai Gh. 5. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 2001.
 Negru B., Negru A. 6. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 
2006.

 Voicu C., Savu I. 7. Teoria generală a dreptului. Curs universitar. Târgo-
vişte, 2004.
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Tema 8: izvoarele dreptului

Conţinutul temei:

1.  Conceptul izvorului dreptului și clasificarea izvoarelor dreptului
2.  Clasificarea izvoarelor formale ale dreptului
3.  Actul normativ-juridic ca izvor principal al dreptului în sistemul dreptului  

național.

obiectivele de formare:

a) la nivel de cunoaştere şi înţelegere 
studentul va:

defini noţiunea de izvor al dreptului;- 
identifica izvoarele materiale ale dreptului;- 
descrie izvoarele formale ale dreptului;- 
enumera trăsăturile actului normativ-juridic în calitate de izvor al dreptului.- 

b) la nivel de aplicare
studentul va:

-  prezenta diverse izvoare ale dreptului, în funcție de mai multe criterii de 
clasificare;

-  generaliza evoluţia istorică a izvoarelor dreptului;
-  demonstra importanţa fiecărui izvor al dreptului în normativitatea juridică;
-  sintetiza rolul obiceiului juridic și al normelor religioase în conturarea  

conținutului actului normativ-juridic;
-  relata despre domeniile aplicabilității contractului normativ în calitate de iz-

vor al dreptului;
-  sintetiza domeniile și limitele aplicabilității precedentului judiciar ca izvor 

de drept;
-  proiecta condiţiile de validitate a diferitelor izvoare formale ale dreptului la  

etapa contemporană;
-  construi ierarhia izvoarelor formale ale dreptului Republicii Moldova.

c) la nivel de integrare
studentul va:

estima ponderea normativă a izvoarelor formale ale dreptului în diferite fa-- 
milii de drept;
evalua perspectivele recunoaşterii precedentului judiciar ca izvor formal al - 
dreptului în Republica Moldova; 
justifica teza potrivit căreia actul normativ-juridic constituie izvorul princi-- 
pal de drept în sistemul juridic al Republica Moldova.
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1. Conceptul izvorului dreptului și clasificarea izvoarelor 
dreptului

Cuvântul „izvor” evidențiază, pentru doctrina juridică, începuturile, originile 
unui fenomen juridic. La fel, este posibilă o apreciere prin termenul „izvor de 
drept” a condițiilor, factorilor, care pe parcursul dezvoltării istorice influențează, 
într-o manifestare diferită, direcția și dinamica dezvoltării unui anumit sistem 
juridic. Concomitent, izvorul dreptului este privit ca o formă de exprimare exte-
rioară a normelor juridice. 

Sunt cunoscute trei sensuri ale termenului „izvor de drept”:
1. Izvor de drept în sens istoric. Caracterizează toate începuturile unui anu-

mit sistem juridic. De exemplu, izvoare istorice ale dreptului pot fi considerate 
Legile Celor XII Table din Roma Antică, Culegerile de norme ale lui Hammurabi 
din Babilon, Legile Manu din India;

2. Izvor de drept în sens material. În această caracteristică, vorbim despre 
factorii de configurare a dreptului, despre acele condiții de natură diversă, care 
pe parcursul dezvoltării istorice exercită o influență diferită asupra direcției și 
dinamicii de dezvoltare a sistemului de drept. Izvoarele dreptului în sens materi-
al – ansamblul circumstanţelor de natură obiectivă şi subiectivă ce influenţează 
conţinutul şi forma dreptului (mai sunt numite izvoare reale, sociale sau factori 
de configurare a dreptului). Includ în sine un ansamblu de factori:

factorul geografic;- 
factorul demografic;- 
factorul politic;- 
factorul climateric;- 
factorul cultural ș.a.- 

3. Izvor de drept în sens formal, sau forma dreptului. Izvorul formal al 
dreptului, forma dreptului, identifică și caracterizează latura exterioară a normei 
juridice. Altfel spus, izvorul formal al dreptului arată forma „materializată” a 
normei juridice. Autorii Ioan Ceterchi și Ion Craioveanu menționează că aceasta 
este „cămașa” pe care o îmbracă norma juridică.
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Ioan Ceterchi și Ion Craioveanu menționează că aceasta este „cămașa” pe care o 

îmbracă norma juridică. 
 

 

 
 

3. Izvoarele formale ale dreptului. Sunt formele de exprimare exterioară a normei 

juridice. În dependenţă de criteriile de clasificare a izvoarelor dreptului, putem 

identifica mai multe forme de exprimare a normelor juridice. 

 

Actul normativ – juridic principalul izvor de drept; act creat de organele 

autorităţii publice, conţine reguli generale, impersonale şi obligatorii; prevede situaţii 

tipice şi se referă la o anumită categorie de subiecţi de drept, nu pierde validitatea prin 

reglementarea unei anumite situaţii concrete; are un caracter strict determinat; asigură 

dezvoltarea dinamică a relaţiilor sociale. 

 

Contractul normativ - un acord de voinţe care poartă un caracter normativ, nu 

vizează un raport concret. Domeniile de aplicabilitate: dreptul muncii 

(contractul/acordul colectiv de muncă), dreptul constituţional (acordul de constituire a 

federaţiei), dreptul internaţional (tratatele internaţionale) etc. 

 

izvorul dreptului 

Izvor de drept în 
sens istoric 

Izvor de drept în 
sens material 

Izvor de drept în 
sens formal 
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3. Izvoarele formale ale dreptului. Sunt formele de exprimare exterioară 
a normei juridice. În dependenţă de criteriile de clasificare a izvoarelor dreptu-
lui, putem identifica mai multe forme de exprimare a normelor juridice.
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2. clasificarea izvoarelor formale ale dreptului 
Prezintă o importanță aparte clasificarea izvoarelor formale ale dreptului. La 

originea clasificării, care are drept scop o înțelegere mai profundă și eficientă a 

naturii izvoarelor dreptului, se află o pluralitate de criterii. Acestea, neavând un 

caracter universal, totuși, caracterizează calități speciale și particulare ce au stat la 

originea dezvoltării unui sau altui sistem de drept. Astfel, prioritatea unui sau altui 

izvor formal al dreptului, identificat în baza anumitui criteriu de clasificare, ne 

poate orienta spre un sistem complex de informații referitoare la originea și 

evoluția sistemului de drept. 

 

 

izvoarele formale ale dreptului 

Actul normativ-juridic 

Contractul normativ 

Obiceiul juridic/cutuma 

Precedentul judiciar/administrativ şi 
practica judecătorească 

Doctrina juridică 

Normele religioase 

Actul normativ–juridic principalul izvor de drept; act creat de organele 
autorităţii publice, conţine reguli generale, impersonale şi obligatorii; prevede 
situaţii tipice şi se referă la o anumită categorie de subiecţi de drept, nu-și pier-
de validitatea prin reglementarea unei anumite situaţii concrete; are un caracter 
strict determinat; asigură dezvoltarea dinamică a relaţiilor sociale.

Contractul normativ – un acord de voinţe care poartă un caracter normativ, 
nu vizează un raport concret. Domeniile de aplicabilitate: dreptul muncii (con-
tractul/acordul colectiv de muncă), dreptul constituţional (acordul de constitui-
re a federaţiei), dreptul internaţional (tratatele internaţionale) etc.
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Obiceiul juridic/cutuma – o practică acceptată, permanentă, relativ stabilă 
şi continuă de relaţionare socială. A apărut spontan, cere recunoaştere statală. 
Pentru validitatea acestuia sunt necesare, cumulativ, următoarele condiții:

statul recunoaşte, sancţionează, consacră cutuma şi îi oferă caracter a) 
oficial;
părţile invocă cutuma în faţa instanţei de judecată şi aceasta o validea-b) 
ză (o recunoaște). 

Are un caracter pronunţat static, este imprecis, nesigur, apar deficienţe la 
precizarea conţinutului exact al reglementărilor, poate varia în funcţie de regi-
une/areal. Este unul dintre primele izvoare ale dreptului. 

Precedentul judiciar/administrativ şi practica judecătorească  – practica 
de soluţionare a cauzelor de către instanţele de judecată / organele autorităţii 
publice. Dacă anumite hotărâri devin obligatorii ca model de soluţionare pentru 
cazuri similare, ele constituie precedent (caracteristic pentru sistemul de drept 
anglo-saxon).

Doctrina juridică – cercetările, investigaţiile, comentariile şi interpretările 
teoreticienilor şi ale practicienilor referitor la realitatea juridică.

Normele religioase – caracteristice doar pentru familia drepturilor religi-
oase. Menționăm dreptul musulman – parte componentă a Islamului, dreptul 
hindus – parte componentă a Hinduismului, dreptul canonic – parte componentă 
a Creștinismului. 

2. Clasificarea izvoarelor formale ale dreptului
Prezintă o importanță aparte clasificarea izvoarelor formale ale dreptului. La 

originea clasificării, care are drept scop o înțelegere mai profundă și eficientă a 
naturii izvoarelor dreptului, se află o pluralitate de criterii. Acestea, neavând un 
caracter universal, totuși, caracterizează calități speciale și particulare ce au stat 
la originea dezvoltării unui sau altui sistem de drept. Astfel, prioritatea unui sau 
altui izvor formal al dreptului, identificat în baza anumitui criteriu de clasificare, 
ne poate orienta spre un sistem complex de informații referitoare la originea și 
evoluția sistemului de drept.
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Izvoare interne – provin de la autoritatea statală sau din practicile sociale 
stabilite pe acel teritoriu. 

Izvoare externe – sursele internaţionale şi străine ataşate ordinii juridice a 
anumitui stat.
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Izvoare interne - provin de la autoritatea statală sau din practicile sociale 

stabilite pe acel teritoriu.  

Criteriul arealului provenienţei 
izvoarelor dreptului 

 

Izvoare interne 
 
 

Izvoare externe 
 

Izvoarele formale ale dreptului. 
criteriile de clasificare 

Criteriul arealului provenienţei 
 

Criteriul sursei provenienţei 
 

Criteriul incidenţei asupra relaţiilor sociale 
 

Criteriul formei de expunere 
 

Criteriul procedurii de apariţie/emitere 
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Izvoare oficiale – actul normativ, contractul normativ, jurisprudenţa. Sunt 
izvoarele dreptului, la crearea cărora participă nemijlocit autorităţile oficiale ale 
statului.

Izvoare neoficiale – doctrina juridică, obiceiul juridic (cutuma). Sunt izvoa-
rele dreptului, la crearea cărora autorităţile oficiale ale statului sunt implicate 
într-o formă indirectă, numai prin atribuirea caracterului obligatoriu al normei de 
comportament, însă la eleborarea nemijlocită a conţinutului normei de comporta-
ment participă anumite autorităţi sociale.
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Izvoare externe – sursele internaţionale şi străine ataşate ordinii juridice a 

anumitui stat. 

 
 

 

 

  

Izvoare oficiale - actul normativ, contractul normativ, jurisprudenţa. Sunt 

izvoarele dreptului, la crearea cărora participă nemijlocit autorităţile oficiale ale 

statului. 

Izvoare neoficiale - doctrina juridică, obiceiul juridic (cutuma). Sunt izvoarele 

dreptului, la crearea cărora autorităţile oficiale ale statului sunt implicate într-o formă 

indirectă, numai prin atribuirea caracterului obligatoriu al normei de comportament, 

însă la eleborarea nemijlocită a conţinutului normei de comportament participă 

anumite autorităţi sociale. 

 

 

 
criteriul formei de expunere 

 

Izvoare scrise 

 
Izvoare nescrise 

 

 
Criteriul sursei provenienţei 

 

Izvoare oficiale 
 

Izvoare neoficiale  
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Izvoare externe – sursele internaţionale şi străine ataşate ordinii juridice a 

anumitui stat. 

 
 

 

 

  

Izvoare oficiale - actul normativ, contractul normativ, jurisprudenţa. Sunt 

izvoarele dreptului, la crearea cărora participă nemijlocit autorităţile oficiale ale 

statului. 

Izvoare neoficiale - doctrina juridică, obiceiul juridic (cutuma). Sunt izvoarele 

dreptului, la crearea cărora autorităţile oficiale ale statului sunt implicate într-o formă 

indirectă, numai prin atribuirea caracterului obligatoriu al normei de comportament, 

însă la eleborarea nemijlocită a conţinutului normei de comportament participă 

anumite autorităţi sociale. 

 

 

 
criteriul formei de expunere 

 

Izvoare scrise 

 
Izvoare nescrise 

 

 
Criteriul sursei provenienţei 

 

Izvoare oficiale 

 
Izvoare neoficiale  

 

Izvoare scrise – actul normativ, contractul normativ, jurisprudenţa; au o for-
mulare strictă. Sunt izvoarele dreptului, a căror expunere firească este prin înscri-
suri. Valoare decizională relevantă deţine autenticitatea textului normei juridice.

Izvoare nescrise – obiceiul juridic (cutuma); poate fi transmis şi verbal. Pen-
tru izvoarele nescrise ale dreptului relevante sunt nu expunerile textuare, ci solu-
ţiile ce se conţin în aceste norme de comportament.
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Izvoare directe – actul normativ, contractul normativ; elaborate nemijlocit de 
către organul de stat sau reglementează nemijlocit conduita umană.

Izvoare indirecte, negociate, conciliate – pentru validitatea cărora este ne-
cesară o procedură de recunoaștere din partea statului: ex.: obiceiurile, normele 
organizațiilor nestatale (norma + actul care o validează).
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Izvoare scrise  -  actul normativ, contractul normativ, jurisprudenţa; au o 

formulare strictă. Sunt izvoarele dreptului, a căror expunere firească este prin 

înscrisuri. Valoare decizională relevantă o deţine autenticitatea textului normei 

juridice. 

Izvoare nescrise - obiceiul juridic (cutuma); poate fi transmis şi verbal. Pentru 

izvoarele nescrise ale dreptului relevante nu sunt expunerile textuare, ci soluţiile ce se 

conţin în aceste norme de comportament. 

 

 

 

 

Izvoare directe - actul normativ, contractul normativ; elaborate nemijlocit de 

către organul de stat sau reglementează nemijlocit conduita umană. 

Izvoare indirecte, negociate, conciliate – pentru validitatea cărora este 

necesară o procedură de recunoaștere din partea statului: ex.: obiceiurile, normele 

organizațiilor nestatale (norma + actul care o validează). 

 

 
Criteriul incidenţei asupra relaţiilor 

sociale 

 
Izvoare directe 

 

   
 

Izvoare indirecte 
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Izvoare unilaterale - emise de autoritatea  competentă. Conţine o exprimare de 

voinţă unilaterală, emisă de o autoritate competentă abilitată cu competenţă în 

domeniu; ex.: actul normativ. 

Izvoare convenţionale – bazate pe acordul de voinţe ale părţilor interesate. 

Sunt expimări de voinţă complexe, manifestate din partea subiecţilor interesaţi de 

reglementarea relaţiilor sociale respective; ex.: contractul normativ, inclusiv tratatele 

internaţionale. 

 

3. Actul normativ- juridic ca izvor principal al dreptului în sistemul dreptului 
național 

 

În sistemul de drept al Republicii Moldova identificăm o ierarhie tradițională în 

sistemul izvoarelor formale ale dreptului. Sistemul dreptului, fiind determinat de un 

sistem juridic de origine romano-germanică, evidențiază în calitate de principal izvor 

formal al dreptului actul normativ-juridic. Stabilirea unei ierarhii clare în sistemul 

izvoarelor formale ale dreptului ne orientează spre anumite finalități ale procesului de 

cunoaștere a fenomenului dreptului, și anume: 

- identifică cine creează sistemul dreptului (Legislativul în exclusivitate sau și 

sistemul de instanțe judecătorești); 

- care este gradul de generalitate a normelor juridice; 

criteriul procedurii de 
apariţie/emitere 

 

 
Izvoare unilaterale 

 

 
Izvoare convenționale 

 
 

Izvoare unilaterale – emise de autoritatea competentă. Conţine o exprimare 
de voinţă unilaterală, emisă de o autoritate competentă abilitată cu competenţă în 
domeniu; ex.: actul normativ.

Izvoare convenţionale – bazate pe acordul de voinţă a părţilor interesate. 
Sunt expimări de voinţă complexe, manifestate din partea subiecţilor interesaţi 
de reglementarea relaţiilor sociale respective; ex.: contractul normativ, inclusiv 
tratatele internaţionale.

3. Actul normativ-juridic ca izvor principal al dreptului în 
sistemul dreptului național

În sistemul de drept al Republicii Moldova identificăm o ierarhie tradițională 
în sistemul izvoarelor formale ale dreptului. Sistemul dreptului, fiind determinat 
de un sistem juridic de origine romano-germanică, evidențiază în calitate de prin-
cipal izvor formal al dreptului actul normativ-juridic. Stabilirea unei ierarhii clare 
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în sistemul izvoarelor formale ale dreptului ne orientează spre anumite finalități 
ale procesului de cunoaștere a fenomenului dreptului, și anume:

 identifică cine creează sistemul dreptului (Legislativul în exclusivitate - 
sau și sistemul de instanțe judecătorești);

 care este gradul de generalitate a normelor juridice;- 
 care sunt perspectivele de sistematizare a normelor juridice în coduri sau - 
incorporări;

 care este dinamica intervenției de modificare a dreptului.- 
Sistemului de drept din Republica Moldova îi este caracteristică următoarea 

ierarhie a izvoarelor formale ale dreptului: 1) actul normativ-juridic; 2) contrac-
tul normativ; 3) obiceiul juridic; 4) precedentul juridic. Doctrina juridică nu este 
privită în calitate de veritabil izvor al dreptului pozitiv, fiind percepută numai în 
calitate de izvor formal al dreptului istoric. 

Drept criteriu de realizare a clasificării izvoarelor dreptului este identificată 
ponderea normelor juridice într-o formă sau alta a dreptului, altfel spus – re-
găsirea normelor juridice într-un izvor formal al dreptului sau altul. Astfel se 
formează ierarhiea izvoarelor formale ale dreptului. În context, este important a 
evidenția interacțiunea dintre izvoarele materiale și izvoarele formale ale dreptu-
lui. Or, este evidentă influența izvoarelor materiale ale dreptului – acei factori de 
configurare a dreptului asupra procesului de formare și manifestare a izvoarelor 
formale ale dreptului. De exemplu, factorul social/cultural, ce modelează cultura 
socială a unei enități umane, evident influențează ponderea de reflectare a norme-
lor juridice în normele religioase.

O clasificare a actelor normativ-juridice este determinată și ierarhizată con-
form puterii juridice prin Legea cu privire la actele normative,  articolul 6 – ca-
tegoriile actelor normative, care stipulează că legislaţia Republicii Moldova 
este constituită din următoarele acte normative: 

a)  Constituţia Republicii Moldova; 
b)  legile şi hotărârile Parlamentului; 
c)  decretele Preşedintelui Republicii Moldova; 
d)  hotărârile şi ordonanţele Guvernului; 
e)  actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de spe-

cialitate; 
f)  actele normative ale autorităţilor publice autonome; 
g)  actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut  

juridic special; 
h)  actele normative ale autorităților administrației publice locale.
Puterea juridică a actelor normativ-juridice este determinată prin aceeași lege. 

Astfel, în caz de existență a reglementărilor diferite în acte normative cu diferită 
putere juridică, acestea se reglementează prin articolul 7 – Corelaţia actelor nor-



127

mative: (1) Forţa juridică a actelor normative se stabileşte în funcţie de competenţa 
şi statutul autorităţii publice emitente, precum şi de categoria actului. Limitele de 
competenţă privind adoptarea, aprobarea sau emiterea actelor normative sunt stabi-
lite de Constituţia Republicii Moldova, de Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern 
şi de alte acte normative. (2) Actul normativ cu forţă juridică superioară poate mo-
difica sau abroga un act normativ cu forţă juridică inferioară al aceluiaşi emitent. 
În cazul modificării exprese a actului inferior, modificarea are aceeaşi forţă juridică 
ca şi actul modificat.  (3) În cazul în care între două acte normative cu aceeaşi forţă 
juridică apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimului act normativ 
adoptat, aprobat sau emis, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art.5 alin.(3) şi (4). 
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e) actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de 

    specialitate;  

f) actele normative ale autorităţilor publice autonome;  

g) actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut  

    juridic special;  

h) actele normative ale autorităților administrației publice locale. 

Puterea juridică a actelor normativ-juridice este determinată prin aceeași lege. 

Astfel, în caz de existență a reglementărilor diferite în acte normative cu diferită 

putere juridică, acestea se reglementează prin articolul 7 - Corelaţia actelor 

normative: (1) Forţa juridică a actelor normative se stabileşte în funcţie de 

competenţa şi statutul autorităţii publice emitente, precum şi de categoria actului. 

Limitele de competenţă privind adoptarea, aprobarea sau emiterea actelor normative 

sunt stabilite de Constituţia Republicii Moldova, de Legea nr.136/2017 cu privire la 

Guvern şi de alte acte normative. (2) Actul normativ cu forţă juridică superioară poate 

modifica sau abroga un act normativ cu forţă juridică inferioară al aceluiaşi emitent. 

În cazul modificării exprese a actului inferior, modificarea are aceeaşi forţă juridică ca 

şi actul modificat.  (3) În cazul în care între două acte normative cu aceeaşi forţă 

juridică apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimului act normativ 

adoptat, aprobat sau emis, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art.5 alin.(3) şi (4).  

 

 

 

clasificarea actelor  
normativ-juridice 

 
Legi 

 
Acte normative subordonate legii 

legi (inclusiv codurile – formă sistematizată) – acte normative ce emană de 
la Parlament, conform anumitor proceduri. Legea cu privire la actele normative 
din 22.12.2017, prin articolul 8 – legea, intervine cu definirea acestui termen: 
„(1) Legea este un act normativ adoptat de Parlament în temeiul normelor con-
stituţionale, conform procedurii stabilite de Constituţia Republicii Moldova, de 
Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996, precum şi de pre-
zenta lege. (2) Legile sunt de trei categorii – constituţionale, organice şi ordinare. 
În clauza de adoptare a legii se menţionează categoria acesteia.”
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legi (inclusiv codurile - formă sistematizată) – acte normative ce emană de la 

Parlament, conform anumitor proceduri. Legea cu privire la actele normative din 

22.12.2017, prin articolul 8 – legea, intervine cu definirea acestui termen: „(1) Legea 

este un act normativ adoptat de Parlament în temeiul normelor constituţionale, 

conform procedurii stabilite de Constituţia Republicii Moldova, de Regulamentul 

Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996, precum şi de prezenta lege. (2) Legile 

sunt de trei categorii – constituţionale, organice şi ordinare. În clauza de adoptare a 

legii se menţionează categoria acesteia.” 

 

 

Aceeași lege, cu privire la actele normative, din 22.12.2017, intervine cu 

interpretarea terminological a noțiunilor lege constitutională, lege organică și lege 

ordinară.  

a) Articolul 9 – Constituţia Republicii Moldova şi legea constitutională – (1) 

Constituţia Republicii Moldova este Legea Supremă a statului și a societății. Niciun 

act normativ care contravine prevederilor acesteia nu are forță juridică.   (2) 

Constituţia poate fi modificată prin lege constituțională.  

B) Articolul 10 – Legea organică – (1) Legea organică este actul normativ care 

reprezintă o dezvoltare a normelor constituţionale şi poate interveni în domeniile 

clasificarea legilor 

Legi constituționale 

Legi organice 

Legi ordinare 
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Aceeași lege, cu privire la actele normative, din 22.12.2017, intervine cu 
interpretarea terminological a noțiunilor lege constitutională, lege organică și 
lege ordinară. 

a) Articolul 9 Constituţia Republicii Moldova şi legea constituțională:       
(1) Constituţia Republicii Moldova este Legea Supremă a statului și a societății. 
Niciun act normativ care contravine prevederilor acesteia nu are forță juridică.   
(2) Constituţia poate fi modificată prin lege constituțională. 

B) Articolul 10 Legea organică: (1) Legea organică este actul normativ care 
reprezintă o dezvoltare a normelor constituţionale şi poate interveni în domeniile 
expres prevăzute de Constituţie. (2) Domeniile reglementate prin lege organică 
sunt stabilite la art.72 alin.(3) lit.a)–o) din Constituţie. (3) În conformitate cu 
prevederile art.72 alin.(3) lit.p) din Constituţie, prin lege organică:

a)  este reglementată stabilirea frontierei de stat a Republicii Moldova;
b)  este stabilit Imnul de Stat;
c)  sunt reglementate condiţiile dobăndirii, păstrării şi pierderii cetăţeniei;
d)  este reglementat statutul capitalei Republicii Moldova, oraşul Chişinău; 
e)  sunt reglementate formele şi condiţiile speciale de autonomie ale unor 

localităţi din stânga Nistrului şi ale unităţii teritoriale autonome Găgău-
zia;

f)  este prelungit mandatul Parlamentului, în  caz de război sau de catastro-
fă;

g)  sunt stabilite incompatibilităţile calităţii de deputat în Parlament, altele 
decât cele prevăzute expres de Constituţie;

h)  este reglementată procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Mol-
dova;

i) este prelungit mandatul Preşedintelui Republicii Moldova, în caz de răz-
boi sau de catastrofă;

j) este stabilită structura Guvernului;
k) sunt stabilite incompatibilităţile funcţiei de membru al Guvernului, altele 

decât cele prevăzute expres de Constituţie;
l) sunt stabilite funcţiile publice ai căror titulari nu pot face parte din parti-

de politice;
m) este stabilită structura sistemului naţional de apărare;
n)  sunt reglementate structura sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii şi 

mijloacele de protecţie a sănătăţii fizice şi mintale a persoanei;
o)  sunt stabilite limitele împuternicirilor Guvernului şi/sau ale autorităţilor 

administraţiei publice privind reglementarea activităţii de întreprinză-
tor;

p) este reglementat modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Supe-
rior al Magistraturii;
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q) sunt reglementate organizarea instanţelor judecătoreşti, competenţa aces-
tora, procedura de judecată, precum şi statutul judecătorilor;

r) sunt reglementate procedura penală, organizarea, competenţa şi modul 
de desfăşurare a activităţii Procuraturii, precum şi statutul procurorilor; 

s) sunt reglementate atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a Curţii 
de Conturi;

t) este reglementată contractarea împrumuturilor de stat externe; 
u) este stabilit modul de funcţionare a limbilor;
v) sunt reglementate alte domenii pentru care Parlamentul consideră nece-

sară adoptarea de legi organice, conform art.72 alin.(3) lit.r) din Consti-
tuţie.

c) Articolul 11 Legea ordinară: Legea ordinară este un act normativ adoptat 
de către Parlament, care intervine în orice domeniu al relaţiilor sociale, cu excep-
ţia domeniilor supuse reglementării prin Constituţie şi lege organică.

acte normative subordonate legilor sunt într-o concordanță clară cu le-
gile:

-  nu pot conţine reglementări primare sau care reglementează domenii de 
competenţă exclusivă a legilor; 

-  nu pot conţine dispoziţii contrare legilor; 
-  sunt emanate în limitele competenţei materiale şi teritoriale a organului 

care le adoptă; 
-  există exigenţe de formă şi conţinut în procesul de adoptare a lor.
În categoria actelor normative subordonate legilor pot fi incluse:
1) Hotărârile cu caracter normativ ale Parlamentului. În Legea cu privire 

la actele normative este data definiția hotărârii cu caracter normativ a Parlamen-
tului. Astfel, în articolul 12 Hotărârea Parlamentului se menționează: Hotă-
rârea Parlamentului cu caracter normativ este un act adoptat de către Parlament 
pentru: 

a)  organizarea activităţii interne a Parlamentului şi a structurilor ce intră în 
componența acestuia; 

b)  aprobarea sau modificarea structurii organelor și instituţiilor create de 
către Parlament, precum și pentru organizarea activităţii acestora; 

c)  reglementarea altor domenii care nu necesită adoptare de legi.
2) Decretele Președintelui Republicii Moldova. În legea menționată supra 

se definește această competență și domeniile de reglementare normativ-juridică 
prin decete prezidențiale. Astfel, articolul 13 Decretul Preşedintelui Republicii 
Moldova prevede: în temeiul art.94 din Constituţie, pentru exercitarea atribuţi-
ilor sale, Preşedintele Republicii Moldova emite decrete cu caracter normativ, 
care reglementează relaţiile sociale în domeniile de competență stabilite de lege, 
cu excepția decretelor emise întru exercitarea atribuțiilor sale constituționale.
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3) Hotărârile cu caracter normativ ale Guvernului. Potrivit articolului 14 
Hotărârea Guvernului: (1) Hotărârea Guvernului este un act care se adoptă de 
către Guvern pentru: a) exercitarea atribuţiilor Guvernului şi pentru organiza-
rea executării legilor; b) aprobarea proiectelor de lege, proiectelor de hotărâre 
a Parlamentului şi proiectelor de decret al Preşedintelui Republicii Moldova, 
iniţiate de către Guvern; c) iniţierea negocierilor asupra tratatelor internaţiona-
le; d) alte scopuri pentru care este necesară adoptarea unei hotărâri de Guvern. 
(2) Relațiile sociale care necesită o reglementare detaliată se stabilesc prin re-
gulamente, instrucţiuni, statute, reguli, metodologii, aprobate prin hotărâre de 
Guvern. 

4) Ordonanțele Guvernului. În accord cu articolul 15 Ordonanţa Guver-
nului din respectiva lege:  (1) Ordonanţa este un act normativ adoptat de către 
Guvern în temeiul şi în limitele legii speciale de abilitare, în ordinea delegării 
legislative conform art.1062 din Constituţie. Ordonanţa poate fi adoptată doar 
pentru domeniile care nu fac obiectul legilor organice. (2) Ordonanţa se modifică, 
se suspendă și se abrogă de către Guvern prin adoptarea unei noi ordonanţe în 
limita termenului de abilitare. După expirarea termenului de abilitare, ordonanţa 
poate fi abrogată, suspendată și modificată doar prin lege. (3) Procedura privind 
elaborarea, examinarea şi adoptarea ordonanţelor este stabilită de Constituţie şi 
de Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern. 

5) Actele normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale de 
specialitate şi ale autorităţilor publice autonome. Articolul 16 al Legii cu pri-
vire la actele normative din 22.12.2017, având aceeași denumire, stupulează: 
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi autorităţile pu-
blice autonome emit sau aprobă, în condiţiile legii, acte normative. (2) Actele 
normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi ale 
autorităţilor publice autonome sunt emise sau aprobate numai în temeiul şi pen-
tru executarea legilor și a hotărârilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui 
Republicii Moldova, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. Actele normati-
ve respective se limitează strict la cadrul stabilit de actele normative de nivel 
superior pentru executarea cărora se emit sau se aprobă şi nu pot contraveni 
prevederilor actelor respective. În clauza de adoptare a actelor normative ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autorităţilor 
publice autonome se indică expres actul normativ superior în temeiul căruia 
acestea sunt emise sau aprobate. (3) Actele normative ale autorităţilor adminis-
traţiei publice centrale de specialitate şi ale autorităţilor publice autonome se 
elaborează în termenele prevăzute de actele normative superioare sau într-un 
termen rezonabil pentru elaborarea acestora şi pentru realizarea prevederilor 
lor. (4) Regulamentele, instrucțiunile, regulile şi alte acte normative ale autori-
tăţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autorităţilor publice 
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autonome se aprobă prin hotărâre sau ordin care se semnează de către conducă-
torii autorităților emitente.

6) Actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu 
statut juridic special. Articolul 17 al legii sus-menționate reglementează cate-
goria respectivă de acte normative în felul următor:  (1) Autorităţile unităţilor 
teritoriale autonome cu statut juridic special, în limitele competenţei stabilite de 
Constituția Republicii Moldova, de Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern, de 
Legea nr.344/1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), de 
Legea nr.173/2005 cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special 
al localităților din stânga Nistrului (Transnistria), precum şi de alte acte normati-
ve, adoptă legi locale şi alte acte normative care se aplică doar în raza teritoriului 
administrat de către acestea. (2) La adoptarea, aprobarea, emiterea şi aplicarea 
actelor normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juri-
dic special se ţine cont de principiul corespunderii acestora legislaţiei Republicii 
Moldova.

7) Actele normative ale autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit 
articolului 18 al Legii cu privire la actele normative, această categorie de acte 
normative se încadrează în sistemul de acte normativ-juridice, fiind definite ast-
fel: Actele normative ale autorităţilor administraţiei publice locale se emit pentru 
realizarea atribuţiilor funcţionale şi în limitele competenţelor stabilite de Con-
stituţie, de Carta Europeană a Autonomiei Locale şi de alte acte normative, fiind 
aplicate doar în raza teritoriului administrat de către acestea.

subiecte de evaluare:

 Definiţi conceptul „izvor de drept”.1. 
 Delimitaţi accepţiunile noţiunii „izvor de drept”.2. 
 Caracterizaţi izvoarele dreptului în sens material.3. 
 Clasificaţi izvoarele formale ale dreptului şi exemplificaţi.4. 
 Descrieţi trăsăturile izvoarelor de drept în sens formal.5. 
 Analizaţi rolul fiecărui izvor de drept în contextul normativ-juridic în 6. 
diferite perioade istorice.

 Apreciaţi importanţa fiecărui izvor de drept în contextul normativităţii 7. 
juridice şi sociale actuale.

 Stabiliţi ierarhia izvoarelor de drept în perioada contemporană.8. 
 Clasificaţi actele normativ-juridice.9. 
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Tema 9: Acțiunea normei juridice în timp, spațiu și asupra 
subiecților

 

Conţinutul temei:

1. Coordonatele normei juridice
2. Acţiunea normei juridice în timp

2.1. Intrarea în vigoare a actului normativ
2.2. Acţiunea efectivă a actului normativ
2.3. Ieşirea din vigoare a actului normativ

3. Acţiunea normei juridice în spaţiu
4. Acţiunea normei juridice asupra subiecților

obiectivele de formare:
la nivel de cunoaştere şi înţelegerea) 

studentul va:
-  numi coordonatele de acțiune a normei juridice;
-  determina esența celor trei coordonate ale acțiunii normei juridice;
-  defini conceptul de praxiologie a dreptului;
-  identifica momentul de intrare şi de ieşire din vigoare a legii;
-  descrie particularitățile de bază ale acțiunii legii în spațiu și asupra persoane-

lor;

b) la nivel de aplicare
studentul va:

-  distinge, în baza unor extrase din acte normative, cele trei coordonate de 
acțiune a normelor juridice;

-  relata despre principiile acțiunii efective a normei juridice;
-  sintetiza excepțiile de la principiile de bază ale acțiunii efective a normei 

juridice în timp;
-  demonstra momentul intrării și ieșirii din vigoare a normelor juridice, în baza 

unor acte normative concrete;
proiecta posibilităţi de aplicare retroactivă a legii interpretative.- 

la nivel de integrarec) 
studentul va:

-  argumenta necesitatea studierii la Facultatea de Drept a temei privind praxio-
logia normelor juridice;

-  decide asupra riscurilor ignorării de către judecător, în judecarea unei cauze 
aflate pe rol, a regulilor de acțiune a normelor juridice în timp, spațiu și asu-
pra persoanelor;

-  aprecia oportunitatea principiului retroactivității legii penale în realitatea so-
cială contemporană.
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1. Coordonatele normei juridice
Coordonatele normei juridice sau ale actului normativ reflectă acțiunea nor-

mei în timp, spațiu și asupra subiecților, acele repere în interiorul cărora norma 
juridică și actul normativ juridic poartă un caracter obligatoriu și oficial.
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1. coordonatele normei juridice 
 

Coordonatele normei juridice sau ale actului normativ reflectă acțiunea normei 

în timp, spațiu și asupra subiecților, acele repere în interiorul cărora norma juridică și 

actul normativ juridic poartă un caracter obligatoriu și oficial. 

 
 

 Regula generală: legea acţionează pe timp nelimitat, într-un spaţiu bine 

determinat de noţiunea de teritoriu şi asupra unor subiecţi care, individual sau 

colectiv, participă la viaţa juridică a societăţii în cadrul acestui teritoriu.   

Pentru orice specialist din domeniul profesiilor juridice este necesară 

capacitatea de a stabili clar coordonatele normei juridice concrete în procesul de 

aplicare a normei juridice: a) Este necesară aprecierea, dacă norma juridică în cauză 

posedă forță juridică la momentul aplicării ei sau, altfel spus, dacă ea este în vigoare; 

b) este necesară aprecierea, dacă norma juridică în cauză, pe lângă faptul că posedă la 

momentul respectiv forță juridică, este aplicabilă spațiului în care are loc situația de 

aplicare a normei; c) este necesară aprecierea, dacă norma juridică în cauză, pe lângă 

primele două circumstanțe, pe care necesită să le îndeplinească (de aplicabilitate în 

timp și spațiu), este aplicabilă subiecților relațiiei sociale reglementate juridic – au ei 

SAU NU responsabilitatea juridică necesară? 

 

 

 

coordonatele actului 
normativ 

 

Acţiunea în timp Acţiunea în spaţiu Acţiunea asupra 
subiecţilor  

Regula generală: legea acţionează pe timp nelimitat, într-un spaţiu bine 
determinat de noţiunea de teritoriu şi asupra unor subiecţi care, individual sau 
colectiv, participă la viaţa juridică a societăţii în cadrul acestui teritoriu. 

Pentru orice specialist din domeniul profesiilor juridice este necesară capa-
citatea de a stabili clar coordonatele normei juridice concrete în procesul de apli-
care a normei juridice: a) este necesară aprecierea, dacă norma juridică în cauză 
posedă forță juridică la momentul aplicării ei sau, altfel spus, dacă ea este în 
vigoare; b) este necesară aprecierea, dacă norma juridică în cauză, pe lângă faptul 
că posedă la momentul respectiv forță juridică, este aplicabilă spațiului în care are 
loc situația de aplicare a normei; c) este necesară aprecierea, dacă norma juridică 
în cauză, pe lângă primele două circumstanțe, pe care necesită să le îndeplineas-
că (de aplicabilitate în timp și spațiu), este aplicabilă subiecților relațiiei sociale 
reglementate juridic – dețin ei  sau nu responsabilitatea juridică necesară?

2. Acţiunea normei juridice în timp
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2. Acţiunea normei juridice în timp 
 

 

 

 

 

Acţiunea în timp a actului normativ este determinată de trei momente principale: 

a) intrarea în vigoare a actului normativ; 

b) acţiunea efectivă a actului normativ; 

c) ieşirea din vigoare a actului normativ. 

 2.1.  Intrarea în vigoare a actului normativ 
Normele constituționale stipulează următoarele condiții de intrare în vigoare a 

actelor normative: a) referitor la legi, prin articolul 76 din Constituția Republicii 

Moldova – Intrarea în vigoare a legii: „Legea se publică în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul 

ei. Nepublicarea legii atrage inexistenţa acesteia.”; b) referitor la actele normative ale 

Guvernului (hotărâri și ordonanțe) – prin articolul 102 din Constituția Republicii 

Moldova – Actele Guvernului: „(1) Guvernul adoptă hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii. 

(2) Hotărârile se adoptă pentru organizarea executării legilor. (3) Ordonanţele se emit 

în condiţiile articolului 1062. (4) Hotărârile şi ordonanţele adoptate de Guvern se 

semnează de Prim-ministru, se contrasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii 

lor în executare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

Nepublicarea atrage inexistenţa hotărârii sau ordonanţei. (5) Dispoziţiile se emit de 

Prim-ministru pentru organizarea activităţii interne a Guvernului.” 

Legea cu privire la actele normative din 22.12.2017 stabilește, în art. 56 - 

Intrarea în vigoare a actelor normative următaorele condiții de intrare în vigoare a 

actelor normative: (1) Actele normative intră în vigoare peste o lună de la data 

publicării în Monitorul oficial al republicii Moldova sau la data indicată în textul 

Acțiunea normei juridice în timp – durata în care o normă juridică 

este în vigoare și reprezintă intervalul de timp în care ea produce 

efecte juridice. 

 Acţiunea în timp a actului normativ este determinată de trei momente prin-
cipale:

intrarea în vigoare a actului normativ;a) 
acţiunea efectivă a actului normativ;b) 
ieşirea din vigoare a actului normativ.c) 



135

2.1. Intrarea în vigoare a actului normativ
Normele constituționale stipulează următoarele condiții de intrare în vigoare 

a actelor normative: a) referitor la legi, prin articolul 76 din Constituția Repu-
blicii Moldova – Intrarea în vigoare a legii: „Legea se publică în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data 
prevăzută în textul ei. Nepublicarea legii atrage inexistenţa acesteia.”; b) referitor 
la actele normative ale Guvernului (hotărâri și ordonanțe) – prin articolul 102 
din Constituția Republicii Moldova – Actele Guvernului: „(1) Guvernul adop-
tă hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii. (2) Hotărârile se adoptă pentru organizarea 
executării legilor. (3) Ordonanţele se emit în condiţiile articolului 1062. (4) Hotă-
rârile şi ordonanţele adoptate de Guvern se semnează de Prim-ministru, se con-
trasemnează de miniştrii care au obligaţia punerii lor în executare şi se publică în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  Nepublicarea atrage inexistenţa hotă-
rârii sau ordonanţei. (5) Dispoziţiile se emit de Prim-ministru pentru organizarea 
activităţii interne a Guvernului.”

Legea cu privire la actele normative din 22.12.2017 stabilește, în art. 56 –    
Intrarea în vigoare a actelor normative, următoarele condiții de intrare în vigoa-
re a actelor normative: (1) Actele normative intră în vigoare peste o lună de la 
data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată 
în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. (2) Pentru 
legile care modifică Codul fiscal, Codul vamal şi Legea nr.1380/1997 cu privire 
la tariful vamal, precum și pentru legile de punere în aplicare a titlurilor Codului 
fiscal și a legilor ce țin de politica fiscală, data intrării în vigoare trebuie să survină 
nu mai devreme de 6 luni de la data publicării legilor respective. (3) Intrarea 
în vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul 
în care se urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 
realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, conformarea 
cadrului normativ hotărârilor Curţii Constituţionale, eliminarea unor lacune din 
legislație sau contradicţii între actele normative ori dacă există alte circumstanţe 
obiective. (4) Actele normative se publică, în condiţiile legii, în Registrul de stat 
al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau, 
după caz, în monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor şi ale unităţilor teri-
toriale autonome cu statut juridic special ori în Registrul actelor locale. (5) Actele 
normative pot fi aduse la cunoştinţă persoanelor şi prin publicarea acestora pe 
paginile web oficiale ale autorităţilor publice sau prin afişarea lor în locuri autori-
zate. (6) În actul normativ adoptat, aprobat sau emis nu pot fi efectuate redactări, 
cu excepţia redactării greşelilor gramaticale şi de punctuaţie, depistate ulterior, 
care nu modifică conţinutul sau sensul prevederilor actului normativ. (7) Actele 
normative se traduc în limba rusă la etapa de publicare a acestora în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova.
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În continuare, articolul 57 al legii stabilește condițiile de înregistrare, 
evidență și păstrare a actelor normative: 

(1) Autorităţile publice își înregistrează actele normative în registre interne 
de evidenţă. Înregistrarea şi evidenţa internă se efectuează de către subdiviziu-
nea desemnată în acest sens. (2) Originalul actelor normative ale Parlamentului 
și ale Guvernului se păstrează în arhivele interne ale acestora cu menţiunea 
„Se păstrează permanent”. (3) Evidenţa oficială a actelor normative este ţinută 
conform legislaţiei, în una sau în mai multe forme concomitent: a) pe suport de 
hârtie, cusute; b) în registre de evidenţă; c) pe suporturi electronice. 

Natura și esența Registrului de stat al actelor juridice este stabilită în artico-
lul 58 al legii menționate, în care se mai indică autoritatea publică care îl admi-
nistrează:  (1) Registrul de stat al actelor juridice face parte din Registrul de stat 
al unităţilor de drept, are caracter public şi reprezintă un ansamblu sistematizat al 
datelor despre toate categoriile actelor normative prevăzute la art.6. (2) Registrul 
de stat al actelor juridice se ţine de către Ministerul Justiţiei în formă electronică, 
conform regulamentului aprobat de către Guvern. (3) Accesul în regim on-line la 
datele din Registrul de stat al actelor juridice este gratuit. Eliberarea informaţiei 
din Registrul de stat al actelor juridice pe suport electronic în scopul utilizării ul-
terioare a acesteia în alte baze de date, precum şi eliberarea informaţiei pe suport 
de hârtie se efectuează contra plată, în modul și în cuantumuri stabilite de către 
Guvern. (4) Înscrierea datelor în Registrul de stat al actelor juridice se efectuea-
ză în conformitate cu prezenta lege, cu Legea nr.71/2007 cu privire la registre, 
precum şi cu alte acte normative. (5) Publicarea textului electronic consolidat al 
actului normativ în Registrul de stat al actelor juridice se efectuează nu mai târziu 
de trei zile lucrătoare din data publicării ultimului act de modificare a textului 
oficial al actului normativ supus modificării. (6) În Registrul de stat al actelor ju-
ridice se conţin referinţe la dosarele de însoţire ale proiectelor actelor normative 
din Sistemul informaţional. 

Intrarea în vigoare a actului normativ evidenţiază momentul în care acesta 
dobândeşte forţă obligatorie pentru toţi subiecții cărora li se adresează. Astfel, 
în știința dreptului se evidențiază următoarele modalități de intrare în vigoare a 
actului normativ:

 Din momentul publicării oficiale (în organul oficial de presă al statului,  a) 
în Republica Moldova – Monitorul Oficial);

 Din momentul expres prevăzut în textul actului normativ. (Există catego-b) 
rii de relaţii sociale specifice, modificarea reglementării juridice a cărora 
necesită o anumită pregătire prealabilă procesului de aplicare a lor.) Apa-
re necesitatea pregătirii mecanismului procesului de aplicare a normelor 
juridice adoptate.
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 Indicăm o modalitate de intrare în vigoare a actelor normative, care în c) 
legislația națională nu este prevăzută – din momentul adoptării actului 
normativ:

 este o modalitate excepţională de intrare în vigoare a actelor normative;- 
 se practică în situaţiile când este necesară o reglementare rapidă a relaţi-- 
ilor sociale importante dintr-un domeniu anumit;

 de regulă, au destinaţia de a modifica sau completa anumite acte norma-- 
tive adoptate anterior;

 au destinaţia de a preîntâmpina cauzarea anumitor daune de ordin mate-- 
rial sau moral la adresa statului sau societăţii civile;

 această metodă de intrare în vigoare mai poate fi utilizată şi în scopul - 
protejării securităţii statului;

 în toate situaţiile poartă o caracteristică de exclusivitate.- 
 Poate exista și o modalitate complexă de intrare în vigoare a actului nor-d) 
mative – Intrarea in vigoare a anumitor compartimente ale actului nor-
rmativ în mod diferit. În aşa situaţii legiuitorul poate dispune intrarea în 
vigoare a anumitor compartimente ale actului normativ la data publicării 
lui (a altor compartimente) la o dată indicată expres în textul actului nor-
mativ.

INPORTANT: Din momentul intrării în vigoare, actul normativ devine obli-
gatoriu pentru toţi subiecţii de drept şi se presupune că toţi au luat cunoștință de 
conținutul lui. 

Excepţii: 
Când o parte din teritoriul ţării rămâne izolat, printr-o cauză de forţă ma-1. 
joră şi actul normativ se prezumă că nu a fost cunoscut.
În materie de convenţii civile sau comerciale (eroarea de drept).2. 

2.2. Acţiunea efectivă a actului normativ
Acţiunea efectivă a legii în timp e caracterizată de următoarele principii:

 principiul efectului imediat al legii noi;a) 
 principiul neretroactivităţii legii.b) 

Principiul efectului imediat al legii noi prezumă că legea nouă reglemen-
tează imediat toate relaţiile sociale la care a fost orientată ea (legea). De la 
momentul intrării în vigoare, toate situaţiile cad sub incidenţa legii noi.

Principiul neretroactivităţii legii menţionează că legea dispune pentru viitor.
Articolul 22 din Constituția Republicii Moldova – neretroactivitatea legii – 

confirmă reglementarea drept una fundamentală pentru sistemul normativ juridic 
național: „Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care, în mo-
mentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va apli-    
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ca nicio pedeapsă mai aspră decât cea care era aplicabilă în momentul comiterii 
actului delictuos.”

Putem considera că condițiile generale ale acțiunii efective a legii sunt ur-
mătoarele:

Actul legislativ produce efecte numai în timpul cât este in vigoare şi nu 	
poate fi retroactiv sau ultraactiv;
Au efect retroactiv doar actele legislative prin care se stabilesc sancţiuni 	
mai blânde;
Actele legislative pot ultraactiva în mod excepţional.	

Reglementări clare în domeniu cu referință la acțiunea efectivă a actului nor-
mativ sunt stabilite prin Legea cu privire la actele normative din 22.12.2017. Ast-
fel, articolul 73 – Acţiunea în timp a actului normativ – stipulează: (1) Actul 
normativ se aplică fără limită de timp dacă în textul acestuia nu este prevăzut al-
tfel. (2) Actul normativ sau unele dispoziții ale acestuia pot avea aplicare tempo-
rară. În acest caz, în actul normativ se indică termenul de aplicare ori evenimen-
tul la survenirea căruia actul normativ sau unele dispoziții îşi încetează acţiunea. 
(3) Actul normativ produce efecte doar cât este în vigoare şi, de regulă, nu poate 
fi retroactiv sau ultraactiv. (4) Au efect retroactiv doar actele normative prin 
care se stabilesc sancţiuni mai blânde. (5) Actele normative pot ultraactiva, în 
mod excepţional, dacă acest lucru este prevăzut expres de noul act normativ.

Drept exemplu prezentăm conținutul articolului 10 CP RM – efectul retro-
activ al legii penale: „(1) Legea penală care înlătură caracterul infracţional al 
faptei, care uşurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situaţia persoanei ce 
a comis infracţiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care 
au săvârşit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv 
asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au 
antecedente penale. (2) Legea penală care înăspreşte pedeapsa sau înrăutăţeşte 
situaţia persoanei vinovate de săvârşirea unei infracţiuni nu are efect retroactiv.”

Astfel, norma juridică poate fi incidentă numai faptelor care au loc în interva-
lul de timp cât este în vigoare, deoarece norma juridică nu retroactivează şi nici 
nu ultraactivează.

Retroactivitatea legii – când legea se referă la situaţii existente până la adop-
tarea ei.

Ultraactivitatea legii – când legea se aplică și după ieşirea ei din vigoare, 
însă numai pentru situații ce s-au produs în timpul acțiunii efective a acesteia.

Condițiile retroactivității sau excepţiile neretroactivităţii actului normativ 
sunt:

aplicarea legii penale mai favorabile (mai blânde);- 
actul normativ interpretativ, creator de situații mai favorabile;- 
expres prevăzut în actul normativ că se aplică şi unor situaţii anterioare.- 
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1. Aplicarea legii penale mai favorabile (art.22 din Constituţia Republicii 
Moldova, art.10 din Codul penal al Republicii Moldova). Principiul aplicării 
legii penale mai favorabile este inclus în art.10 al Codului penal al RM şi 
reflectă concepţia umanitară a sistemului nostru de drept, permiţând persoanei 
care a comis infracţiunea în trecut, sub imperiul legii vechi, înlocuită cu o lege 
nouă, să i se aplice acea reglementare dintre cele două, care stabileşte pedeapsa 
cea mai blândă pentru fapta comisă. Este un caz care derogă de la principiul 
neretroactivităţii legii: legea penală mai favorabilă operează retroactiv.

2. Actele normative interpretative sunt retroactive, deoarece ele nu modi-
fică legea anterioară, ci doar o detaliază. Prin urmare, este firesc şi logic ca preve-
derile lor să se aplice de la data intrării în vigoare a legii pe care o interpretează, 
deoarece scopul este de a explica înţelesul exact al legii interpretate, înţeles ce 
trebuie să-i fie atribuit de la intrarea ei în vigoare. Există însă anumite limite în 
domeniul efectului retroactiv al normei juridice și a actului normativ, stabilite 
prin Legea cu privire la actele legislative (alin.(6) art.72): „Actul normativ de 
interpretare nu are efecte retroactive, cu excepţia cazurilor când prin inter-
pretarea normelor de sancţionare se creează o situaţie mai favorabilă”. Prin 
norma juridică în cauză se stabilește o categorie specială a interpretării – norma 
juridică din actul interpretativ posedă caracter retroactiv în toate condițiile când 
creează situații mai favorabile pentru potențialii subiecți ai raporturilor juridice. 
Însă, legiuitorul nu intervine cu precizări cu privire la ramurile de drept 
în care este aplicabilă regula dată și care subiecți ai dreptului au prioritate 
pentru considerarea situației mai favorabile. Deci, această regulă posedă un 
caracter general.

3. Situaţiile când actul normativ prevede expres că se aplică retroactiv 
sunt rare, la ele recurgându-se prudent şi excepţional, deoarece într-un regim 
de legalitate al unui stat de drept asemenea legi cu caracter retroactiv nu trebuie 
să tulbure desfăşurarea normală a relaţiilor sociale şi nici să lezeze drepturile şi 
interesele legitime ale cetăţenilor.

Excepţiile de ultraactivitate, adică situaţiile de excepţie, când legea poate fi 
aplicată ulterior, chiar dacă ea a fost abrogată sau a ajuns la termen, sunt:

1.  Cazul legii penale mai favorabile, care se aplică şi după înlocuirea ei 
cu o lege mai aspră, acest regim juridic găsindu-şi raţiunea în aceleaşi 
considerente de umanism al legii pentru care se admite şi retroactivitatea 
legii penale mai favorabile.

2.  Cazul legii temporare, ale cărei prevederi se aplică şi după împlinirea 
termenului ei de acţiune, pentru infracţiunile săvârşite în timpul când era 
în vigoare, dar fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de 
timp. 
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2.3. Ieşirea din vigoare a actului normativ
În literatura de specialitate identificăm următoarele modalităţi de ieşire din 

vigoare a actului normativ:

181 
 

desfăşurarea normală a relaţiilor sociale şi nici să lezeze drepturile şi interesele 

legitime ale cetăţenilor. 

 Excepţiile de ultraactivitate, adică situaţiile de excepţie, când legea poate fi 

aplicată ulterior, chiar dacă ea a fost abrogată sau a ajuns la termen, sunt: 

 1. Cazul legii penale mai favorabile, care se aplică şi după înlocuirea ei cu o 

lege mai aspră, acest regim juridic găsindu-şi raţiunea în aceleaşi considerente de 

umanism al legii pentru care se admite şi retroactivitatea legii penale mai favorabile. 

 2. Cazul legii temporare, ale cărei prevederi se aplică şi după împlinirea 

termenului ei de acţiune, pentru infracţiunile săvârşite în timpul când era în vigoare, 

dar fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de timp.  

 
 2.3. Ieşirea din vigoare a actului normativ 
 În literatura de specialitate identificăm următoarele modalităţi de ieşire din 

vigoare a actului normativ: 

 

 

 Reglementările naționale stabilesc prin art.74 „Încetarea acţiunii actului 

normativ” al Legii cu privire la actele normative din 22.12.2017 următoarele 

modalități de ieșire din vigoare: (1) Acţiunea actului normativ încetează dacă: a) actul 

este abrogat; b) actul este declarat neconstituţional sau, după caz, ilegal prin hotărâre 

definitivă a instanţei competente; c) termenul de aplicare a actului a expirat; d) actul 

s-a consumat; e) actul a devenit desuet. 

 

Modalităţile ieşirii din 
vigoare a legii 

Abrogare Expirare   Căderea în 
desuetudine 

Reglementările naționale stabilesc prin art.74 Încetarea acţiunii actului 
normativ al Legii cu privire la actele normative din 22.12.2017 următoarele 
modalități de ieșire din vigoare: (1) Acţiunea actului normativ încetează dacă: 
a) actul este abrogat; b) actul este declarat neconstituţional sau, după caz, ilegal 
prin hotărâre definitivă a instanţei competente; c) termenul de aplicare a actului a 
expirat; d) actul s-a consumat; e) actul a devenit desuet.

Existența diferitelor modalități de ieșire din vigoare a actelor normative se 
explică prin: a) valoarea actelor normative vizate și ponderea lor în sistemul nor-
mativ-juridic; b) natura lor – sunt acte normative fără termen sau sunt acte nor-
mative la termen; c) domeniul relațiilor sociale reglementat de actele normative 
vizate. Astfel, actele normative, ale căror norme reglementează relații sociale 
importante în condițiile de învechire, de necesitate a adoptării unui act normativ 
nou, sunt supuse abrogării. Actele normative adoptate la termen, la expirarea 
intervalului de timp în care este măsurat acest termen, expiră. Actele normative, 
care reglementează un domeniu de relații sociale ce-și pierd valoarea socială, cad 
în desuetudine (desuet = depășit).

abrogarea normelor juridice este un procedeu tehnico-juridic al legiui-
torului prin intermediul căruia se renunţă la forţa juridică a actelor normative 
fără termen. Este cea mai importantă şi mai frecventă cale de ieşire din vigoare 
a normelor juridice. Clare reglementări normativ-juridice ce definesc abrogarea 
au fost efectuate de legiuitorul național prin adoptarea Legii cu privire la actele 
normative din 22.12.2017. Astfel, la art.65 Intervenirea abrogării legiuitorul 
stipulează: „(1) Abrogarea este un procedeu tehnico-juridic de suprimare prin 
care sunt scoase din vigoare prevederile actului normativ ce nu mai corespund 
echilibrului dintre cerinţele sociale de reglementare legală. (2) Abrogarea inter-
vine în următoarele cazuri: a) pentru anularea dispoziţiilor dintr-un act normativ 
care a intrat în conflict cu dispoziţiile altui act normativ de aceeaşi forţă juridică 
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sau de o forţă juridică superioară; b) pentru înlăturarea discrepanțelor şi necla-
rităţilor; c) pentru degrevarea legislației de normele desuete; d) pentru evitarea 
paralelismelor în legislaţie”.

La art.67 Condiții generale de abrogare din aceeași lege sunt specificate 
aspecte caracteristice nu doar pentru abrogare, dar și pentru expirare și cădere în 
desuetudine: „(1) Abrogarea actului normativ este dispusă printr-un act separat 
de aceeaşi forţă juridică sau de o forţă juridică superioară. Actele normati-
ve sau, după caz, dispozițiile acestora prin care a fost modificat actul normativ 
care se abrogă se consideră abrogate din momentul abrogării acestuia.  (2) Dacă 
adoptarea unui act normativ presupune abrogarea altor acte normative, într-
un articol sau punct distinct al actului normativ se indică lista actelor normative 
care se abrogă, expuse în ordinea publicării acestora. În cazul în care acest lucru 
nu este posibil, proiectul actului de abrogare va fi prezentat în termenul indicat în 
dispoziţiile finale ale actului de bază, dar nu mai târziu de 6 luni de la adoptarea, 
aprobarea sau emiterea actului de bază. (3) În cadrul activității de sistematizare a 
legislaţiei pot fi adoptate, aprobate sau emise acte normative de abrogare, având 
ca obiect exclusiv abrogarea unor acte normative.  (4) Abrogarea poate fi însoţită 
de adoptarea, aprobarea sau emiterea unei noi reglementări în domeniu sau poate 
fi independentă de o nouă reglementare, atunci când se înlătură un act sau o nor-
mă necorespunzătoare. (5) La elaborarea proiectelor privind abrogarea actelor 
normative sau a unor dispoziții ale acestora se verifică dacă acţiunea lor s-a extins 
sau nu asupra altor autorităţi sau persoane. Dacă se atestă o asemenea extindere 
şi unele norme trebuie menţinute în vigoare, în proiect trebuie prevăzută o soluţie 
care să ţină cont de aceasta, iar, după caz, actele normative respective se includ în 
lista celor care se abrogă. (6) În lista actelor normative ce urmează a fi abrogate 
se includ nu doar actele sau dispoziții ale acestora care vin în contradicţie cu noul 
act ori care au fost încorporate de acesta, ci şi actele sau dispoziții ale acestora 
care şi-au pierdut actualitatea, însă formal nu sunt abrogate.  (7) Actele norma-
tive sau dispoziții ale acestora care au avut aplicare temporară și au termenul 
de aplicare depășit nu se abrogă. Dacă raportarea actului sau a unor dispoziții 
ale acestuia la categoria celor temporare prezintă îndoieli, actul sau prevederile 
respective se abrogă. (8) În cazul în care actul normativ, pe lângă normele tem-
porare al căror termen de aplicare a expirat, conține norme permanente în vi-
goare care urmează să fie abrogate, se abrogă actul în întregime.  (9) Dacă actul 
normativ a devenit desuet, acesta este abrogat în întregime, chiar dacă unele 
elemente structurale ale acestuia au fost abrogate anterior. (10) Dacă mai mult de 
două acte normative urmează a fi abrogate, lista acestor acte se expune în anexă 
la proiectul actului normativ ce le abrogă.  (11) În cazul unor abrogări parţiale 
intervenite succesiv, ultima abrogare trebuie să se refere la întregul act normativ, 
nu doar la textul rămas în vigoare”.   
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Ne convingem de faptul că reglementările normative ale art.67 al Legii cu 
privire la actele normative din 22.12.2017 stabilesc mai mult niște condiții teh-
nice ale abrogării, ce au valoare relevantă pentru cunoașterea în detaliu a feno-
menului abrogării, care în doctrina juridică este acceptat în calitate de modalitate 
de ieșire din vigoare a actului normativ prin intermediul unei tehnici speciale, 
detaliat reglementate juridic.

În art.68 Momentul abrogării al respectivei legi legiuitorul intervine cu re-
glementări normative orientate spre a stabili nu doar momentul exact al abrogării 
ca atare, dar și procedura de succedere a actului normativ abrogat cu actul norma-
tiv adoptat, care în anumite situații prezintă un interes teoretico-practic deosebit: 
„(1) Dacă într-un nou act normativ este menţionat expres că la intrarea în vigoare 
a acestuia se abrogă un act existent, atunci actul din urmă se consideră abrogat 
din momentul intrării în vigoare a noului act. (2) Dacă dispoziţiile noului act 
normativ intră în vigoare la date diferite, în acesta, după caz, se stabileşte ex-
pres lista actelor normative sau a dispozițiilor care se abrogă și, corespunzător, 
datele abrogării, urmându-se etapele intrării în vigoare a noului act normativ.   
(3) Actul normativ abrogat sau prevederi ale acestuia abrogate nu se repun în 
vigoare în cazul abrogării actului care a prevăzut abrogarea lor”. 

Concluzionăm că abrogarea poate fi:
expresă directă	  – atunci când noul act normativ prevede în mod expres 
şi direct ce act normativ anterior se abrogă sau care părţi sau articole din 
acel act se abrogă;
expresă indirectă	  – când noul act normativ se limitează la a prevedea 
că se abrogă toate actele normative sau prevederile din actele normative 
contrare dispoziţiilor sale, fără a le menţiona expres. Se utilizează for-
mula: „pe data intrării în vigoare a prezentului act normativ se abrogă 
orice dispoziţie legală contrarie”;
tacită sau implicită	  – are loc atunci când noul act normativ nu conţine 
nicio prevedere expresă de abrogare, dar reglementarea pe care o cuprin-
de se abate de la vechea reglementare – lex posteriori derogat priori.

Într-un sistem legislativ dotat cu o tehnică legislativă avansată cea mau efec-
tivă va fi abrogarea expresă.

Este necesar de a face o diferenţiere între abrogare şi derogare, ultima re-
prezentând o reglementare diferită, o abatere sau o excepţie de la reglementarea 
existentă, pe care însă nu o abrogă, ci îi îngustează sfera de aplicare.

În aceeași Lege cu privire la actele normative legiuitorul național identifică, 
la art.66, Tipurile abrogării: „(1) Abrogarea poate fi totală sau parţială. (2) Ab-
rogarea este totală atunci când actul normativ se suprimă integral. (3) Abrogarea 
este parţială atunci când se suprimă doar o parte din prevederile actului normativ. 
(4) Abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are întotdeauna un caracter 
definitiv”.



143

abrogarea este unica modalitate de ieșire din vigoare a reglementărilor nor-
mative ce se prezintă drept un procedeu tehnico-juridic. expirarea și căderea în 
desuetudine nu sunt procedee tenico-juridice, deoarece procedurile în cauză nu 
sunt reglementate juridic, fiind finalități firești de ieșire din vigoare a anumitor acte 
normative din cauza expirării termenului pentru care au fost adoptate, ori din con-
siderentele irelevanței relațiilor sociale reglementate, actele normative respective 
devin desuete. Însa, este necesar de a cunoaște și alte procedee tehnico-juridice care 
sunt relevante pentru caracterizarea acțiunii normei juridice în timp. 

Revocarea, ca fenomen tehnico-juridic, este deosebit de abrogare. Revoca-
rea se manifestă în situaţia când legea nu a produs efecte juridice, deoarece este 
retrasă înainte de publicare şi, deci, înainte de intrarea acesteia în vigoare. 

Abrogarea se referă, ca şi nulitatea legii, la încetarea caracterului obligatoriu 
al acesteia. deosebirea: abrogarea se referă la un act normativ legal, funcțional; 
nulitatea legii este o sancţiune a dreptului pozitiv care suprimă retroactiv efec-
tele actului normativ juridic. Nulitatea este determinată de neajunsurile legii.

revizuirea poate fi privită ca o formă specială de abrogare referitoare 
la Constituţia statului, impune o procedură mai complexă ce afectează întregul 
sistem legislativ.

Celelalte două modalități de ieșire din vigoare a actelor normative deja nu 
sunt procedee tehnico-legislative, însă includ anumite condiții doctrinare ce le 
caracterizează. Amintim că, pe lângă abrogare, mai există două modalități de 
ieșire din vigoare a actului normativ – expirarea actului normativ la termen și 
căderea în desuetudine a actului normativ.

Expirarea actului normativ, a cărui acţiune este determinată în timp, carac-
terul lui temporar fiind consacrat în textul său. Caracter temporar posedă actele 
normative la termen. Drept exemplu de act normativ la termen este Legea Bu-
getului Statului pentru anul respectiv, ce indică termenul în care poate produce 
efecte juridice. 
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Căderea în desuetitudine. Sunt situaţii când o normă, deşi neabrogată, îşi 
încetează efectele ca urmare a schimbării condiţiilor social-economice care au 
generat apariţia sa. Acest proces de învechire este firesc, există între reglemen-
tările juridice şi dezvoltarea istorico-socială a unui sistem. Doctrina juridică cu-
noaşte principiul „Ubi cessat ratio legis, ibi cessat lex” – acolo unde încetează 
raţiunea, temeiul aplicării legii, încetează şi acţiunea legii. 

3. Acţiunea normei juridice în spaţiu
Acțiunea actului normativ și a normei juridice în spațiu, la moment, este regle-

mentată prin Legea privind actele legislative, nr. 780-XV din 27.12.2001. Însă, regle-
mentarea în cauză a purtat un caracter temporar, până la intrarea în vigoare a Legii 
cu privire la actele normative din 22.12.2017, ce a intrat în vigoare în baza art.79 
Dispoziții finale: „(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data 
publicării, cu excepţia art.22, art.50 alin.(2) şi art.58 alin.(6), care vor intra în vigoare 
după 12 luni de la data publicării acesteia. (2) În termen de 6 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, Guvernul: a) va aduce actele sale normative în concordanţă 
cu prezenta lege; b) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei 
în conformitate cu prezenta lege; c) va aproba etapele de conectare a autorităţilor 
publice la Sistemul informaţional. (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se 
abrogă: a) Legea nr.780/2001 privind actele legislative (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 2002, nr.36–38, art.210), cu modificările şi completările ulterioare;    
b) Legea nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 
ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2003, nr.208–210, art.783), cu modificările şi completările ulterioare.”
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Normele juridice internaţionale reglementează relaţiile sociale dintre state 
în conformitate cu principiile teritorialităţii. Articolul 4 Drepturile și libertățile 
omului din Constituţia Republicii Moldova determină prioritatea în aplicare a 
normelor internaţionale în coraport cu cele naţionale:  „(1) Dispoziţiile consti-
tuţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în 
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu cele-
lalte tratate la care Republica Moldova este parte. (2) 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.”

Drept teritoriu al statului se consideră suprafaţa terestră cu subsolul, ape-
le interne şi teritoriale, spaţiul aerian în limitele frontierelor de stat. Constituția 
Republicii Moldova, în art.3 teritoriul, stabilește: „(1) Teritoriul Republicii 
Moldova este inalienabil. (2) Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, 
respectându-se principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului interna-
ţional.”

Drept teritoriu al statului se consideră şi teritoriul ambasadelor. Frontiera de 
stat stabileşte limitele spaţiale de acţiune a suveranităţii statului. principiul teri-
torialităţii legii determină că legea îşi extinde efectele asupra întregului teritoriu 
al statului, excluzând acţiunile legilor altor state.

Excepţiile extrateritorialităţii – când, în anumite cazuri, nu se aplică regle-
mentarea normativă a legii statului pe teritoriul lui sau reglementarea normativă 
a legii statului îşi extinde autoritatea şi în afara frontierelor sale. În condiţiile în 
care la aplicarea acestor excepţii se ţine cont de principiile dreptului internaţio-
nal şi, în special, de principiul egalităţii suverane a statelor, al reciprocităţii, al 
liberului lor consimţământ, ele nu afectează cu nimic principiul suveranităţii de 
stat, ci, dimpotrivă, facilitează răspândirea relaţiilor internaţionale contempora-
ne. Excepțiile extrateritorialității pot fi extensive și restrictive. 

Excepțiile extensive – aplicarea legii statului şi în afara teritoriului sta-
tului, în condițiile în care reglementările normativ-juridice autohtone își extind 
sfera de activitate în afara hotarelor statului. 
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1. Personalitatea legii penale – legea penală a RM se aplică infracţiunilor 
săvârşite în străinătate de către cetăţenii RM sau dacă, apatrid fiind, are domici-
liul pe teritoriul RM. 

2. Realitatea legii penale – legea penală a RM se aplică infracţiunilor să-
vârşite de cetăţenii străini sau apatrizi pe teritoriul străin (contra statului RM, 
vieţii unui cetăţean al RM, ori prin care s-a adus o vătămare gravă integrităţii sau 
sănătăţii unui cetăţean al RM).

3. Universalitatea legii penale – legea penală a RM se aplică faptelor săvâr-
şite de cetăţenii RM în străinătate, dacă fapta e pedepsită de legea străină şi de 
legea RM, iar autorul ei se află pe teritoriul RM.

Excepțiile restrictive de aplicare a reglementărilor normative – aplicarea 
legii străine pe teritoriul statului, în condițiile în care reglementările normativ-
juridice autohtone își reduc sfera de activitate în favoarea unor norme juridice ale 
altor state. Excepțiile restrictive sunt: 

1.  Sediul misiunilor diplomatice;
2.  Bortul navei maritime sau aeriene străine, aflate pe teritoriul statului, se 

aplică legea pavilionului sub care navighează nava.

4. Acţiunea normei juridice asupra subiecților

Acțiunea normei juridice asupra subiecților stabilește condițiile de aplica-
re a reglementărilor normativ-juridice asupra diferitelor categorii de subiecți. 
Este necesar a determina care sunt categoriile de subiecți, relevante pentru ca-
racteristica acțiunii normei juridice asupra subiecților. Astfel, identificăm ur-
mătoarele categorii de subiecți:

După statutul juridic al persoanelor fizice1. :
1.1. Cetățeni
1.2. Cetățeni străini
1.3. Apatrizii, sau persoanele fără cetățenie.

2. După cercul de subiecți ai raportului juridic:
2.1. Subiecți individuali
2.2. Subiecți colectivi (persoane juridice).

 Doctrina juridică și sistemul juridic național stabilesc condiții de aplicare a 
actului normativ-juridic asupra:

a)  cetaţenilor şi persoanelor juridice din Republica Moldova;

190 
 

 1. personalitatea legii penale – legea penală a RM se aplică infracţiunilor 

săvârşite în străinătate de către cetăţenii RM sau dacă apatrid fiind, are domiciliul pe 

teritoriul RM.  

 2. Realitatea legii penale – legea penală a RM se aplică infracţiunilor săvârşite 

de cetăţenii străini sau apatrizi pe teritoriul străin (contra statului RM, vieţii unui 

cetăţean al RM, ori prin care s-a adus o vătămare gravă integrităţii sau sănătăţii unui 

cetăţean al RM). 

 3. Universalitatea legii penale  – legea penală a RM se aplică faptelor 

săvârşite de cetăţenii RM în străinătate, dacă fapta e pedepsită de legea străină şi de 

legea RM, iar autorul se află pe teritoriul RM. 

 

Excepțiile restrictive de aplicare a reglementărilor normative – aplicarea legii 

străine pe teritoriul statului, în condițiile în care reglementările normativ-juridice 

autohtone își reduc sfera de activitate în favoarea unor norme juridice ale altor state. 

Excepțiile restrictive sunt:  

 1. Sediul misiunilor diplomatice; 

 2. Bortul navei maritime sau aeriene străine, aflate pe teritoriul statului, se 

aplică legea pavilionului sub care navighează nava. 

 

 

4. Acţiunea normei juridice asupra subiecților 
 

 
 

Normele juridice acţionează asupra tuturor destinatarilor în 
limitele teritoriale de acţiune a unui act normativ, stabilind cercul 
de subiecţi participanţi la un raport juridic. 

 



147

b)  cetaţenilor străini şi apatrizilor care se află în teritoriul Republicii Mol-
dova;

c)  persoanelor juridice străine cu sediu în teritoriul Republicii Moldova.
Excepţiile de la aplicarea actului normativ-juridic subiecților indicați sunt 

stabilite prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi 
prin principiile universale ale dreptului internațional.

3. După competență:
3.1. Subiecți abilitați cu competență generală
3.2. Subiecți abilitați cu competență specială
3.3. Subiecți abilitați cu competență excepțională.

În conformitate cu această clasificare a subiecților, putem identifica o cla-
sificare corespunzătoare a normelor juridice:

Norme juridice cu caracter general de aplicare (generale)•	
Norme juridice cu caracter special de aplicare (speciale)•	
Norme juridice cu caracter excepţional de aplicare (derogatorii).•	

În dependenţă de caracterul normelor cuprinse, actele legislative se îm-
part în acte legislative generale, speciale şi derogatorii (de exceptie). Do-
meniul în cauză este reglementat prin art.5 Clasificarea normelor juridice 
al Legii cu privire la actele normative din 22.12.2017: „(1) În funcţie de ca-
racterul lor, normele juridice se împart în generale, speciale şi derogatorii.                    
(2) Normele juridice generale sunt aplicabile fie tuturor raporturilor sociale sau 
subiecţilor de drept, fie unor categorii de raporturi sau de subiecţi, fără a-şi 
pierde caracterul de generalitate. (3) Normele juridice speciale sunt aplicabile 
în exclusivitate anumitor categorii de raporturi sociale sau subiecţi strict deter-
minaţi. În caz de divergenţă între o normă generală şi o normă specială, care se 
conţin în acte normative de acelaşi nivel, se aplică norma specială. (4) Normele 
juridice derogatorii sunt diferite în raport cu reglementarea-cadru în materie 
şi sunt aplicabile unei situaţii determinate. În caz de divergenţă între o normă 
generală sau specială şi o normă  derogatorie, care se conţin în acte normative 
de acelaşi nivel, se aplică norma derogatorie.” 

Identificarea normelor juridice de o categorie sau alta urmează a fi efectua-
tă prin actul normativ corespunzător – general, special, derogatoriu. Pot exista 
situații, când într-un act normativ vor coiexista norme juridice cu diferit grad 
de generalitate.

Actul legislativ general cuprinde norme juridice aplicabile tuturor raportu-
rilor sociale sau subiecților de drept ori unor anumite categorii de raporturi sau 
de subiecți, fara a-și pierde caracterul de generalitate.

Actul legislativ special cuprinde norme juridice aplicabile în exclusivitate 
unor categorii de raporturi sociale sau subiecți strict determinate prin derogare 



148

de la regula generală. În caz de divergentă între o normă a actului legislativ 
general și o normă a actului legislativ special cu aceeași forţă juridică, se aplică 
norma actului legislativ special.

Actul legislativ de exceptie reglementeaza raporturile sociale generate de si-
tuaţii excepţionale. Actul legislativ de excepţie derogă de la actele generale şi de 
la cele speciale. În caz de divergentă între o normă a actului legislativ general 
sau special şi o normă a actului legislativ de excepţie cu aceeași forţa juridi-
că, se aplică norma actului legislativ de excepţie.

În clauza de adoptare a actului legislativ se indică apartenenţa acestuia la 
categoria de acte legislative speciale sau excepţionale.

Actele legislative sunt subordonate ierarhic. Actul legislativ ierarhic superior 
poate modifica, completa sau abroga un act legislativ inferior. În cazul modifi-
carii sau completării exprese a actului inferior, modificarea sau completarea are 
aceeași forța juridică ca şi actul modificat sau completat.

În cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi forţă juridică apare 
un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiași obiect al 
reglementării, se aplică prevederile actului posterior.

Excepții de la regulile enunțate pot fi de două categorii:
Excepții ce țin de subiecți – șefi de state, persoane care posedă imunitate 1. 
diplomatică;
Excepții ce țin de domeniul de reglementare juridic – actele normative ce 2. 
reglementează răspunderea penală.

subiecte de evaluare:

1.  Explicaţi momentele ce definesc acţiunea actului normativ în timp.
2.  Ce presupune principiul neretroactivităţii legii, care sunt excepţiile de la 

acest principiu? 
3.  Caracterizaţi efectele normelor juridice pe un anumit teritoriu.
4.  Numiţi criteriile de clasificare a normelor juridice după sfera de influenţă 

asupra persoanei.
5.  Enumerați și caracterizați excepțiile de neretroactivitate a legii.
6.  Enumerați și caracterizați excepțiile de ultraactivitate a legii.
7.  Cum deosebim actele normativ-juridice generale de cele speciale? De 

cele de excepție?
8.  Dați exemple de norme juridice generale, speciale, de excepție.
9.  Caracterizați modalitățile ieșirii din vigoare a normelor juridice.
10. Explicați necesitatea existenței a mai multor modalități de intrare în vi-

goare a normelor juridice.
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Literatura recomandată:

 Ceterchi I., Craiovan I. 1. Introducere în teoria generală a dreptului. Bucu-
reşti, 1993.

 Mihai Gh. 2. Fundamentele dreptului: Teoria şi filosofia dreptului. Bucu-
reşti, 1997.

 Motică R., Mihai Gh. 3. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 2001.
 Negru B., Negru A. 4. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 
2006.

 Popa N. 5. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 2002.
 Vrabie G., Popescu S. 6. Teoria generală a dreptului. Iaşi, 1995.
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Tema 10: procesul de creare (elaborare) a dreptului

Conţinutul temei:
1.  Definiţia procesului de creare a dreptului
2.  Tehnica juridică şi tehnica legislativă
3.  Principiile fundamentale ale procesului de creare a dreptului
4.  Formele şi funcţiile procesului de creare a dreptului
5.  Etapele (fazele) procesului de legiferare
6.  Părţile constitutive ale actelor normative. Elementele de structură ale actelor 

normative
7. Definiţia sistematizării legislaţiei. Metodele de sistematizare a legislaţiei. Ne-

cesitatea sistematizării

obiectivele de formare:
la nivel de cunoaştere şi înţelegerea) 

studentul va:
explica esența conceptelor de tehnică juridică și de tehnică legislativă;- 
 explica semnificația procesului de creare a legilor;- 
identifica principiile fundamentale ale procesului de creare a dreptului;- 
enumera etapele procesului de legiferare;- 
defini conceptul codificării;- 
enumera părțile constitutive ale legii;- 
recunoaște elementele de structură ale actului normativ-juridic în baza unor - 
extrase din acte normative puse la dispoziție.

la nivel de aplicareb) 
studentul va:

relata despre etapele procesului de legiferare specifice sistemului juridic al - 
Republicii Moldova;
stabili legătura dintre tehnica juridică şi tehnica legislativă;- 
compara modalităţile de adoptare a diferitelor categorii de legi;- 
distinge particularitățile încorporării și ale codificării ca forme de sistemati-- 
zare a actelor normativ-juridice;
descoperi importanța respectării unor principii clare în procesul de legiferare;- 
sintetiza părțile constitutive ale unui act normativ-juridic concret pus la - 
dispoziție.

la nivel de integrarec) 
studentul va:

argumenta necesitatea respectării unor etape consecutive, stricte, în procesul - 
de creare a legilor;
motiva utilitatea respectării unor rigori de stil și de limbaj în procesul de - 
creare a dreptului;
judeca asupra avantajelor codificării, ca formă de sistematizare a legislației;- 
evalua riscurile nerespectării principiului profesionalismului în procesul de - 
legiferare. 
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1. Definiţia procesului de creare a dreptului
Procesul de creare a dreptului este o formă a activităţii statale, în rezultatul 

căreia voinţa forţelor politice aflate la putere devine obligatorie, se exprimă în 
formă de norme de drept într-un anumit izvor al dreptului.

Cerinţe înaintate față de forma proiectelor de lege:
 consecutivitatea logică a expunerii, legătura internă între prescripţiile 1) 
normative incluse în actul normativ-juridic;

 lipsa de contradicţii în interiorul actului normativ şi în sistemul legislativ 2) 
în ansamblu;

 expunerea normei juridice într-o formă maximal laconică şi compactă, 3) 
însoţită de o reflectare complexă a conţinutului ei;

 claritatea, simplitatea şi accesibilitatea limbajului actelor normative;4) 
 expunerea exactă şi strict determinată a formulărilor şi termenilor juri-5) 
dici utilizați în legislaţie;

 reducerea până la minimum a numărului de acte referitoare la una şi 6) 
aceeaşi întrebare în interesul unei evidenţieri mai eficiente a materialului 
normativ, înlesnirea utilizării lui, lărgirea actelor normative;

 o delimitare exactă între reglementările normative şi nenormative, între 7) 
normele permanente şi cele temporare.

O premisă necesară a culturii înalte a procesului de creare a dreptului este 
evidenţierea şi studierea minuţioasă a legislaţiei în acele domenii ce urmează a fi 
incluse în conţinutul proiectul actului normativ.

Un rol important în tehnica legislativă au mijloacle şi regulile de formare 
a noilor acte normative. Regulile solicită includerea în actul normativ numai 
a materialului omogen. Mai bine de emis două sau trei acte, dar nu de elabo-
rat un act normativ variat după conţinut. Regulile stabilesc emiterea iniţială a 
normelor dreptului material şi mai apoi a normelor dreptului procedural, iniţial 
emiterea normelor generale, mai apoi emiterea normelor de concretizare ş.a.

Un element important al procesului de creare a dreptului sunt mijloacele de 
expunere a voinţei legiuitorului. Ca mijloace ale tehnicii juridice se consideră:

aranjamentul normativ, adică expunerea prescripţiilor juridice cu utiliza-1) 
rea categoriilor „dreptul” şi „obligaţiunea”, cu indicarea la măsurile de 
asigurare, sancţiuni ş.a.; 
construcţia juridică, adică prescripţiile juridice se expun în conformitate 2) 
cu schemele-tip, modele care exprimă particularităţile anumitor varietăţi 
de relaţii sociale, fapte juridice;
tipizarea ramurală: prescripţiile normative se expun într-un aşa mod, în-3) 
vât ele să fie incluse într-o anumită ramură de drept (aşa se obţin rezul-
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tate la includerea prescripţiei normative întru-un act de codificare, supu-
nerea lui unui anumit sistem de norme generale, aplicarea terminologiei 
ramurale ş.a.).

2. Tehnica juridică şi tehnica legislativă
Tehnica juridică se prezintă ca o categorie complexă ce include în sine un an-

samblu de metode, mijloace, procedee folosite în procesul de elaborare, interpre-
tare şi realizare a dreptului în scopul de a da eficienţă juridică regulilor de com-
portament social. Tehnica juridică caracterizează procesul de creare a dreptului în 
ansamblu, indiferent de forma pe care o va avea norma juridică nou-creată.

Tehnica legislativă, ca parte componentă a tehnicii juridice, caracterizează 
metodele, mijloacele şi procedeele pe care le aplică legiuitorul în procesul de le-
giferare. Tehnica legislativă vizează procesul de creare a legilor. Deține o valoare 
deosebită din considerentul că majoritatea covârșitoare a normelor juridice sunt 
reflectate în actele legislative; or, sistemul de drept național se încadrează în fa-
milia sistemelor de drept romano-germanice. Tehnica legislativă se referă numai 
la crearea normelor juridice din actele legislative. Spre deosebire de tehnica juri-
dică, ea nu vizează domeniile de realizare, de interpretare și aplicare a normelor 
juridice, elemente caracteristice tehnicii juridice. 
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principalele procedee de 
tehnică legislativă 

Inventarierea legislaţiei în vigoare. 

Întocmirea unor studii economice, 
sociologice etc. privind evoluţia şi 
tendinţele fenomenelor şi relaţiilor 
sociale ce urmează a fi obiect de 
reglementare juridică normativă. 

Examinarea legislaţiei din alte state 
privind reglementarea problemelor 
analogice. 
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3. Principiile fundamentale ale procesului de creare a dreptului
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 Principiul legalităţii se manifestă atât în procedura de adoptare a actului 

normativ, cât şi în conţinutul lui. Capacitatea altor organe de creare a dreptului şi de 

efectuare a controlului asupra procesului de creare a dreptului trebuie să-și găsească 

exprimare  strict în hotarele competenţelor lor, în baza legii şi într-o deplină 

corespundere cu aceasta. 

 Principiul democratismului. Una dintre direcţiile de dezvoltare a sistemului 

politic al societăţii la etapa contemporană este  o participare tot mai activă a 

cetăţenilor la administrarea diferitelor domenii statale sau sociale, care în procesul de 

creare a dreptului se manifestă prin adoptarea actelor normativ-juridice pe calea 

referendumului – cea mai directă formă a democraţiei.  

 Principiul profesionalismului. În procesul de creare a dreptului tot mai mult 

apare necesitatea cunoştinţelor speciale. În realizarea acestui principiu un rol 

important îl are ştiinţa, deoarece anume ea contribuie la evidenţierea celor mai 

principiile fundamentale ale procesului de 
creare a dreptului 

Legalităţii 
 

Democratismului 
 

 
Profesionalismului 

 

 
Planificării 

 

 
Publicităţii 

 

Diferenţierii stricte a 
împuternicirilor  

de creare a dreptului 

Principiul legalităţii se manifestă atât în procedura de adoptare a actului 
normativ, cât şi în conţinutul lui. Capacitatea altor organe de creare a dreptu-
lui şi de efectuare a controlului asupra procesului de creare a dreptului trebuie                     
să-și găsească exprimare strict în hotarele competenţelor lor, în baza legii şi într-o 
deplină corespundere cu aceasta.

Principiul democratismului. Una dintre direcţiile de dezvoltare a sistemului 
politic al societăţii la etapa contemporană este o participare tot mai activă a cetă-
ţenilor la administrarea diferitelor domenii statale sau sociale, care în procesul de 
creare a dreptului se manifestă prin adoptarea actelor normativ-juridice pe calea 
referendumului – cea mai directă formă a democraţiei. 

Principiul profesionalismului. În procesul de creare a dreptului tot mai mult 
apare necesitatea cunoştinţelor speciale. În realizarea acestui principiu un rol 
important îl are ştiinţa, deoarece anume ea contribuie la evidenţierea celor mai 
acceptabile forme juridice, prezintă proiecte alternative ale actelor normative, 
analizează anumite interese în societate, are posibilitatea de a efectua experimen-
te ştiinţifice.

Principiul planificării. În condiţiile contemporane de modernizare şi refor-
mare a Republicii Moldova o deosebită importanţă se acordă planificării procesu-
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lui de creare a dreptului, concentrării forţelor de legiferare spre anumite domenii 
oportune de creare a dreptului. Planificarea acordă posibilitatea de a evita unele 
reglementări inutile, unele reglementări duble ş.a.

Principiul publicităţii constă în caracterul public al procesului de creare a 
dreptului, într-o analiză liberă şi constructivă a proiectelor de acte normative.

Principiul diferenţierii stricte a împuternicirilor de creare a dreptului. 
Realizarea acestui principiu are o importanţă deosebită în condiţiile organizării 
statale a societăţii pe ideile separării puterilor, în prezenţa sistemelor de frâne şi 
contragreutăţi.

4. Formele şi funcţiile procesului de creare a dreptului

Formele procesului de creare a dreptului pot fi clasificate după diferite crite-
rii. În dependenţă de subiecţi, pot fi evidenţiate următoarele forme ale procesului 
de creare a dreptului:

 Procesul nemijlocit de creare a dreptului de către popora) . Această for-
mă de creare a dreptului se efectuează prin intermediul referendumu-
lui. Astfel erau adoptate constituţiile republicilor unionale şi constituţiile 
fostei URSS. În Republica Moldova această formă de creare a dreptului 
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formele procesului de creare a 
dreptului 

 

Procesul de creare a dreptului emană 
nemijlocit de la popor (referendumul) 

Procesul de creare a dreptului ca competenţă a 
organelor statale 

Sancţionarea de către stat a normelor ce s-au 
format independent 

Crearea dreptului în comun de către organele 
de stat şi organizaţiile obşteşti (nestatale) 

Crearea dreptului pe cale judiciară 
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nu se practică. În anumite condiţii, forma menţionată are şi anumite im-
perfecţiuni, însă caracterizează un regim democratic.

 Procesul de creare a dreptului efectuat de stat, de organele de statb) . În 
anumite condiţii, în dependenţă de competenţă, acest proces este efectuat 
de însuşi statul (la încheierea unui tratat internaţional), de organele puterii 
de stat. În cazul dat putem evidenţia legislativul statului (Parlamentul), care 
se ocupă de procesul de creare a legilor şi a altor acte normativ-juridice.

 Sancţionarea de stat a normelorc)  care s-au format independent, în formă 
de obiceiuri, ori au fost elaborate de organizaţiile nestatale, sau la baza 
formării lor se află normele religioase. În această situaţie, organul de stat 
competent nu se ocupă nemijlocit de procesul de creare a normei, dar nu-
mai o recunoaşte, îi acordă o forţă juridică, o ridică la rang de lege. Altfel 
spus, transformă calitativ o normă socială deja creată sau un act normativ 
este determinat ca juridic; în ambele cazuri li se acordă forţă juridică.

 Crearea dreptului în comun de către organele de stat şi organizaţiile d) 
obşteşti (nestatale). Ca exemplu putem elucida încheierea contractului 
colectiv de muncă anual dintre administraţia întreprinderii şi comitetul 
sindical din numele colectivului de muncă.

 Crearea dreptului pe cale judiciarăe) . Acest fenomen este caracteristic 
pentru sistemele juridice de origine anglo-saxonă. Anumitei hotărâri ju-
decătoreşti i se acordă o forţă juridică obligatorie, în calitate de normă 
juridică (precedentul juridic).

În majoritatea sistemelor juridice de origine romano-germanică procesul de cre-
are a dreptului este rezultatul activităţii statului şi a organelor competente ale lui.
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5. Etapele (fazele) procesului legiferării 
 
procesul de creare a dreptului – un proces dinamic de perfecţionare permanentă a 

sistemului de drept existent. Fiecare act normativ nou-adoptat trebuie să se includă 

fără obstacole în sistemul actelor normative în vigoare. procesul de creare a 

dreptului – o totalitate de acţiuni organizaţionale consecutive ce sunt reglementate de 

norme constituţionale şi alte norme juridice, orientate spre elaborarea și obținera forței 

juridice a normelor de comportament ce se conțin în formele (izvoarele) oficiale ale 

dreptului. 

procesul de legiferare – un proces dinamic destinat transformării permanente a 

actelor normative, în scopul perfecţionării reglementării relaţiilor sociale existente şi 

al reglementării relaţiilor sociale noi destinate reglementării juridice. Importanța 

Reînnoirea legislaţiei, adică emiterea noilor acte cu 
caracter normativ-juridic 

Înlăturarea (anularea) normelor juridice învechite 
 

Înlăturarea lacunelor din drept 
 

Funcţiile procesului de creare a 
dreptului 
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5. Etapele (fazele) procesului de legiferare
procesul de creare a dreptului – un proces dinamic de perfecţionare per-

manentă a sistemului de drept existent. Fiecare act normativ nou-adoptat trebuie 
să se includă fără obstacole în sistemul actelor normative în vigoare. procesul 
de creare a dreptului – o totalitate de acţiuni organizaţionale consecutive ce 
sunt reglementate de norme constituţionale şi alte norme juridice, orientate spre 
elaborarea și obținera forței juridice a normelor de comportament ce se conțin în 
formele (izvoarele) oficiale ale dreptului.

procesul de legiferare – un proces dinamic destinat transformării perma-
nente a actelor normative, în scopul perfecţionării reglementării relaţiilor sociale 
existente şi al reglementării relaţiilor sociale noi destinate reglementării juridice. 
Importanța legislației pentru sistemul juridic național, în condițiile căruia Legea 
(în sensul larg al interpretării) este principalul izvor formal al dreptului, deter-
mină și o reglementare detaliată a procesului de legiferare, împărțit clar în etape 
bine determinate. Etapele procesului de legiferare sunt reglementate prin Legea 
cu privire la actele normative din 22.12.2017. Astfel art.20 Etapele principale 
ale legiferării al legii respective determină următoarele etape ale acestui proces: 
„(1) Principale etape ale legiferării sunt:  a) publicarea anunţului privind iniţiati-
va de elaborare a actului normativ şi publicarea studiului de cercetare; b) elabo-
rarea proiectului actului normativ; c) emiterea, aprobarea sau adoptarea actului 
normativ;   d) promulgarea, în cazul în care actul normativ este o lege; e) publi-
carea actului normativ. (2) Etapele legiferării, prevăzute la alin.(1) lit.a), c)–e), 
pe lângă prezenta lege, pot fi reglementate şi de alte acte normative.” Importanţa 
procesului de legiferare evidențiază valoarea acestui proces și este reflectată prin 
reglementarea detaliată. Încălcarea procesului de legiferare afectează esențial 
axiologia actului legislativ concret în procesul de reglementare normativ-juridi-
că a relațiilor sociale. Procesul de legiferare determină existenţa unei proceduri 
complexe, formată din mai multe etape, clar determinate.
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sunt:  a) publicarea anunţului privind iniţiativa de elaborare a actului normativ şi 

publicarea studiului de cercetare; b) elaborarea proiectului actului normativ; c) 

emiterea, aprobarea sau adoptarea actului normativ;   d) promulgarea, în cazul în care 

actul normativ este o lege; e) publicarea actului normativ. (2) Etapele legiferării, 

prevăzute la alin.(1) lit.a), c)–e), pe lângă prezenta lege, pot fi reglementate şi de alte 

acte normative.” Importanţa procesului de legiferare evidențiază valoarea acestui 

proces și este reflectată prin reglementarea detaliată. Încălcarea procesului de 
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Este vădită intenția legiuitorului de a efectua, prin intermediul articolului 
20 menționat, o delimitare între legi și alte acte legislative. Prin a IV-a etapă 
legiuitorul arată că legiferarea este obligatorie numai în cazul în care actul 
normativ are formă și condiții de lege. Dacă însă actul normativ nu este o lege, 
dar se supune obligatoriu procesului de legiferare, atunci vorbim de alte acte 
legislative. 

Procesul desfăşurat de legiferare. Convenţional, procesul de legiferare 
poate fi divizat în două etape: a) pregătirea proiectului actului normativ-juridic 
şi b) adoptarea lui, etape care, la rândul lor, pot fi divizate în mai multe stadii. 

Prima etapă este elaborarea proiectului de act normativ. În noua Lege 
cu privire la actele normative din 22.12.2017 acestei etape îi este dedicat un 
capitol aparte – Capitolul III „Activitatea de legiferare”, în care sunt regle-
mentate toate particularitățile etapei de elaborare a actului normativ. Astfel, 
în structura capitolului menționat evidențiem următoarele compartimente ce 
sunt orientate spre detalierea lui: a) Etapele legiferării; b) Iniţierea elaboră-
rii proiectelor actelor normative; c) Procedura de fundamentare a proiectelor  
actelor normative; d) Întocmirea proiectului de act normative; e) Avizarea, 
consultarea publică şi efectuarea expertizei; f) Definitivarea proiectului actului 
normativ.  În continuare, fiecare etapă de elaborare a proiectului actului nor-
mativ este detaliată printr-un sistem complex de articole, care pot fi consultate 
nemijlocit din legea menționată, în scopul formării unei concepții clare despre 
etapa caracterizată.

A doua etapă – adoptarea actului normativ-juridic, este strict reglementată 
în legea menționată și indică celelalte etape ale procesului de legiferare: de 
la elaborarea proiectului de act normativ până la intrarea în vigoare a actului 
normativ.

Evidenţiem aici următoarele stadii: 
1.  Iniţiativa legislativă.
2.  Adoptarea hotărârii despre pregătirea proiectului actului normativ-       

juridic. 
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3.  Pregătirea proiectului actului normativ-juridic.
4.  Discutarea textului proiectului actului normativ-juridic.
5.  Coordonarea proiectului actului normativ-juridic.
6.  Expertiza proiectului actului normativ-juridic.
7. Completarea proiectului actului normativ-juridic.
8.  Prezentarea proiectului actului normativ-juridic la examinarea organu-

lui abilitat cu competenţa de creare  a dreptului.
9.  Adoptarea actului normativ-juridic.
10.  Promulgarea legii.
11.  Publicarea legii.

6. Părțile constitutive ale actelor normative. Elementele de 
structură ale actelor normative

Părțile constitutive ale actului normativ posedă o structură predeterminată. 
Sunt determinate de stulul legislativ ce conține în sine un anumit număr de 
reguli de formă.

Este necesar de a face o diferenţiere între părţile constitutive ale actului 
normativ şi elementele de structură ale actului normativ. Elementele de struc-
tură ale actului normativ sunt articolul şi alineatul. Ambele se numerotează 
cu cifre arabe. În anumite cazuri, articolul poate să posede titlu care evidenţiază 
conţinutul acestuia. De regulă, un articol conţine o singură dispoziţie, adică 
normă juridică, dar există situaţii când un articol conţine mai multe norme ju-
ridice. În acest caz normele juridice prezente urmează a fi identificate prin in-
termediul alineatelor. Numerotarea articolelor, precum şi a alineatelor cu cifre 
este utilă în procesul de aplicare sau în cazul existenţei unor norme de trimitere 
sau de blanchetă.
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7. Definiţia sistematizării legislaţiei. Metodele de sistematizare a 
legislaţiei. Necesitatea sistematizării

Sistematizarea legislaţiei este determinată de numărul mare de acte norma-
tive existente şi presupune aranjarea într-o anumită ordine a acestora. Sistema-
tizarea actelor normative este un proces juridic complex, rezultatele căria au o 
importanţă deosebită atât pentru elaborarea ulterioară a normelor juridice, cât 
şi pentru realizarea lor. Rezultatele sistematizării legislaţiei se exemplifică prin 
diferite culegeri de acte normative, coduri, compilaţii ş.a.

După gradul de complexitate, evidenţiem două metode de sistematizare a 
legislaţiei – încorporarea şi codificarea.

Încorporarea este forma simplă de sistematizare a legislaţiei ce constă în 
gruparea, aranjarea actelor normative conform unor criterii anumite (cronologic, 
alfabetic, după obiectul reglementării normative, după ramură de drept etc.). În 
procesul de încorporare se utilizează materialul normativ fără a fi supus unor mo-
dificări (cu excepţia erorilor de ordin gramatical şi ortografic.). Încorporarea poa-
te fi oficială şi neoficială. Încorporarea oficială este efectuată de către un organ 
de stat competent în domeniu. (De exemplu, ministerul competent elaborează o 
încorporare a actelor normative din sfera protecţiei mediului). Utilitatea încorpo-
rării – prezenţa compactă a tuturor actelor normative dintr-un domeniu anumit de 
reglementare juridică, fapt ce facilitează procesul de realizare a normelor juridice 
din domeniul respectiv.

Codificarea este un proces complex de sistematizare a legislaţiei ce constă 
în procesul de prelucrare şi alcătuire a unui singur act normativ cu putere de lege, 
cod, din toate sau aproape toate actele normative dintr-o ramură de drept. Codi-
ficarea este o formă de sistematizare oficială şi se află în competenţa exclusivă 
a Legislativului statului. În procesul de elaborare a codului actele normative ce 
urmează a fi incluse în conţinutul lui sunt supuse unor proceduri de reexaminare 
şi perfecţionare. În procesul menţionat se admite: a) înlăturarea normelor juridice 
vechi, neaplicabile, b) completarea lacunelor existente, c) înlăturarea normelor 
juridice care se repetă în diferite acte normative şi formarea unor norme juridice 
noi, poate chiar cu un caracter mai complex.

Necesitatea sistematizării se manifestă prin facilitarea utilizării, aplicării, 
studierii actelor normative supuse sistematizării, precum şi a perfecţionării lor.

subiecte de evaluare:

1. Caracterizaţi etapele procesului de creare a dreptului.
2.  Specificați principiile de elaborare a dreptului.
3.  Numiţi funcţiile şi formele procesului de creare a dreptului.
4.  Numiţi părţile constitutive ale actului normativ.
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5.  Evidenţiaţi importanţa sistematizării legislaţiei.
6.  Determinaţi părţile constitutive ale actului normativ.
7.  Identificaţi coraportul dintre tehnica juridică şi tehnica legislativă.
8.  Exemplificați modele de încorporare oficială și neoficială a legislației.
9.  Care este deosebirea dintre codificare și încorporare?
10. Poate exista codificarea drept formă a sistematizării neoficiale? Argu-

mentați răspunsul.

Literatura recomandată:

 Aramă E., Savu I. 1. Controverse teoretice şi aspecte practice ale interpre-
tării dreptului. Chişinău, 2005.

 Cojocaru V., Negru B. 2. Tehnica legislativă. Chişinău, 1997.
 Craiovan I. 3. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. Bucureşti, 
2001.

 Negru B., Negru A. 4. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 
2006.
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Tema 11: Sistemul dreptului. Familii de drept

Conţinutul temei:

1.  Definiţia noțiunii „sistem de drept”
2.  Elementele structurale ale sistemului de drept. Obiectul reglementării juridice. 

Metoda reglementării juridice
3.  Ramurile dreptului contemporan
4.  Sistemul legislativ şi elementele lui structurale
5.  Sistemul legislativ, sistemul de drept, sistemul juridic. Coraportul lor
6.  Noţiunea „familie de drept”. Clasificarea sistemelor juridice în familii de drept

obiectivele de formare:

a) la nivel de cunoaştere şi înţelegere
studentul va:

defini conceptul „sistem de drept”;- 
descrie elementele structurale ale sistemului de drept;- 
ilustra esența obiectului de reglementare și a metodei de reglementare;- 
recunoaște metoda de reglementare juridică în baza unor exemple normative - 
concrete;

-  explica semnificația sistemului legislativ;
-  defini conceptul de sistem juridic.

b) la nivel de aplicare
studentul va:

-  relata despre elementele structurale ale sistemului de drept;
-  analiza coraportul dintre sistemul de drept şi sistemul legislaţiei;
-  prezenta ramurile dreptului contemporan;
-  diferenția particularitățile diferitelor familii de drept;
-  analiza factorii ce determină dezvoltarea neuniformă a sistemelor dreptului  

contemporan.

c) la nivel de integrare
studentul va:

-  estima importanţa clasificării sistemelor de drept în familii de drept;
-  aprecia rolul constantelor dreptului ca criterii de clasificare a sistemelor de 

drept în familii de drept contemporan;
-  argumenta apartenența sistemului de drept național familiei de drept romano-

germanic.
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1. Definiţia noțiunii „sistem de drept”
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Evidenţiem trei categorii principale când utilizăm cuvântul sistem în contextul 

dreptului. 

 1. Sistemul juridic se manifestă ca realitatea juridică a societăţii şi include în 

sine acele fenomene cu caracter juridic ce ar determina această realitate – sistemul 
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 2. Sistemul legislaţiei include în sine ansamblul, totalitatea actelor normative 

ce sunt în vigoare într-un stat. 

 3. Sistemul de drept este format dintr-un ansamblu de norme juridice 

amplasate într-o anumită ordine în instituţii juridice, subramuri şi ramuri de drept. 

Sistemul dreptului caracterizează structura dreptului.  

2. Elementele structurale ale sistemului de drept. Obiectul reglementării juridice. 
Metoda reglementării juridice 
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sistemul dreptului este construcţia internă ce se exprimă prin unitatea şi 
coordonarea normelor juridice în vigoare din stat şi prin compartimentarea 
dreptului în anumite părţi componente relativ independente. 
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ramura de drept – o totalitate sistematizată de norme juridice ce formează 
o parte independentă a sistemului de drept, care reglementează o anumită catego-
rie de relaţii sociale prin intermediul unei metode specifice de reglementare.

subramura de drept – o grupă de norme juridice, relativ mare, ce formează 
obiectul unor reglementări juridice distincte. Subramura nu posedă o metodă de 
reglementare juridică proprie. Ca exemplu de subramură de drept putem aduce 
dreptul penal militar încadrat în dreptul penal ca ramură de drept.

Instituţia juridică – o totalitate de norme ce formează o parte independentă 
a ramurii de drept care reglementează relaţii sociale asemănătoare.
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Instituţia juridică interramurală – un sistem de norme ce sunt incluse în 
diferite ramuri de drept, dar destinate a reglementa relaţiile sociale de acelaşi gen 
cu caracter interdependent.

Norma juridică – elementul primar al sistemului de drept ce reglementează 
o relaţie socială-tip.
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Altfel spus, obiectul de reglementare juridică este format dintr-un ansamblu 
de relații sociale omogene prin natura lor. De exemplu: relațiile sociale din fami-
lie; relațiile sociale dintre angajat și angajator; relațiile sociale dintre stat, victimă 
și infractor; relațiile sociale dintre vânzător și cumpărător; relațiile sociale ce 
apar între părți în procesul de judecare a cauzei penale sau civile.

Evidenţiem următoarele elemente ale metodei de reglementare juridică:
 caracterul situaţiei juridice generale a subiecţilor, adică capacitatea juri-- 
dică, relaţiile dintre subiecţi (subalterni, colegi ş.a.);

 caracterul condiţiilor de apariţie, modificare ori încetare a raporturilor - 
juridice, adică a faptelor juridice (contractul, hotărârea judecăţii ş.a.);

 caracterul urmărilor juridice pentru subiectul de drept (pozitive, negati-- 
ve, amendă, mustrare ş.a.).

3. Ramurile dreptului contemporan
Evident, nu au fost evidenţiate toate ramurile dreptului contemporan. La ca-

racterizarea acestui subiect al Teoriei Generale a Dreptului și Statului sunt numite 
numai principalele ramuri de drept în viziunea fiecărei persoane care cercetează 
subiectul caracterizat, ce pot fi diferite de la un subiect la altul. Mai este necesar 
de a menţiona că, deoarece sistemul de drept se află într-o continuă dezvoltare şi 
elementele lui componente permanent se modifică, o ramură de drept, cu timpul, 
poate regresa la nivel de subramură ori instituţie juridică. Și invers, o instituţie 
juridică poate evolua considerabil, generând apariţia unei noi ramuri de drept. 
Ramura de drept prezintă unitatea mai multor instituţii juridice legate strâns între 
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ele prin intermediul obiectului lor comun, prin intermediul metodelor de regle-
mentare comune şi al principiilor unice care le caracterizează.

Ramura de drept este un ansamblu distinct de norme juridice, organic inter-
acţionând între ele, care reglementează relaţii sociale cu acelaşi caracter specific, 
utilizând aceleaşi metode sau acelaşi sistem de metode. Ramurile dreptului nu 
sunt izolate între ele, valoarea lor se exprimă printr-o manifestare interdependen-
tă a lor.
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 ramurile dreptului material – ramuri ce reglementează direct relaţiile 

sociale: consolidează organizarea statală şi socială, formele proprietăţii, competenţa şi 

structura organelor de stat, stabilesc drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi 

juridice. 

ramurile dreptului 
contemporan 

Dreptul administrativ Dreptul familiei 

Dreptul fiscal 

Dreptul constituţional 

Dreptul procesual civil 

Dreptul civil Dreptul procesual penal 

Dreptul muncii Dreptul penal 

Dreptul funciar Dreptul execuţional penal 

Dreptul internaţional Dreptul mediului 

ramurile dreptului material – ramuri ce reglementează direct relaţiile so-
ciale: consolidează organizarea statală şi socială, formele proprietăţii, compe-
tenţa şi structura organelor de stat, stabilesc drepturile şi obligaţiile persoanelor 
fizice şi juridice.
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ramurile dreptului procesual – ramuri ce posedă un caracter organizatio-
nal: procesual, de administrare, care determină ordinea de soluţionare a cazului 
juridic. Ele determină procedura de realizare a dreptului material.

ramurile dreptului public – o totalitate de ramuri de drept care reglemen-
tează relaţii sociale ce asigură un interes social, comun (public).

ramurile dreptului privat – ramuri care reglementează relaţiile sociale, de-
termină interese particulare, independenţa şi iniţiativa proprietarilor individuali 
şi a uniunilor în activitatea lor patrimonială şi în relaţiile personale. 

4. Sistemul legislativ şi elementele lui structurale
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Prin intermediul sistemului legislativ evidenţiem ordinea de ierarhizare a ac-
telor normative în conformitate cu diferite criterii (organul emitent, forţa juridică, 
arealul de răspândire ş.a. ).

sistemul legislativ – totalitatea, ansamblul tuturor actelor legislative care 
sunt în vigoare într-un stat (legislaţia) , amplasate într-o anumită consecutivitate 
logică.

Sistematizarea poate fi cronologică, în sensul că se publică actele normative 
într-o colecţie în ordinea datei apariţiei lor. Un alt criteriu îl constituie obiectul 
reglementării pe ramuri şi instituţii juridice.

Prelucrarea sistematică a actelor normative şi gruparea lor după anumite cri-
terii asigură sesizarea şi înlăturarea unor contradicţii de reglementare a unor la-
cune.

5. Sistemul legislativ, sistemul de drept, sistemul juridic. 
coraportul lor
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Codurile au la fel forma legii organice.
Principala condiţie a necorespunderii sistemului dreptului cu sistemul le-

gislaţiei este imposibilitatea obiectivă de a exprima conţinutul unei ramuri de 
drept aparte într-un singur act normativ care ar putea fi unic pentru ea. Mai 
putem evidenţia şi alte pricini:

 Din cauza acumulării unui număr considerabil de acte normative în fi-1. 
ecare ramură de drept, periodic apare necesitatea în sistematizarea lor. 
De aici şi existenţa actelor juridice curente şi codificate ce reflectă mai 
mult sau mai puţin structura ramurii de drept.

 Sistemul legislaţiei este orientat nu doar spre sistemul dreptului, dar 2. 
şi spre forma organizării statale. Acest fenomen şi argumentează exis-
tenţa în fiecare ramură de drept a actelor normative de diferit nivel (în 
cazul federaţiei).

 În scopul asigurării amplasării logice a normelor juridice în instituţii 3. 
juridice, eficacității şi aplicării lor corecte, este nevoie de formulări 
speciale a: a) scopurilor şi principiilor ramurilor legislaţiei; b) norme-
lor generale, normelor definiţii ce formează partea generală a fiecărei 
ramuri a sistemului legislativ. Aceste componente nu se includ în struc-
tura ramurii de drept.

 Sistemul legislaţiei este orientat nu doar spre ramurile de drept, orga-4. 
nizarea statală, dar şi spre domeniile de activitate statală. De aceea este 
inevitabilă apariţia ramurilor legislaţiei, care nu se reflectă în ramuri 
de drept, ci poartă un caracter complex (de exemplu, legislaţia din do-
meniul industriei, construcţiilor capitale, asigurărilor sociale, ocrotirii 
sănătăţii). În ele sunt incluse norme ale diferitelor ramuri de drept.

 Procesul de creare a dreptului este un proces dinamic de perfecţiona-5. 
re permanentă a sistemului de norme juridice în vigoare. Fiecare din 
actele normative noi adoptate necesită a fi inclus în sistemul de acte 
normative în vigoare. 

Sistemul juridic. Sistemul juridic este o categorie mai complexă şi de na-
tură diferită ca sistemul dreptului şi sistemul legislaţiei. Sistemul juridic cel 
mai reuşit caracterizează fenomenul dreptului existent într-un stat nu doar din 
punctul de vedere al creării lui, dar şi din punctul de vedere al realizării acestuia. 
În literatura de specialitate noţiunea de sistem juridic este adeseori înlocuită 
cu noţiunea de realitate juridică, pe care le considerăm identice după natura şi 
conţinutul lor. Sistemul juridic evidenţiază nu doar elementele structurale ce 
caracterizează fenomenul juridic, dar şi dinamica lui, interacţiunea lui cu soci-
etatea, cu experienţa societăţii, cultura ei ş.a.m.d.
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6. Noţiunea „familie de drept”. Clasificarea sistemelor juridice 
în familii de drept

Sistemul juridic naţional constituie o totalitate de norme juridice exprimate 
prin diferite forme ale dreptului, amplasate într-o anumită ordine, şi prin ideolo-
gia juridică dominantă în stat.

familia sistemelor juridice este o totalitate de sisteme juridice naţionale 
ce se bazează pe izvoare comune formale ale dreptului, pe structura comună a 
sistemelor de drept şi pe dezvoltarea istorică asemănătoare.

Familia sistemelor juridice mai poate fi numită şi Mare sistem de drept con-
temporan. În denumire ar fi mai oportună prezenţa termenului „Sistem juridic 
contemporan”, din considerentul că la cercetarea apariţiei şi evoluţiei sistemelor 
de drept existente, a influenţei lor reciproce se manifestă nu doar natura sistemu-
lui de drept, dar și a însuşi sistemului juridic prin specificul raporturilor juridice, 
al culturii juridice, al conştiinţei juridice ş.a.

Disciplina de studiu „Sisteme juridice comparate” se prezintă ca o parte „ge-
nerală” a altei discipline foarte diversificate ce se ocupă de cercetarea fenomenu-
lui juridic în aspect comparat-ramural. Astfel, evidenţiem disciplinele de studiu 
„Drept penal comparat”, „Drept constituţional comparat”, „Drept administrativ 
comparat” ş.a. Suportul ştiinţific al tuturor acestor discipline îl formează ştiinţa 
dreptului comparat, care, la rândul său, posedă un obiect de studiu distinct –      
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sistemele juridice şi o bază metodologică în care principala metodă de studiu se 
prezintă a fi metoda comparativă. 

Savantul francez Rene David a evidenţiat următoarele familii juridice, în ca-
litate de criterii de clasificare manifestându-se elementele permanente ale drep-
tului. Astfel, în calitate de criterii de clasificare a sistemelor juridice sunt iden-
tificate: a) Structura asemănătoare a sistemului de drept; b) Sistemul izvoarelor 
dreptului şi ierarhizarea corespunzătoare a acestora; c) Gradul de generalitate a 
normei juridice.

Sunt cunoscute şi alte încercări de clasificare a sistemelor juridice în fami-
lii. În viziunea noastră, clasificarea menţionată este una dintre cele mai reuşite, 
deoarece cuprinde în sine majoritatea sistemelor juridice ale lumii contempo-
rane şi poartă un caracter stabil şi obiectiv. Este necesar de a menţiona că fie-
care din familiile indicate formează în interiorul său alte subdiviziuni, care la 
fel evidenţiază anumite semne caracteristice, dar care posedă un caracter mai 
limitat.

Semnele caracteristice ale familiilor juridice. Criteriile ce au fost evi-
denţiate la baza clasificării sistemelor de drept contemporan în familii juridi-
ce determină prezenţa anumitor semne specifice, caracteristice sistemelor de 
drept din familia menţionată. Aceste semne caracteristice determină anumite 
„amprente” caracteristice sistemelor juridice ce formează o familie juridică 
contemporană sau alta şi servesc în calitate de indicator rapid şi primar de 
identificare a apartenenţei la acel sau alt sistem juridic. Evident că semnele ca-
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racteristice menţionate nu poartă un caracter limitat, numărul lor poate fi lărgit, 
însă cu mare atenţie, altfel se va diminua aspectul generalităţii.

 
Familia sistemelor juridice romano-germanice

 La baza compartimentului dreptului privat din toate sistemele juridice a) 
menţionate se află dreptul roman privat;

 Este specifică divizarea convenţională în drept public şi drept privat;b) 
 Norma juridică poartă un caracter general;c) 
 Este caracteristică sistematizarea legislaţiei în coduri;d) 
 Principalul izvor formal al dreptului este actul normativ.e) 

Familia sistemelor juridice anglo-saxone
 La baza sistemelor juridice de origine anglo-saxonă se află dreptul co-a) 
mun englez;

 Nu cunosc divizarea în drept public şi drept privat;b) 
 Norma juridică poartă un caracter foarte concret, aproape cazuistic;c) 
 Nu se practică codificaţii de model european;d) 
 Principalul izvor formal al dreptului este practica judecătorească.e) 

Familia sistemelor juridice socialiste
 La baza majorităţii ansamblului de sisteme juridice se află dreptul roman a) 
privat;

 Sistemele juridice socialiste în dezvoltarea lor au fost determinate de b) 
sistemul juridic sovietic;

 Nu recunoaşte divizarea în drept public şi drept privat;c) 
 Norma juridică, după modelul din familia romano-germanică, poartă un d) 
caracter general;

 Există coduri după modelul romano-germanic;e) 
 Principalul izvor formal al dreptului este actul normativ.f) 

Familia dreptului tradiţional şi religios
 Nu există o unitate sistemică, caracteristică pentru celelalte familii;a) 
 Este prezent un sistem de izvoare formale ale dreptului diferit de cel ro-b) 
mano-germanic;

 Drepturile tradiţionale şi religioase nu posedă o sistematizare după mo-c) 
delul occidental, normele dreptului aflându-se împreună cu normele reli-
gioase;

 Nu poate fi evidenţiată o structură a drepturilor menţionate după modelul d) 
occidental;

 De regulă, drepturile tre) adiţionale şi religioase poartă un caracter vechi, 
arhaic.
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subiecte de evaluare:

1.  Definiţi noţiunea „sistem de drept”.
2.  Enumeraţi elementele structurale ale sistemului de drept.
3.  Caracterizaţi ramurile dreptului contemporan.
4.  Explicaţi noţiunea de sistem legislativ şi numiţi elementele lui structu-

rale.
5.  Caracterizați marile sisteme juridice. 
6.  Efectuaţi o caracteristică a principalelor mari sisteme juridice contempo-

rane.
7.  Efectuaţi o caracteristică a sistemului de drept al Republicii Moldova.

Literatura recomandată:

 Avornic Gh. 1. Teoria generală a dreptului. Chişinău: Cartier, 2004.
 Baltag D., Guţu Al., Ursan I. 2. Teoria generală a dreptului. Chişinău, 
2002.
 Boboş Gh. 3. Teoria generală a dreptului (note de curs). Cluj-Napoca, 
1994.
 Ciobanu D. 4. Întroducere în studiul dreptului. Bucureşti, 1992.
 Djuvara M. 5. Enciclopedia juridică. Teoria generală a dreptului. Drept 
raţional. Izvoare de drept pozitiv. Bucureşti, 1995.
 Dumitrescu C.A. 6. Introducere în teoria izvoarelor dreptului. Bucureşti, 
1999.
 Motică R., Mihai Gh. 7. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 2001.
 Negru B., Negru A. 8. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 
2006.
 Vrabie G., Popescu S. 9. Teoria generală a dreptului. Iaşi, 1995.
Zlătescu V.D. 10. Panorama marilor sisteme contemporane de drept. Bucu-
reşti, 1994.



173

Tema 12: realizarea normelor juridice

Conţinutul temei:

1. Conceptul de realizare a dreptului
2. Formele de realizare a dreptului

2.1. Trăsăturile procesului de realizare a dreptului prin activitatea de respectare 
și executare a normelor juridice

2.2. Aplicarea ca formă specială de realizare a dreptului
2.2.1. Conceptul de aplicare a dreptului
2.2.2. Etapele procesului de aplicare a dreptului
2.2.3. Actul de aplicare a normelor juridice. Trăsăturile actului de aplicare.    
          Clasificarea actelor de aplicare

 Lacunele în drept. Metodele de înlăturare a lacunelor dreptului. Analogia juri-3. 
dică

obiectivele de formare:

a) la nivel de cunoaştere şi înţelegere
studentul va:

defini conceptul de realizare a dreptului;- 
descrie formele de realizare a dreptului;- 

- explica esența aplicării dreptului ca formă specială de realizare a dreptului;
-  defini analogia juridică.

la nivel de aplicarec) 
studentul va:

-  compara formele de realizare a dreptului;
-  analiza etapele procesului de aplicare a dreptului;
-  relata despre metodele de înlăturare a lacunelor în drept;
-  deduce particularitățile aplicării dreptului ca formă de realizare a acestuia;
-  sintetiza trăsăturile actului aplicativ.

 la nivel de integrared) 
studentul va:

-  argumenta necesitatea înlăturării lacunelor în drept;
-  estima importanţa etapelor procesului de aplicare a dreptului;
-  aprecia importanţa practică a actului de aplicare a dreptului.

1. Conceptul de realizare a dreptului
Întrucât realizarea dreptului presupune impactul dintre modul general de con-

duită propus de legiuitor şi realizarea concretă, analiza conceptului de realizare a 
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dreptului presupune, de fapt, analiza modului de implementare a normei juridice 
în viaţa socială, a modului în care norma de drept rezonează cu interese colective 
şi individuale din societate, precum şi a perioadei necesare pentru încorporarea 
normei în patrimoniul psihologic al individului.
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contextul politic internaţional; ⋅	
conştiinţa juridică a societății.⋅	
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formele de realizare a 
dreptului 

Respectarea 
prevederilor 

normelor juridice 
prohibitive 

Realizare generală 

Executarea normelor 
juridice onerative și 

permisive 
Realizare generală 

Aplicarea normelor 
juridice – formă 

specială a realizării 
dreptului 

Realizare specială 

executarea 
dispoziţiei 

normei 
juridice  

Efectuarea unor acţiuni legale stabilite prin  
dispoziţia normelor juridice (normele cu 
caracter onerativ şi dispozitiv). 

aplicarea  
ca formă 

specială de 
realizare a 
dreptului 

 

Aplicarea este o formă specială a realizării 
dreptului ce constă din activitatea unei 
autorități publice sau a unei autorități private 
care prestează servicii de interes public și este 
abilitată cu competenţă în domeniu, care, 
conform unor proceduri speciale, emite acte 
juridice individuale ce duc la apariţia, 
modificarea, stingerea sau restaurarea  
raporturilor juridice. 

Abţinerea de la anumite acţiuni ce sunt 
interzise de către prevederile normelor juridice 
(normele cu caracter prohibitiv). 

respectarea 
dispoziţiei 

normei 
juridice  
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2.1. Trăsăturile procesului de realizare a dreptului prin activitatea 
de respectare și executare a normelor juridice

Trăsăturile procesului de realizare a dreptului prin activitatea de respectare 
și executare a normelor juridice:

 această formă de realizare a dreptului implică îndeplinirea recomandă-- 
rilor sau solicitărilor cuprinse în norme juridice, prin conformarea faţă 
de preceptele normelor;

 conformarea faţă de conduita determinată de normele juridice este re-- 
zultatul acţiunii mai multor factori: acceptarea legii de către societate, 
raţionalitatea şi moralitatea legii, ridicarea gradului vieţii materiale şi 
spirituale a membrilor societății etc.;

 aceste forme de realizare a dreptului (respectarea și executarea) dețin o - 
pondere mult mai mare decât cealaltă formă – aplicarea dreptului, ceea 
ce denotă că majoritatea normelor juridice se realizează prin raporturi 
juridice de conformare, fără a fi nevoie de forţa de constrângere a sta-
tului;

 din punctul de vedere al tehnicii juridice, activităţile implicate în ma-- 
nifestarea acestor forme de realizare a dreptului (respectarea și execu-
tarea) sunt relativ mai simple, ele fiind susceptibile a se desfăşura, în 
fapt, fără încheierea unui act scris, fără îndeplinirea unor condiţii de 
formă sau proceduri speciale;
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 respectând şi executând normele juridice, subiecții îşi valorifică drep-- 
turile subiective, cu luarea în considerare şi a obligaţiilor juridice pe 
care le includ în circuitul juridic. 

Respectarea normelor prohibitive și executarea normelor onerative și per-
misive sunt forme simple de realizare a dreptului. Putem afirma că sunt și for-
me clare de exprimare a voinței deținătorului puterii, iar nerespectarea preve-
derilor normativ-juridice nu poate fi îndreptățită prin invocarea necunoașterii 
legii sau prin posedarea unei culturi generale și juridice insuficiente. Aici și 
este oportună invocarea principiului necunoașterea legii nu eliberează de răs-
pundere, evident, cu excepțiile acceptate de legiuitor. Mesajele juridice, carac-
teristice normelor juridice, a căror realizare poate fi efectuată prin respectare 
și executare, sunt clare, simple și protejează valori sociale general-acceptate 
și cunoscute.

2.2. Aplicarea normelor juridice – formă specială de realizare a 
dreptului

2.2.1. Conceptul de aplicare a dreptului
aplicarea dreptului – o formă specială de realizare a dreptului ce constă 

în activitatea autorităților competente, care conform unei proceduri speciale 
emit acte de aplicare (acte juridice), acestea, la rândul lor, ducând la apariţia, 
modificarea, stingerea sau restaurarea raporturilor juridice. 

Aplicarea dreptului reprezintă o activitate exercitată de autoritățile publice 
şi, în limitele determinate, de autorități private ce prestează servicii publice, în 
forme special prevăzute de lege.

Activitatea normativă se deosebeşte de activitatea de aplicare a dreptului 
prin trăsături de conţinut şi formă:

 actul de aplicare a dreptului-  este temeiul juridic al apariţiei, modifi-
cării sau stingerii unui raport juridic, în timp ce actele normative nu 
creează, de regulă, în mod automat, raporturi juridice;

 spre deosebire de - actele normative ce au caracter general, impersonal, 
tipic, actele de aplicare au un caracter nominal, individual, referindu-
se la o situaţie de fapt concretă;

 actul normativ-  acţionează în mod repetat, în măsura în care se produce 
ipoteza prevăzută de normă, producându-şi efectele impersonal până 
la ieşirea sa din vigoare, iar actul de aplicare a dreptului îşi consumă 
efectele odată cu soluţionarea speţei respective;

 activitatea - actului legislativ este precis determinată în timp, momentul 
intrării lui în vigoare fiind acela al publicării în Monitorul Oficial, dacă 
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textul normei nu prevede o altă dată ulterioară, pe când în cazul actelor 
de aplicare acestea devin, în principiu, obligatorii din momentul adu-
cerii lor la cunoştinţă părţii interesate;

 activitatea de elaborare legislativă-  este supusă unor reguli metodolo-
gice de tehnică legislativă, a căror respectare condiţionează validitatea 
actelor, în timp ce actele de aplicare a dreptului presupun respectarea 
unor proceduri prestabilite de tehnică juridică;

 actele de aplicare a dreptului-  se deosebesc de actele normative şi după 
principiile care stau la baza căilor de atac împotriva lor;

 controlul legalităţii actelor de aplicare-  poate fi un control ierarhic sau 
un control judecătoresc, fiind realizat prin modalităţi aflate la dispoziţia 
părţilor participante la raportul juridic respectiv, pe când controlul le-
galităţii actelor normative cunoaşte un sistem de garanţii specifice mai 
complex (controlul parlamentar sau controlul judecătoresc);

 spre deosebire de - activitatea de executare şi respectare a normelor de 
drept de către cetăţeni, în cursul cărora ei pot să încheie, prin acord 
de voinţă, raporturi juridice în temeiul normelor dispozitive, actele de 
aplicare, săvârşite în baza legii, apar întotdeauna prin voinţa unilatera-
lă a unui organ al statului;

 activitatea de elaborare a - actelor normative este rezervată doar unor 
categorii de autorități publice, pe când activitatea de aplicare a drep-
tului poate fi realizată de orice autoritate publică competentă și, în limi-
tele determinate, chiar şi de autorități private abilitate cu competența 
corespunzătoare;

 subordonarea actelor de aplicare a dreptului faţă de actele normative - 
este o expresie a principiului legalităţii.

2.2.2. Etapele procesului de aplicare a dreptului
Importanța aplicării dreptului este argumentată prin valorile sociale prote-

jate de normele aplicabile, prin implicarea autorităților competente, prin pro-
ceduri bine determinate și scrise. Etapele generale ale procesului de aplicare a 
dreptului, într-o consecvență strict determinată, pot fi următoarele:
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etapele  procesUlUi  de  aplicare  a dreptUlUi 

1.Stabilirea stării de fapt 
pentru care  este destinată 
norma juridică 

2.Alegerea normei juridice ce 
urmează a fi aplicată la starea 
de fapt concretă 

3.Controlul veridicităţii 
textului articolului actului 
normativ şi analiza lui din 
punctul de vedere al 
legalităţii 

4.Controlul acţiunii normei 
juridice în timp, spaţiu şi 
asupra subiecților 

6.Emiterea actului de 
aplicare a normei juridice  şi 
transmiterea lui pentru 
executare 

5.Soluţionarea posibilelor 
colizii între normele juridice 
şi înlăturarea lacunelor în 
drept 

2.2.3. Actul de aplicare a normelor juridice. Trăsăturile actului de 
aplicare. Clasificarea actelor de aplicare

actul de aplicare a normelor juridice – un document oficial ce include o 
manifestare decizională competentă, elaborată conform unei proceduri juridice 
prestabilite, în baza normelor juridice, cu referință la anumite circumstanţe de 
fapt concrete şi persoane determinate.
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Trăsăturile actului de aplicare  

Temeiul juridic de apariţie, modificare sau 
stingere a unui raport  juridic 

 

Reprezintă voinţa unilaterală a unei autorități 
 

Poartă un caracter individual, referindu-se la o 
situaţie de fapt concretă și la un cerc de persoane 

strict determinat 
 

 
Obligatoriu din momentul aducerii la cunoştinţă 

părţii interesate 
 

Îşi consumă efectele odată cu soluţionarea cauzei 
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tipurile actelor de 
aplicare 

După 
obiect După subiect 

 
acte de aplicare 

executive 
 

act de aplicare 
ce protejează 

normele 
juridice 

Acte ale puterii 
legislative 

 

Acte ale puterii 
executive 

 

Acte ale 
autorităţii 
judecătoreşti 

 

Acte ale 
organelor de 
control 
 

actele de aplicare executive – dispoziţii concrete nominale în care se indică 
acţiunea licită ce trebuie săvârşită.

Acte de aplicare ce protejează normele juridice – dispoziţii ce conţin sanc-
ţiunea pentru o anumită persoană ca rezultat al săvârşirii unei fapte ilicite.
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3. Lacunele în drept. Metodele de înlăturare a lacunelor 
dreptului. Analogia juridică

lacunele în drept – lipsa unei reglementări normative concrete referitoare 
la anumite relații sociale ce se află în sfera reglementării juridice. În literatura 
juridică lacunele în drept mai sunt cunoscute prin denimirea „goluri” în drept sau 
„pete albe în spațiul reglementării juridice”.
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anumite relații sociale ce se află în sfera reglementării juridice. În literatura juridică 

clasificarea actelor de aplicare 
a dreptului după subiecţii 

emitenţi 

Acte ale parlamentului 

Acte ale organelor 
executive centrale 

Actele preşedintelui 
statului 

Hotărârile judecătoreşti 

Actele administraţiei 
publice locale 

Actele 
conducătorilor de 

instituţii, 
întreprinderi de stat 
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lacune reale – lipsa normei juridice (ori a unei părţi a ei) ce ar reglementa o 
relaţie socială concretă, în cazul când aşa categorie de relaţii sociale este inclusă 
în sfera reglementării juridice.

lacune închipuite – când o anumită situaţie de caz, un anumit domeniu 
de relaţii sociale nu se reglementează prin intermediul dreptului, cu toate că, în 
opinia unor subiecți, ar trebui să fie reglementate de norme juridice. Posibil că le-
giuitorul nu consideră necesară reglementarea acestui domeniu de relaţii sociale 
prin intermediul dreptului.

Lacune iniţiale – legiuitorul nu a avut posibilitatea de a cuprinde prin in-
termediul actului normativ toate situaţiile din viaţă ce necesită o reglementare 
juridică, a comis anumite erori în procesul de formare a unei sau altei norme 
juridice.

lacune ulterioare – în rezultatul apariției relaţiilor sociale noi, ce nu a fost 
posibil de a fi prevăzute de legiuitor şi, respectiv, n-au fost direct reglementate 
juridic (cu toate că acest tip de relaţii sociale au fost deja supuse reglementării 
juridice). 
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Reale Închipuite Inițiale Ulterioare 
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principala metodă de înlăturare a lacunelor dreptului este crearea dreptului, 

adică adoptarea de către autoritatea competentă normei juridice care lipseşte. Însă, 

pentru primirea acestei hotărâri, autorității competente îi sunt necesare anumite 

condiţii: 

- relaţiile sociale posibil a fi supuse reglementării juridice trebuie să posede un 

anumit nivel de dezvoltare caracterizat prin stabilitate şi confirmare în viaţa 

socială; 

- circumstanţele lacunei în drept trebuie să fie examinate minuţios şi de 

determinat faptul existenței ei;  

- recunoaşterea lacunei în drept nu trebuie să contravină politicilor statului, atât  

în plan general, cât şi pentru o categorie concretă de relaţii sociale; 

- voinţa societăţii trebuie să fie destul de clar exprimată în procesul de creare a 

dreptului prin studierea rezultatelor sondajelor de opinie. 

Analizând metodele de înlăturare a lacunelor în drept, menționăm necesitatea 

delimitării lacunelor în drept în lipsa normelor juridice şi lacunele în lege în caz de 

Metodele de 
înlăturare a lacunelor 

din drept 

Crearea 
dreptului 

Aplicarea 
analogiei 
juridice 

Aplicarea 
ficțiunilor și 
prezumțiilor 

Aplicarea 
analogiei legii 

Aplicarea 
analogiei 
dreptului 

Utilizarea 
ficțiunilor 

Utilizarea 
prezumțiilor 
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Principala metodă de înlăturare a lacunelor dreptului este crearea drep-
tului, adică adoptarea de către autoritatea competentă a normei juridice care lip-
seşte. Însă, pentru primirea acestei hotărâri, autorității competente îi sunt necesa-
re anumite condiţii:

 relaţiile sociale posibil a fi supuse reglementării juridice trebuie să pose-- 
de un anumit nivel de dezvoltare caracterizat prin stabilitate şi confirma-
re în viaţa socială;

 circumstanţele lacunei în drept trebuie să fie examinate minuţios, fiind - 
determinat și faptul existenței ei; 

 recunoaşterea lacunei în drept nu trebuie să contravină politicilor sta-- 
tului, atât în plan general, cât şi pentru o categorie concretă de relaţii 
sociale;

 voinţa societăţii trebuie să fie destul de clar exprimată în procesul de - 
creare a dreptului prin studierea rezultatelor sondajelor de opinie.

Analizând metodele de înlăturare a lacunelor din drept, menționăm necesita-
tea delimitării lacunelor în drept în lipsa normelor juridice şi a lacunelor în lege 
în caz de prezenţă a unor reglementări normative contradictorii. Însă, nu orice 
contradictorialitate este privită ca lacună în drept; de exemplu, contradicţia logică 
nu este lacună în drept. 

O altă metodă de înlăturare a lacunelor din drept este utilizarea analogiei juri-
dice în procesul de aplicare a dreptului. Analogia juridică se manifestă prin două 
modalități distincte – analogia legii și analogia dreptului.
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Analogia dreptului 
 

Analogia juridică – utilizarea normelor juridice ce reglementează relații so-
ciale asemănătoare sau utilizarea principiilor dreptului în condițiile inexistenței 
unei norme juridice care ar reglementa o relație socială importantă pentru so-
cietate. Analogia juridică se prezintă în forma analogiei legii şi analogiei drep-
tului.

Analogia legii – utilizarea în anumite situaţii concrete a unei norme juridice, 
destinate pentru reglementarea unor relaţii sociale asemănătoare, în lipsa norme-
lor juridice care ar reglementa direct categoria respectivă de relaţii sociale.
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Analogia dreptului – utilizarea principiilor dreptului în scopul încadrării ju-
ridice a unei relații sociale importante pentru societate, în scopul soluționării unui 
caz juridic concret, în lipsa unei norme juridice directe sau analogice. Analogia 
dreptului se prezintă ca un procedeu de soluţionare a unei situaţii pentru care, 
neavând la dispoziţie vreun text normativ, se apelează la principiile generale ale 
dreptului, care reprezintă sintetic acel ideal de raţiune şi justiţie care stă la baza 
dreptului pozitiv.

Analogia juridică nu este admisă pentru normele ramurilor dreptului public.

subiecte de evaluare:

1.  Definiţi noțiunea de realizare a dreptului.
2.  Enumeraţi formele de realizare a dreptului.
3.  Caracterizaţi etapele de aplicare a dreptului.
4.  Definiți actul de aplicare a dreptului.
5.  Enumerați și caracterizați modalităţile de înlăturare a lacunelor din 

drept.
6.  Specificați deosebirile dintre actul normativ și actul aplicativ.
7.  Delimitați respectarea de executare în procesul de realizare a dreptului.
8.  Dați exemplu de act de aplicare a dreptului: în activitatea judecătorului; 

în activitatea procurorului; în activitatea unui funcționar public; în acti-
vitatea unui notar. 

Literatura recomandată:

 Aramă E., Savu Iu. 3. Controverse teoretice şi aspecte practice ale inter-
pretării dreptului. Chişinău, 2005.
 Avornic Gh. 4. Teoria generală a dreptului. Chişinău: Cartier, 2004.
 Dumitrescu C.A. 5. Introducere în teoria izvoarelor dreptului. Bucureşti, 
1999.
 Negru B., Negru A. 6. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 
2006.
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Tema 13: interpretarea dreptului

Conţinutul temei:

1.  Conceptul și necesitatea interpretării dreptului
2.  Principiile interpretării dreptului
3.  Formele de interpretare a dreptului
4.  Metodele de interpretare a dreptului
5.  Rezultatele interpretării dreptului
5.  Ficţiunile şi prezumţiile
7.  Spiritul şi litera legii. Abuzul de drept şi frauda de lege

obiectivele de formare:
la nivel de cunoaştere şi înţelegerea) 

studentul va:
defini conceptul de interpretare a dreptului;- 
descrie formele de interpretare a dreptului;- 
enumera metodele de interpretare a dreptului;- 
numi principiile interpretării dreptului;- 
 determina procedeele de completare a dreptului;- 
explica conceptele de abuz de drept și fraudă de lege.- 

 la nivel de aplicareb) 
studentul va:

-  compara formele de interpretare a dreptului;
-  analiza metodele al interpretare a dreptului;
-  diferenţia ficţiunile de prezumţiile în drept;
-  distinge diverse acte de interpretare a dreptului în funcție de mai multe criterii;
-  demonstra aplicarea în practică a formelor de interpretare a dreptului.

la nivel de integrarec) 
studentul va:

-  estima importanţa metodelor de interpretare a dreptului în activitatea practi-
că a viitorilor juriști;

-  aprecia prin contrast riscurile admiterii unor erori în interpretarea neoficială 
și în interpretarea oficială obligatorie a actelor normativ-juridice;

-  decide asupra posibilității studenților de la Facultatea de Drept de a interpre-
ta acte normativ-juridice.

1. Conceptul și necesitatea interpretării dreptului
Interpretarea dreptului – operaţie logico-raţională de stabilire a sensului 

exact şi complet al normelor juridice în vederea aplicării acestora, oferind solu-
ţiile juridice adecvate pentru diferite cauze.
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În literatura juridică mai veche interpretarea normei juridice purta şi denumi-
rea de „tâlcuire”, iar scopul său era de a lămuri şi a desluşi ideea de drept cuprinsă 
în regula juridică.

Necesitatea interpretării dreptului este susţinută în doctrina juridică de 
următoarele argumente:

 În primul rând- , legiuitorul nu poate avea în vedere, atunci când formează 
actele normative, toate situaţiile, specifice prin felul lor, care se pot ivi în 
aplicarea dreptului. De asemenea, este cunoscută situaţia când legiuitorul 
intenţionat lasă zone albe, succeptibile de interpretare în reglementarea re-
laţiilor sociale. Aceste domenii pot fi aplicate şi interpretate în dependență 
de diversitatea condiţiilor pe care le înfăţişează evoluţia vieţii sociale.

 În al doilea rând- , necesitatea interpretării normelor juridice este motiva-
tă prin faptul că, la redactarea lor, legiuitorul, pentru a menţine un înalt 
nivel de generalitate, utilizează un limbaj sintetic, concentrând la maxi-
mum ideile pe care vrea să le exprime. Celui care aplică legea revenin-
du-i sarcina de a identifica toate acele situaţii care se înscriu în ipoteza 
normei juridice, pe care legiuitorul, deşi nu le-a indicat expres, le-a avut 
totuşi în vedere.

 În al treilea rând- , în textele de lege sunt utilizaţi frecvent termeni al 
căror sens este diferit de cel obişnuit, legiuitorul utilizându-i în sens co-
notativ (cu o semnificaţie specifică).

 În al patrulea rând- , necesitatea interpretării normelor juridice derivă 
şi din problemele care se vor ivi în legătură cu redactarea gramaticală a 
textului de lege, cu o anumită ordine de amplasare a cuvintelor în text, cu 
folosirea semnelor de punctuaţie.

 În al cincilea rând- , interpretarea normelor juridice este necesară deoa-
rece trebuie stabilită corelaţia dintre ele, mai ales acolo unde printr-o 
normă juridică nouă nu se utilizează abrogarea expresă a normei juridice 
vechi, ci abrogarea tacită.

Legea cu privire la actele normative din 22.12.2017 identifică scopul re-
glementării, destinația ei și condițiile interpretării oficiale. Astfel, articolul 71 
Interpretarea stipulează: „(1) Interpretarea actelor normative se efectuează cu 
scopul clarificării sensului unui act normativ sau al unor dispoziţii din acesta. 
(2) Prin interpretare se oferă soluţii juridice de aplicare a normei de drept în sen-
sul exact al acesteia. (3) Interpretarea este oficială când se efectuează prin acte 
normative de interpretare sau prin acte de aplicare a normelor de drept de către 
instituțiile abilitate. (4) La interpretarea actului normativ se ţine cont de nota in-
formativă care a însoţit proiectul actului normativ respectiv şi de alte documente 
care permit identificarea voinţei autorităţii publice care a adoptat, a aprobat sau 
a emis actul normativ.” 
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2. Principiile interpretării dreptului
Principiile menţionate posedă un grad de generalitate diferit şi se prezintă ca 

expresia literaturii juridice şi practicii judecătoreşti ce au un rol semnificativ în 
interpretarea normelor juridice, fără a fi însă desăvârşite:

 Procesul de interpretare a normelor juridice trebuie să respecte, în primul 1. 
rând, unitatea dintre litera şi spiritul legii, fără abateri de la o extremă la 
alta, care ar duce la soluţii nejuste sau abuzive.

 Necesită a fi luată în considerare voinţa legiuitorului, deoarece dacă le-2. 
gea e clară, judecătorul nu are decât sarcina să o aplice: „Optima lex, 
quae minimum judice, optimus judex qui minimum sibi” – legea cea 
mai bună este aceea care lasă cât mai puţin la interpretarea judecătorului 
şi cel mai bun judecător este acela care, în hotărârea pe care o emite, se 
întemeiază în aşa fel pe lege, încât interpretarea ei să fie cât mai redusă.

 Pentru a constata intenţia legiuitorului, atunci când textul este neclar, 3. 
orice interpretare trebuie să fie efectuată în conformitate cu contextul în 
care este pusă dispoziţia respectivă, coraportată la instituţia juridică şi 
ramura de drept în care aceasta se încadrează.

 Unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să facă deosebire: 4. 
„Ubi lex non distinguant, nec nos distinguere debemus”. 

 Excepţiile sunt de strictă interpretare şi aplicare: 5. „Ecsceptiale est stricti-
simae interpretationis”. Între regulă şi excepţie trebuie să existe următo-
rul raport: „norma generală nu derogă de la norma specială şi, respectiv, 
norma specială derogă de la norma generală”. 

3. Formele de interpretare a dreptului
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Interpretarea oficială se efectuează de o autoritate publică în exercitarea 
atribuţiilor ce-i revin potrivit legii și în conformitate cu anumite proceduri stabi-
lite. Rezultatele interpretării oficiale poartă un caracter juridic-obligatoriu.

În situația interpretării oficiale generale se interpretează actul normativ în 
ansamblul său. Rezultatele interpretării oficiale generale sunt acte interpretative 
în formă de acte normative de aceeași forță juridică ca actul interpretat. Proce-
dura de adoptare a actului interpretativ este similară cu procedura de adoptare a 
actului normativ-juridic interpretat. Altfel spus, rezultatul interpretării unei legi 
organice va fi o lege organică interpretativă. Interpretarea oficială generală poa-
te fi efectuată numai de autoritatea care a emis actul normativ-juridic interpretat 
sau de o autoritate ierarhic superioară după competență. În situația interpretării 
oficiale generale a legilor, unicul organ competent în interpretarea lor este Parla-
mentul. Autoritatea superioară Parlamentului în interpretarea generală a legilor 
constituționale este Curtea Constituțională – interpretarea oficială a Constituţiei 
şi a legilor constituţionale (art.135 alin.(1) lit.b) din Constituţia RM). De regu-
lă, organele care emit acte normative purced la interpretarea acestora prin acte 
interpretative. Parlamentul efectuează interpretarea oficială generală a legilor 
organice şi ordinare (art.66 lit.c) din Constituţia RM). Reglementări noi, mai 
detaliate, referitor la interpretarea oficială generală sunt date în Legea cu privire 
la actele normative din 22.12.2017. Astfel, la art.72 al acesteia Actele de inter-
pretare şi autorităţile abilitate să interpreteze actele normative se stipulează:  
(1) Actele de interpretare oficială a Constituţiei Republicii Moldova şi a legilor 
constituţionale sunt adoptate de către Curtea Constituţională.  (2) Interpretarea 
oficială a legilor, altele decât cele menționate la alin.(1), se realizează exclusiv 
de către Parlament prin adoptarea legilor de interpretare.  (3) Interpretarea ofi-
cială a ordonanţelor Guvernului se realizează de către Guvern prin adoptarea de 
ordonanțe, în limita termenului de abilitare, sau de către Parlament prin adop-
tarea legilor de interpretare, în afara acestuia. (4) Actele de interpretare oficială 
a actelor normative, altele decât cele menționate la alin.(1)–(3), sunt adoptate, 
aprobate sau emise de autorităţile care au adoptat, au aprobat sau au emis actele 
supuse interpretării.  (5) Actul normativ se interpretează printr-un act normativ de 
aceeaşi categorie şi forță juridică.  (6) Actul normativ de interpretare nu are efecte 
retroactive, cu excepţia cazurilor când prin interpretarea normelor de sancţionare 
se creează o situaţie mai favorabilă.

Cu toate că legiuitorul utilizează sintagma „interpretare oficială”, interve-
nim cu precizarea că aceasta este interpretarea oficială generală, așa reiese din 
conținutul textului normativ al art.72 al legii respective.

În situația interpretării oficiale cazuale, rezultatele interpretării la fel poartă 
un caracter juridic-obligatoriu. Însă, aceste rezultate deja nu mai poartă un carac-
ter general, fiind caracterizate prin cazualitate și percepute în doctrina juridică 
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drept acte de aplicare a dreptului. Astfel, autoritățile competente în interpretarea 
oficială cazuală sunt autoritățile publice, precum și orice altă autoritate publică 
care, în virtutea competențelor sale, emite acte juridice de aplicare. Actele de 
aplicare poartă un caracter nenormativ, nu conțin norme juridice, sunt nominale, 
sunt adresate unor subiecți de drept concreți (subiecți individuali sau colectivi). 
Drept exemplu de act de interpretare oficială cazuală servește orice act de aplica-
re: o hotărâre a instanței de judecată; un decrect al președintelui statului; o hotă-
râre cu caracter individual a Parlamentului, a Guvernului; orice ordonanță emisă 
de autoritatea competentă în cadrul urmăririi penale; orice act juridic nenormativ 
emis de administrația unei autorități publice sau a unei instituții; o decizie indivi-
duală a autorității publice locale. Interpretarea cazuală se realizează cu prile-
jul soluţionării de către autoritățile publice a unor cazuri concrete.

Interpretării neoficiale îi sunt caracteristice rezultate ce nu sunt obligatorii. 
Altfel spus, nerespectarea acestor rezultate, a interpretării neoficiale, nu poate 
produce consecințe juridice. Rezultatele interpretării neoficiale nu posedă forţă 
juridică. Interpretarea neoficială se efectuează de către subiecţii care nu dispun 
de dreptul de a interpreta oficial actul normativ (savanţi, avocaţi, cetăţeni etc.). 
Evidențiem, în limitele interpretării neoficiale, următoarele tipuri: interpretarea 
doctrinară; interpretarea oficioasă și interpretarea generală simplă. 

Interpretarea doctrinară sau interpretarea științifică este efectuată de către 
orice persoană ce posedă statut de cercetător și efectuează investigații științifice 
în domeniul dreptului. Rezultatele interpretării științifice sunt expuse în publicații 
științifice, monografii, cercetări științifice ș.a. Un început de interpretare doctrina-
ră pot fi considerate tezele de licență și de masterat. Cerințele față de interpretarea 
doctrinară pot fi de formă și conținut. Dacă vorbim de cerințele de conținut față 
de interpretarea doctrinară, putem menționa originalitatea cercetării, actualitatea 
cercetării, consecvența logică a lucrării și autenticitatea lucrării (antiplagiatul).

Interpretarea oficioasă sau interpretarea practică, spre deosebire de inter-
pretarea doctrinară, este efectuată de specialiștii practicieni în domeniul dreptu-
lui, cum ar fi judecătorii, procurorii, avocații, specialiști în anumite domenii în-
guste ale dreptului. Ea este constituită din opiniile acestora referitoare la anumite 
perceperi proprii ale normelor juridice și interpretarea lor, formate în rezultatul 
experienței profesionale acumulate. Valoarea interpretării oficioase constă în 
schimbul de experiență profesională și în transmiterea acesteia generațiilor noi de 
specialiști în domeniul juridic, astfel asigurându-se o continuitate a experienței 
instituționale profesionale. Rezultatele interpretării oficioase se pot exprima prin 
anumite emisiuni televizate, interviuri, concomitent fiind orientate spre dezvolta-
rea culturii juridice generale, având un caracter neobligatoriu.

Interpretarea generală simplă este efectuată de către oricare membru al 
societății, în maniera și complexitatea de care acesta este capabil. Valoarea aces-
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tei interpretări constă în identificarea nivelului de înțelegere a normelor juridi-
ce de către oricare membru al societății, astfel evidențiindu-se nu doar cultura 
societății, dar și conștiința socială și juridică, ideologia și psihologia juridică a 
societății și a individului în parte. Interpretarea generală simplă se exprimă prin 
înțelegerea, explicarea normelor juridice și conformarea comportamentului subi-
ectului în scopul realizării unui interes public sau privat.

4. Metodele de interpretare a dreptului
Metodele de interpretare a dreptului – totalitatea procedeelor și tehnicilor 

utilizate pentru clasificarea conţinutului prevederilor normelor juridice, în sco-
pul aplicării lor la cazuri concrete.
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Metoda gramaticală – stabilirea sensului exact al normei juridice cu ajutorul 
procedeelor de analiză morfologică şi sintactică a textului normei juridice.

Metoda sistemică – explicarea sensului normei juridice prin determinarea 
locului ei în sistemul dreptului şi stabilirea legăturilor acestei norme cu alte nor-
me juridice.

 Metoda istorică – stabilirea sensului exact al normei juridice prin examina-
rea împrejurărilor istorice în care a fost elaborată.

 Metoda logică – analiza textului normativ prin aplicarea procedeelor logice 
formale generale. 

 Metoda teleologică – stabilirea sensului normei juridice prin descoperirea, 
înțelegerea scopului urmărit de legiuitor în momentul elaborării și adoptării ac-
tului normativ.

5. Rezultatele interpretării dreptului
Rezultatele interpretării oficiale generale a normelor juridice sunt tot norme 

juridice. Ele pot însă să difere prin textul mai explicit și prin limitele (hotarele) 
de reglementare a normei juridice interpretate și a normei juridice interpretative. 
Rezultatul interpretării dreptului reflectă coraportul dintre norma juridică inter-
pretată (norma juridică inițială) și norma juridică interpretativă (norma juridică 
ulterioară). 
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Interpretarea literară autentică. Rezultatele acestei interpretări păstrează aceleași 

limite de acțiune a normei juridice, existente până la interpretare. Altfel spus, 

interpretarea autentică nici nu lărgește, nici nu ingustează limitele acțiunii normei 

juridice, ci o păstrează in limitele inițiale, fiind supus prelucrării calitative numai 

textul normei, în scopul realizării unei forme mai explicite de expunere. 

Interpretarea restrictivă. În rezultatul interpretării restrictive a normei juridice sfera 

ei de acțiune se îngustează. Norma juridică supusă interpretării restrictive 

reglementează un număr mai limitat de relații sociale. 

Interpretarea extensivă. În rezultatul interpretării extensive a normei juridice sfera ei 

de acțiune se lărgește. Interpretarea extensivă este permisă numai pentru normele 

juridice cu caracter nepunitiv ce sunt caracteristice dreptului privat. 

 Rezultatele interpretării oficiale cazuale sunt acele finalități, exprimate prin 

acte juridice individuale, care sunt emise de autoritățile abilitate în limitele 

competențelor deținute. Mai sunt cunoscute prin denumirea de acte de aplicare a 

normelor juridice, în doctrina juridică obținând forma și conținutul de act juridic 

individual – element în clasificarea faptelor juridice. 

 

Interpretarea în cadrul căreia sensului 
normei juridice interpretative i se atribuie 
un conţinut mai larg, comparativ cu cel al 
normei juridice interpretate. 

Interpretarea 
extensivă 

Interpretarea 
restrictivă 

Interpretarea în cadrul căreia sensul 
normei juridice interpretative deține un 
conţinut mai restrâns, mai mic, decât cel al 
normei juridice interpretate. 

251 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretarea literară autentică. Rezultatele acestei interpretări păstrează aceleași 

limite de acțiune a normei juridice, existente până la interpretare. Altfel spus, 

interpretarea autentică nici nu lărgește, nici nu ingustează limitele acțiunii normei 

juridice, ci o păstrează in limitele inițiale, fiind supus prelucrării calitative numai 

textul normei, în scopul realizării unei forme mai explicite de expunere. 

Interpretarea restrictivă. În rezultatul interpretării restrictive a normei juridice sfera 

ei de acțiune se îngustează. Norma juridică supusă interpretării restrictive 

reglementează un număr mai limitat de relații sociale. 

Interpretarea extensivă. În rezultatul interpretării extensive a normei juridice sfera ei 

de acțiune se lărgește. Interpretarea extensivă este permisă numai pentru normele 

juridice cu caracter nepunitiv ce sunt caracteristice dreptului privat. 

 Rezultatele interpretării oficiale cazuale sunt acele finalități, exprimate prin 

acte juridice individuale, care sunt emise de autoritățile abilitate în limitele 

competențelor deținute. Mai sunt cunoscute prin denumirea de acte de aplicare a 

normelor juridice, în doctrina juridică obținând forma și conținutul de act juridic 

individual – element în clasificarea faptelor juridice. 

 

Interpretarea în cadrul căreia sensului 
normei juridice interpretative i se atribuie 
un conţinut mai larg, comparativ cu cel al 
normei juridice interpretate. 

Interpretarea 
extensivă 

Interpretarea 
restrictivă 

Interpretarea în cadrul căreia sensul 
normei juridice interpretative deține un 
conţinut mai restrâns, mai mic, decât cel        
al normei juridice interpretate. 
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Interpretarea literară autentică. Rezultatele acestei interpretări păstrea-
ză aceleași limite de acțiune a normei juridice, existente până la interpretare. 
Altfel spus, interpretarea autentică nici nu lărgește, nici nu ingustează limitele 
acțiunii normei juridice, ci o păstrează in limitele inițiale, fiind supus prelucră-
rii calitative numai textul normei, în scopul realizării unei forme mai explicite 
de expunere.

Interpretarea restrictivă. În rezultatul interpretării restrictive a normei juri-
dice sfera ei de acțiune se îngustează. Norma juridică supusă interpretării restric-
tive reglementează un număr mai limitat de relații sociale.

Interpretarea extensivă. În rezultatul interpretării extensive a normei juridi-
ce sfera ei de acțiune se lărgește. Interpretarea extensivă este permisă numai pen-
tru normele juridice cu caracter nepunitiv ce sunt caracteristice dreptului privat.

Rezultatele interpretării oficiale cazuale sunt acele finalități, exprimate prin 
acte juridice individuale, care sunt emise de autoritățile abilitate în limitele 
competențelor deținute. Mai sunt cunoscute prin denumirea de acte de aplicare a 
normelor juridice, în doctrina juridică obținând forma și conținutul de act juridic 
individual – element în clasificarea faptelor juridice.

6. Ficţiunile şi prezumţiile
O altă cale de dezvoltare a dreptului se regăseşte în utilizarea conţinutului 

ficţiunilor şi prezumţiilor.
1. Ficţiunea este un procedeu complex de tehnică juridică, prin care un 

fapt este considerat ca realitate juridică, deşi acesta nu există. Ficţiunea există 
şi în sistemul nostru de drept. Astfel, art.1454 „Imposibilitatea determinării exac-
te a moştenitorului” din Codul civil al Republicii Moldova stabilește: „Dacă tes-
tatorul a determinat persoana moştenitorului prin caracteristici care pot fi proprii 
mai multor persoane şi nu se poate stabili pe care dintre ele a avut-o în vedere tes-
tatorul, toate persoanele se consideră moştenitori cu drept la cote-părţi egale”.

În domeniul dreptului internaţional clădirile ambasadelor străine sunt consi-
derate că există pe teritoriul statului pe care îl reprezintă.

2. Prezumţiile juridice sunt procedee tehnice, prin care legiuitorul ac-
ceptă sau chiar impune că ceva există fără să fie nevoie de a proba o atare 
situaţie. Spre exemplu, prezumţia nevinovăţiei, prezumţia că un copil născut în 
căsătorie are ca tată pe soţul mamei sale. Situaţia prezumată (presupusă) poate 
fi reală sau nu, iar proba, atunci când ea este admisă, trebuie făcută de către 
cel care neagă prezumția. Prezumţiile pot fi legale şi judiciare. Prezumţiile 
legale pot fi relative, care pot fi răsturnate pe baza probei contrare (prezumţia 
nevinovăţiei, de ex.) şi absolute, care nu pot fi contestate (prezumţia autorităţii 
lucrului judecat).
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7. Spiritul şi litera legii. Abuzul de drept şi frauda de lege
Vorbind despre spiritul şi litera legii, este necesar a menţiona că aceste 

două categorii rar utilizate şi mai puţin cunoscute evidenţiază totuşi coraportul 
dintre ideea pe care a urmărit-o legiuitorul la elaborarea normei juridice menţionate 
şi calitatea reflectării ei exacte în textul „material” al normei. 

Spiritul legii reflectă acele idei, scopuri ce au fost urmărite de legiuitor la 
elaborarea actului normativ. Litera legii caracterizează textul actului norma-
tiv (al unui articol), care, la rândul său, este determinat de calitatea tehnicii 
legislative și poate fi perceput prin prisma caracterului clar și explicit. Un act 
normativ de valoare se manifestă printr-un coraport eficient dintre spiritul şi 
litera legii. 

Este necesar de a caracteriza şi două fenomene direct determinate de proce-
sul interpretării normelor juridice: abuzul de drept şi frauda de lege.

În cazul prezenţei abuzului de drept, prerogativele, drepturile, competen-
ţele conferite de lege destinatarilor normelor juridice nu sunt exercitate cu 
bună-credinţă, încălcându-se spiritul legii, intenţia legiuitorului, finalităţile 
normelor juridice. Litera legii este utilizată conştient ilegal, ca un instrument 
pentru a produce consecinţe nedrepte, dăunătoare pentru cineva. Se manifestă, 
de regulă, la funcţionari, persoane cu funcţii de răspundere.

Frauda de lege este definită ca fiind o manevră ilegală efectuată cu scopul 
de a elucida aplicarea normelor juridice care sunt în mod normal aplicabi-
le, pentru a promova în mod ilegal unele interese, a ocoli anumite consecinţe 
care nu convin, a profita de reglementări juridice mai favorabile, prin diverse 
acţiuni nepermise de lege. Ca exemplu putem menționa simularea preţului cu 
scopul de a evita aplicarea integrală a taxelor fiscale, în condițiile unui contract 
de vânzare-cumpărare. 

 
subiecte de evaluare:

1.  Explicaţi conceptul „interpretarea dreptului”.
2.  Analizaţi rezultatele interpretării normei juridice.
3.  Enumeraţi și caracterizați metodele de interpretare a normelor juridice. 
4.  Explicaţi deosebirea dintre abuzul de drept şi frauda de lege.
5.  Explicați natura și necesitatea utilizării ficțiunii juridice.
6.  Explicați natura și domeniile de utilizare a prezumțiilor juridice.
7.  Găsiți domeniile de utilizare practică a spiritului și literei legii.
8.  Enumerați și caracterizați formele de interpretare a dreptului.
9.  Caracterizați analogia juridică și formele ei. Identificați domeniile de 

manifestare a formelor analogiei juridice.
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Tema 14: raportul juridic

Conţinutul temei:

1.  Conceptul și trăsăturile raportului juridic 
2.  Premisele raportului juridic

2.1. Norma juridică – premisă a raportului juridic
2.2. Subiecții raportului juridic
2.3. Faptele juridice. Clasificarea faptelor juridice

3.  Structura raportului juridic
3.1. Subiecţii raportului juridic
3.2. Conţinutul raportului juridic

3.2.1.Noțiunea de drept subiectiv. Definiții
3.2.2.Clasificarea drepturilor subiective
3.2.3.Obligația juridică

3.3. Obiectul raportului juridic
4. Clasificarea raporturilor juridice
 
obiectivele de formare:

la nivel de cunoaştere şi înţelegerea) 
studentul va:

defini conceptul de raport juridic;- 
explica premisele raportului juridic;- 
enumera particularităţile raportului juridic;- 
defini faptele juridice;- 
determina conţinutul raportului juridic.- 

la nivel de aplicareb) 
studentul va:

prezenta, în baza unor exemple concrete, elementele raportului juridic;- 
sintetiza subiectul unui raport juridic concret;- 
analiza particularităţile raportului juridic;- 
diferenţia faptele juridice după criteriul voliţional;- 
distinge diverse categorii de raporturi juridice în funcție de mai multe             - 
criterii.

la nivel de integrarec) 
studentul va:

-  estima impactul atribuirii incorecte a unui raport juridic la o anumită ramură 
de drept;

-  argumenta importanţa teoretică și practică a identificării elementelor rapor-
tului juridic.
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1. Conceptul și trăsăturile raportului juridic

Cea mai simplă definiție a raportului juridic o considerăm următoarea: Ra-
portul juridic este o relație socială reglementată de o normă juridică, în care 
subiecții obțin drepturi subiective și își asumă obligațiuni juridice concrete, 
prin limitele determinate de această normă juridică. Raporturile juridice se 
prezintă drept element necesar al procesului de realizare a dreptului prin exe-
cutare sau aplicare, când reglementările normative examinate în mod generic, 
ipotetic și impersonal se materializează în raporturi juridice concrete, subiecții 
cărora apar drept purtători de drepturi subiective și obligații juridice corelati-
ve. În condițiile de respectare a normelor juridice prohibitive, acestea își ating      
scopul de reglementare a relațiilor sociale fără a crea raporturi juridice. În ca-
litate de exemplu invocăm normele juridice constituționale care stabilesc drep-
turi și libertăți fundamentale ale cetățenilor (dreptul la viața, la muncă, liber-
tatea confesională etc.) și care nu determină apariția unor raporturi juridice 
în scopul realizării lor. La fel, menționăm normele dreptului penal de natură 
prohibitivă, prin respectarea cărora nu se formează raporturi juridice, acestea 
manifestându-și prezența numai în situația nerespectării normei juridice. 
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de natură prohibitivă, prin respectarea cărora nu se formează raporturi juridice, 

acestea manifestându-și prezența numai în situația nerespectării normei juridice.  

raportUl JUridic 
 

Relaţie socială reglementată de o normă juridică, în care subiecții 
interacționează între ei prin drepturi subiective şi obligaţiuni 
juridice concrete ce sunt garantate de către stat. 
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Trăsăturile raportului juridic sunt acele semne caracteristice care deosebesc 

raportul juridic de alte categorii de raporturi sociale, explicându-i natura și 

asigurându-i individualitatea. 

 a) Raportul juridic este un raport social. El apare întotdeauna între oameni, fie 

persoane fizice, fie colective de persoane. Or, realizarea normelor juridice este 

orientată spre existența unor relații sociale subiecții cărora sunt membri ai societății. 

Accentuăm caracterul social al raportului juridic pentru a constata că raportul juridic 

poate exista numai între oameni și nu între oameni și bunuri. Evident că raportul 

juridic, fiind o formă a raportului social, în existența sa este determinat de alte forme 

ale raportului social din societatea respectivă, cum ar fi raporturile politice, religioase, 

economice, culturale etc. 

 b) Raportul juridic este un raport de suprastructură. Suprastructură – 

totalitatea concepțiilor și instituțiilor politice, juridice, religioase, artistice, filosofice 

etc. dintr-o anumită formațiune social-economică, generate de baza economică a 

acestei formațiuni. Baza economică este formată din forțele de producție și mijloacele 

de producție caracteristice societății în cauză, între care există o interdependență. 

Fiind un raport de suprastructură, raportul juridic este determinat de ansamblul de 

relații sociale caracteristice societății respectuive la o anumită etapă de dezvoltare 

cultural-economică. Însă, raportul juridic poate fi abstractizat de celelalte raporturi 

sociale, prin destinația sa de a reglementa relațiile sociale. 

Trăsăturile raportului 
juridic 

 

Este un raport social 
 

Este un raport de suprastructură 

Posedă un caracter voliţional 
 

       Este un raport valoric 
 

Este o categorie istorică 
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Trăsăturile raportului juridic sunt acele semne caracteristice care deosebesc 
raportul juridic de alte categorii de raporturi sociale, explicându-i natura și asigu-
rându-i individualitatea.

a)  Raportul juridic este un raport social. El apare întotdeauna între oa-
meni, fie persoane fizice, fie colective de persoane. Or, realizarea nor-
melor juridice este orientată spre existența unor relații sociale subiecții 
cărora sunt membri ai societății. Accentuăm caracterul social al raportu-
lui juridic pentru a constata că raportul juridic poate exista numai între 
oameni și nu între oameni și bunuri. Evident că raportul juridic, fiind o 
formă a raportului social, în existența sa este determinat de alte forme ale 
raportului social din societatea respectivă, cum ar fi raporturile politice, 
religioase, economice, culturale etc.

b)  Raportul juridic este un raport de suprastructură. Suprastructură – 
totalitatea concepțiilor și instituțiilor politice, juridice, religioase, ar-
tistice, filosofice etc. dintr-o anumită formațiune social-economică, 
generate de baza economică a acestei formațiuni. Baza economică este 
formată din forțele de producție și mijloacele de producție caracteristi-
ce societății în cauză, între care există o interdependență. Fiind un ra-
port de suprastructură, raportul juridic este determinat de ansamblul de 
relații sociale caracteristice societății respectuive la o anumită etapă de 
dezvoltare cultural-economică. Însă, raportul juridic poate fi abstrac-
tizat de celelalte raporturi sociale, prin destinația sa de a reglementa 
relațiile sociale.

c)  Raportul juridic are caracter volițional. Adevărat, raportul juridic este 
o manifestare de voință. Mai exact, raportul juridic, de regulă, apare 
drept o manifestare dublă de voință. Prima manifestare de voință pentru 
apariția raportului juridic apare în condițiile de creare a normei juridice 
și este din partea statului. În procesul de reglementare normativ-juridică 
a relațiilor sociale, anume prin intermediul autorității legislative se ex-
primă voința statală la crearea normelor juridice. A doua manifestare de 
voință apare în condițiile de formare a raportului juridic între subiecții 
concreți, în procesul de realizare a dreptului.

d)  Raportul juridic este un raport valoric. Caracteristica în cauză confir-
mă că prin raporturile juridice, în apariția și manifestarea lor, își găsesc 
expresia valorile societății respective. Prin elaborarea normelor juridice 
statul urmărește protejarea valorilor sociale. Orice potențial subiect al ra-
porturilor juridice se angajează într-un raport juridic concret fiind deter-
minat de anumite valori sociale. Raporturile juridice pot fi privite drept 
instrumente de transmitere a conținutului valoric al normelor juridice în 
conținutul relațiilor sociale concrete.
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e)  Raportul juridic este o categorie istorică. Caracterul istoric al raportului 
juridic poate fi explicat prin faptul că la orice etapă istorică de evoluție a 
societății au existat raporturi juridice cu un anumit specific, inspirat din 
realitățile societății respective. Raportul juridic poartă amprenta etapei 
de dezvoltare a societății, astfel putem explica anumite caracteristici spe-
ciale ale anumitor raporturi juridice. El va fi determinat, atât prin formă, 
cât și prin conținut, de voința socială exprimată în norma juridică care îl 
formează. Evident, raportul juridic nu apare drept element static, atașat 
față de o anumită etapă de dezvoltare a societății, cunoscând o evoluție 
proporțională cu societatea.

2. Premisele raportului juridic
În scopul formării raporturilor juridice se solicită existența unor anumiți 

factori sau premise. Premisele raportului juridic sunt: norma juridică, subiecții 
raportului juridic și faptele juridice. Primele două premise – norma juridică și 
subiecții raportului juridic sunt premise abstracte, iar faptele juridice formea-
ză premisa specială (concretă). Prezența în comun (concomitentă) a premiselor 
enumerate demonstrează existența raportului juridic. 
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 premisele raportului juridic – condiţiile şi circumstanţele, a căror prezenţaă, 

în ansamblul lor, determină existenţa raportului juridic. 

Norma juridică – include modele-tip de comportament recomandat sau solicitat de 

către autoritatea statală. 

Capacitatea juridică a subiectului – întărită în legislație, capacitatea subiectului de a 

avea drepturi subiective și obligațiuni juridice. 

Faptul juridic – circumstanţe concrete ale vieţii, care se prezintă drept suport juridic 

pentru apariţia, modificarea, restaurarea sau încetarea raporturilor juridice. 

 

2.1. Norma juridică – premisă a raportului juridic 
Norma juridică se realizează prin intermediul raporturilor juridice. Limitele 

determinate de norma juridică și sunt limitele de manifestare a raporturilor juridice. 

Dacă nu există normă juridică, nu poate exista nici raportul juridic, interacțiunile 

dintre subiecți fiind caracterizate numai ca  relații sociale. Norma juridică este 

premisele raportului 
juridic 

 
Norma juridică 

Subiecții 
(Capacitatea juridică) 

 
Faptul juridic 

premisele raportului juridic – condiţiile şi circumstanţele, a căror pre-
zenţă, în ansamblul lor, determină existenţa raportului juridic.

Norma juridică – include modele-tip de comportament recomandat sau 
solicitat de către autoritatea statală.

Capacitatea juridică a subiectului – întărită în legislație, capacitatea subi-
ectului de a avea drepturi subiective și obligațiuni juridice.

Faptul juridic – circumstanţe concrete ale vieţii, care se prezintă drept su-
port juridic pentru apariţia, modificarea, restaurarea sau încetarea raporturilor 
juridice.
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2.1. Norma juridică – premisă a raportului juridic
Norma juridică se realizează prin intermediul raporturilor juridice. Limite-

le determinate de norma juridică și sunt limitele de manifestare a raporturilor 
juridice. Dacă nu există normă juridică, nu poate exista nici raportul juridic, 
interacțiunile dintre subiecți fiind caracterizate numai ca relații sociale. Norma 
juridică este premisa de bază, fundamentală a raportului juridic. În lipsa aces-
teia drepturile subiective rămân simple prerogative, doleanțe, iar obligațiunile 
juridice – simple îndatoriri. Anume prezența normei juridice, prin caracterul ei 
specific de obligativitate, și determină existența raportului juridic, în detrimentul 
celorlalte raporturi sociale ce se pot manifesta între subiecții concreți. Prin inter-
mediul raportului juridic are loc individualizarea normei juridice, concretizarea 
ei, ajustarea la o situație de fapt concretă. Valoarea normei juridice, în coraport 
cu raportul juridic, se exprimă prin stabilirea faptelor juridice ce posedă valoare 
juridică, acestea fiind enumerate sau prezumate în ipoteza normei juridice. Putem 
afirma că raportul juridic este norma juridică în acțiune, într-o acțiune concretă, 
prezentându-se drept principalul, dar nu și unicul mijloc de realizare a dreptului. 
În context, menționăm că există și norme juridice ce determină capacitatea juridi-
că a persoanelor și norme juridice de natură prohibitivă, prin realizarea cărora nu 
se formează raporturi juridice. Este necesar a menționa valoarea și rolul principi-
ilor dreptului, ce se prezintă drept norme juridice generale în procesul de deter-
minare a anumitor raporturi juridice concrete. Principiile dreptului își evidențiază 
valoarea de premisă a raportului juridic în situația când judecătorul nu identifică 
o normă juridică aplicabilă pentru situația de caz concretă, aflată în soluționarea 
sa, și apelează pentru emiterea actului de justiție la principiile fundamentale ale 
dreptului – analogia dreptului. 

2.2. Subiecții raportului juridic
Subiecții raportului juridic se prezintă atât în calitate de premisă, cât și în cali-

tate de element al raportului juridic. Apreciind importanța deosebită a subiecților 
pentru existența raportului juridic, menționăm că aceștia vor fi caracterizați în 
compartimentul Elementele raportului juridic. Accentuăm importanța identifică-
rii subiecților în calitate de premisă a raportului juridic. Dacă privim raportul ju-
ridic prin caracteristica sa socială drept o concretizare a normei juridice, ajustarea 
ei la o situație de caz particulară, atunci necesitatea subiecților pentru existența 
raportului juridic concret este evidentă. În lipsa subiecților, raportul juridic nu 
poate exista.

2.3. Faptele juridice. Clasificarea faptelor juridice
Împrejurările din natură sau din viața socială ce produc efecte juridice sunt 
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fapte juridice. Valoarea juridică a faptelor juridice este că sunt izvoare ale rapor-
turilor juridice, dar nu numai. Ele pot determina și stingerea, modificarea sau 
restaurarea unui raport juridic.

fapte juridice – anumite particularităţi concrete ale vieţii ce determină apli-
carea normei juridice în acţiune: generând apariţia, modificarea, încetarea rapor-
turilor juridice, drepturi şi obligaţiuni juridice concrete ale subiecţilor determi-
naţi.

Conform caracterului volițional – al atitudinii subiectului raportului juridic 
vizat față de faptele juridice și de efectele juridice, acestea se împart în evenimente 
și acțiuni.

Evenimente – fapte juridice, a căror apariţie nu depinde de voinţa subiecţilor 
raporturilor juridice.

Acțiuni – fapte juridice conștiente, care se realizează cu un anumit scop de 
a provoca anumite efecte juridice. Acțiunile pot fi legale și ilegale. Din categoria 
acțiunilor legale putem evidenția, prin ponderea și importanța lor, actele juridice 
(convenţie, ordonanţa anchetatorului, hotărârea judecăţii etc.), care au expresia 
de înscrisuri. Acțiunea ca fapt juridic nu este neapărat de a fi identificată ca un 
înscris. Ea poate fi privită și ca un comportament conștient exprimat prin a face, 
a da. Acțiunile ilegale, prin realizarea lor, contravin dispoziției normei juridice. 
Sunt fapte juridice – acțiuni ilicite: abaterile disciplinare și administrative, delic-
tele civile, contravențiile, infracțiunile etc.

Unul și același fapt juridic poate produce pentru diferiți subiecți diferite efec-
te juridice și, deci, poate genera diferite raporturi juridice. Astfel, unul și același 
fapt juridic se poate prezenta pentru anumiți subiecți al unui raport juridic concret 
în calitate de eveniment juridic, iar pentru alți subiecți ai altui raport juridic – în 
calitate de acțiune juridică.
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raporturile juridice și care posedă drepturi subiective şi obligaţiuni juridice.
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Un raport juridic implică existența a cel puțin doi subiecți ai raportului juri-
dic. Există raporturi juridice, la care participă mai mulți subiecți. În intenția de a 
evidenția diversitatea definirii subiecților raportului juridic, îi mai putem interpreta 
și astfel: subiecți ai raportului juridic sunt participanții într-un raport juridic, titu-
lari ai unor drepturi subiective și obligații juridice corelative. Calitatea de subiect 
al raportului juridic implică aptitudinea subiectului de a avea drepturi și obligații, 
de a avea capacitate juridică. Mai exact, ne putem exprima și astfel: capacitatea 
juridică este prerogativa persoanei de a-și obține, prin acțiunile sale conștiente și 
independente, drepturi subiective și de a-și asuma obligațiuni juridice. Conciderăm 
că capacitatea juridică determină statutul juridic al subiectului, însă nu coincide cu 
el. Termenul „capacitate” este strâns legat de persoana omului, de personalitatea sa. 
Persoana care nu posedă capacitate juridică nu poate fi subiect al unui raport juridic 
independent, fără a fi reprezentat de cineva. Însă, această persoană posedă un anu-
mit statut juridic, adică este purtător de un anumit ansamblu de drepturi subiective 
și obligațiuni juridice, chiar numai din perspectiva faptului că este Om. 

statutul juridic – o totalitate de drepturi şi obligaţiuni ale unei anumite cate-
gorii de persoane şi organizaţii (cetăţeni, persoane fără cetăţenie, cetăţeni străini, 
organizaţii, persoane cu funcţii de răspundere, persoane juridice ş.a.) în cadrul unui 
raport juridic. Calitatea persoanei de a fi subiect al raportului juridic este calificat 
exprimată îprin conceptul „capacitate juridică”. Ea evidențiază aptitudinea persoa-
nei de a avea drepturi subiective și obligațiuni juridice corelative (capacitatea de 
folosință), precum și aptitudinea acesteia de a-și exercita drepturile și de a-și asu-
ma obligațiile în mod efectiv și independent (prin acte de voință personale). Altfel 
spus, capacitatea juridică exprimă atât posibilitatea, cât și efectivitatea obținerii 
drepturilor subiective și asumării obligațiilor juridice. Numai în domeniul dreptu-
lui civil este relevantă delimitarea capacității juridice în capacitate de folosință și 
capacitate de exercițiu.
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Subiecţii raportului juridic posedă capacitate juridică, adică capacitatea 
prevăzută de normele juridice de a fi participanţi la raporturile juridice.

Capacitate juridică generală – aptitudinea de a participa, ca titular de drep-
turi subiective și obligațiuni juridice, în toate raporturile juridice, fără ca legea să 
condiționeze această participare de îndeplinirea unor calități.

Capacitate juridică ramurală – posibilitatea recunoscută de lege de a parti-
cipa în calitate de subiect în raporturile juridice, în care necesită a fi îndeplinite 
anumite condiții speciale, specifice unei anumite ramuri de drept. Exemplu: în 
dreptul civil – de a îndeplinii condițiile de persoană juridică, în dreptul penal – 
vinovăția, pentru fiecare ramură a dreptului – vârsta persoanei pentru a deveni 
subiect al raportului juridic.

Capacitate juridică specială – posibilitatea de a obţine drepturi având cunoş-
tinţe speciale suplimentare, aptitudini deosebite sau în cazul condiţiilor profesio-
nal-funcţionale (medicul, judecătorul, colaboratorul de poliţie ş.a.).
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 Capacitate juridică completă – capacitate care prin activitățile sale conștiente 

și independente realizează drepturile şi obligaţiunile în volum deplin; ea există din 

momentul atingerii vârstei majoratului (de regulă, de la 18 ani, în alte state – alte 

vârste). 
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convenţii se admit de lege (minorii la vârsta de la 6 la 14 ani pot încheia mici 

convenţii cu permisiunea părinţilor, cei care sunt consideraţi că nu au atins vârsta 

majoratului de la 14 la 18 ani pot parţial încheia independent convenţii: de a dispune 

de salariul său, de bursă ş.a.), minorilor de până la 6 ani le lipseşte pe deplin 
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sau redobândite. 
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ai raporturilor juridice pot fi numai oamenii – priviți individual sau în grupe de 

oameni organizate. Deosebim două categorii de subiecți ai raporturilor juridice: 1) 
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Capacitate juridică completă – capacitate care prin activitățile sale conștiente 
și independente realizează drepturile şi obligaţiunile în volum deplin; ea există 
din momentul atingerii vârstei majoratului (de regulă, de la 18 ani, în alte state – 
alte vârste).

Capacitate juridică parțială – capacitate care prin activitățile sale realizează 
drepturile şi obligaţiunile sale parţial, adică, nu în volum deplin, când anumite 
convenţii se admit de lege (minorii la vârsta de la 6 la 14 ani pot încheia mici 
convenţii cu permisiunea părinţilor; cei care sunt consideraţi că nu au atins vârsta 
majoratului de la 14 la 18 ani pot parţial încheia independent convenţii: de a dis-
pune de salariul său, de bursă ş.a.; minorilor de până la 6 ani le lipseşte pe deplin 
capacitatea de exerciţiu).

Capacitatea juridică limitată – persoana având o capacitate juridică deplină, 
în virtutea unui act juridic, este limitată de a realiza anumite activități, de regulă 
pe un termen determinat, expiratoriu. De exemplu, în condițiile condamnării cu 
executare, privării de anumite drepturi, la expirarea termenului aceste drepturi 
pot fi restaurate sau redobândite.

Clasificarea subiecților raportului juridic. După cum am menționat, subiecți 
ai raporturilor juridice pot fi numai oamenii – priviți individual sau în grupe de 
oameni organizate. Deosebim două categorii de subiecți ai raporturilor juridice:          
1) subiecți individuali – persoana; 2) subiecți colectivi – își exprimă manifestarea 
de existență în forme de activitate colectivă (de exemplu, persoanele juridice).

Subiecții individuali, la rândul lor, sunt reprezentați astfel: 
cetățenii;•	
cetățenii străini;•	
apatrizii.•	

Subiecții colectivi de drept sunt:
statul;•	
organele statului;•	
persoanele juridice.•	
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3.2. Conţinutul raportului juridic
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Ansamblul de drepturi şi obligaţii ale subiecţilor prevăzute de norma juridică 
ce reglementează raportul juridic formează CONŢINUTUL raportului juridic.

În unele raporturi juridice o parte este numai titular de drepturi, iar cealaltă 
este numai titular de obligaţii, acestea fiind raporturi juridice simple. În raporturi-
le juridice complexe fiecare parte este atât titular de drepturi, cât şi de obligaţii.
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 Conţinutul material al raportului juridic – anumite acţiuni în care se realizează 

drepturile şi obligaţiile părţilor. 

 

 Conţinutul voliţional – voinţa statală realizată în norma juridică şi în 

raporturile juridice ce au apărut pe baza ei, precum şi actele voliţionale ale 

participanţilor la aceste raporturi. 

 

 Conţinutul juridic – se formează din drepturi subiective şi obligaţiuni juridice 

ale părţilor în raportul juridic.  

 

Conţinutul raportului 
juridic poate fi: 

material voliţional juridic 

Conţinutul material al raportului juridic – anumite acţiuni în care se reali-
zează drepturile şi obligaţiile părţilor.

Conţinutul voliţional – voinţa statală realizată în norma juridică şi în rapor-
turile juridice ce au apărut pe baza ei, precum şi actele voliţionale ale participan-
ţilor la aceste raporturi.

Conţinutul juridic – se formează din drepturi subiective şi obligaţiuni juridi-
ce ale părţilor în raportul juridic. 

3.2.1. Noțiunea de drept subiectiv. Definiții
Dreptul subiectiv poate fi definit ca posibilitatea, îndrituirea, facultatea juri-

dică individuală a unei persoane sau organizații într-un raport juridic determinat 
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de a se bucura de ceva anume, potrivit propriului interes. Mai pot fi identificate 
și alte definiții ale dreptului subiectiv:

Posibilitate juridică a unei anumite conduite a titularului său, garantată de •	
lege prin putința de a pretinde persoanelor obligate o anumită comportare 
corespunzătoare, la nevoie prin mijlocirea de constrângere a statului;
Facultate a subiectului raportului juridic de a acționa într-un anumit fel, •	
de a cere celuilalt sau celorlalți subiecți o atitudine corespunzătoare, iar 
la nevoie de a recurge la sprijinul aparatului de stat;
Posibilitate a subiectului de a acționa într-un fel și de a pretinde din par-•	
tea celorlalți o conduită corespunzătoare;
Putere sau prerogativă recunoscută de dreptul obiectiv persoanelor fizice •	
sau persoanelor juridice (denumite titulare ale dreptului), în calitatea lor 
de subiecți activi ai raportului juridic, de a pretinde subiecților pasivi să 
dea ori să facă sau să nu facă ceva ( să săvârșească sau să se abțină de la 
săvârșirea unei acțiuni), folosind, la nevoie, aparatul de constrângere al 
statului;
Putere garantată de lege voinței subiectului activ al raportului juridic, în •	
temeiul căreia acesta este în măsură, în vederea valorificării unui interes 
personal direct, să desfășoare o anumită conduită, garantată de lege prin 
putința de a pretinde persoanei obligate o anumită comportare, care, la 
nevoie, poate fi impusă acesteia cu sprijinul forței de constrângere a sta-
tului.

Pluralitatea de definiții ce caracterizează dreptul subiectiv scoate în evidență 
anumite detalii importante:

 O definiție a dreptului subiectiv necesită a fi formulată astfel, încât să - 
cuprindă toate drepturile subiective, nu doar cele de creanță;

 Dreptul subiectiv nu este numai posibilitatea unei conduite, dar și limite-- 
le acesteia;

 Pentru persoanele juridice, drepturile subiective impun și existența - 
obligațiunii juridice de a exercita activitățile determinate de statut și 
lege.

Dreptul subiectiv este perceput drept posibilitate recunoscută de normele ju-
ridice subiectului activ de a avea o anumită conduită și impune titularului său 
următoarele:

 să aibă o anumită atitudine față de dreptul său (evident, în dependență de - 
propriul său interes);

 să solicite un anumit comportament (manifestat prin acțiune sau inacțiune) - 
din partea subiectului obligat;

 să solicite protejarea dreptului subiectiv în cauză, protecție asigurată din - 
partea statului în situația nerespectării acestuia.
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Mai putem afirma că dreptul subiectiv este în același timp mijloc tehnic, prin 
care situația de fapt este transformată în situație de drept.

3.2.2. Clasificarea drepturilor subiective
Literatura de specialitate evidențiază o pluralitate de clasificări ale dreptu-

rilor subiective, în conformitate cu mai multe criterii:

1.  După proveniența lor, evidențiem următoarele drepturi subiective:
Drepturi fundamentale ce rezultă din apartenența la societatea uma-•	
nă a fiecărui individ (dreptul la viață, la demnitate, la libertate etc.);
Drepturi ce rezultă din implicarea individului în viața socială (drep-•	
tul la nume, dreptul la domiciliu);
Drepturi ce rezultă din voința indivizilor (dreptul la muncă, dreptul •	
de a încheia contracte).

2.  După gradul de opozabilitate, identificăm următoarele drepturi subiec-
tive:

Drepturi absolute, cărora le corespunde obligația tuturor subiecților •	
de drept de a le respecta (dreptul la proprietate);
Drepturi relative, care sunt opozabile unei anumite persoane, unui •	
subiect determinat, nominalizat în raportul juridic (dreptul cumpără-
toului de a primi bunul este opozabil față de vânzător – persoana care 
a primit echivalentul bunului în bani).

3. După conținutul lor, drepturile subiective pot fi:
Drepturi patrimoniale, care posedă un caracter economic și care, la •	
rândul lor, se divizează în:
drepturi reale – drepturi în virtutea cărora titularii își pot exercita - 
prerogativele asupra unui bun fără concursul altcuiva;
drepturi de creanță – drepturi în temeiul cărora subiectul activ (cre-- 
ditorul) poate pretinde subiectului pasiv (debitorului) să dea, să facă 
sau să nu facă ceva.
Drepturi nepatrimoniale, drepturi care nu au un caracter economic și •	
al căror conținut nu poate fi exprimat în general în bani. Acestea se 
pot diviza în:
drepturi referitoare la existența și integritatea persoanei;- 
drepturi referitoare la identificarea persoanei;- 
drepturi care rezultă din creația intelectuală.- 
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3.2.3. Obligația juridică
Obligația juridică este al doilea element al conținutului raportului juridic. Ea 

poate fi definită ca îndatorire a subiectului pasiv al unui raport juridic, pretinsă 
de către subiectul activ, de a da, a face sau a nu face ceva, conduită care poate fi 
impusă, în caz de nevoie, prin forța de constrângere a statului. Obligația juridică 
o putem privi drept echivalent al dreptului subiectiv. Obligația juridică identifică 
mai multe sensuri:

În sens larg, obligația este privită ca raport juridic de obligație;•	
În sens îngust, obligația determină obiectul subiectului pasiv;•	
În sens de înscris constatator.•	

Caracteristicile obligației juridice:
Este o îndatorire, opozabilă dreptului subiectiv al subiectului activ;•	
Este o îndatorire a subiectului pasiv, exprimată printr-un comportament •	
solicitat de subiectul activ;
Nerespectarea benevolă a obligației de către subiectul pasiv determină •	
intervenția forței de constrângere a statului.

Clasificarea obligațiilor juridice poate fi următoarea:
Obligații juridice de tip activ (de a da ceva sau a face);•	
Obligații juridice de tip pasiv (de a nu face).•	
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 3.2.3. Obligația juridică 
Obligația juridică este al doilea element al conținutului raportului juridic. Ea 

poate fi definită ca îndatorire a subiectului pasiv al unui raport juridic, pretinsă de 

către subiectul activ, de a da, a face sau a nu face ceva, conduită care poate fi 

impusă, în caz de nevoie, prin forța de constrângere a statului. Obligația juridică o 

putem privi drept echivalent al dreptului subiectiv. Obligația juridică identifică mai 

multe sensuri: 

 În sens larg, obligația este privită ca raport juridic de obligație; 

 În sens îngust, obligația determină obiectul subiectului pasiv; 

 În sens de înscris constatator. 

Caracteristicile obligației juridice: 

 Este o îndatorire, opozabilă dreptului subiectiv al subiectului activ; 

dreptul subiectiv al subiectului raportului 
juridic – posibilitatea de comportament întărită 
în legislaţie şi garantată de către stat 

 

Posibilitatea de comportament al persoanei 
împuternicite 

 

Posibilitatea posesorului de drept subiectiv de a 
cere comportamentul respectiv de la persoanele 
corespunzătoare 

 

Posibilitatea părţii împuternicite de a se adresa 
către organele competente pentru protejarea 
drepturilor încălcate 
 

 

.

.

.

.
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Dreptul subiectiv și obligația juridică sunt elemente corelative ale 
conținutului raportului juridic, în sens că drepturile subiective și obligațiile 
juridice nu sunt rupte unele de altele, dar coiexistă într-o realitate juridică ca-
racterizată prin legalitate. Aceste fenomene își au manifestarea și valoarea în 
reciprocitatea pe care o formează. Drepturile subiective fără obligații juridi-
ce sunt abuzuri; obligațiile juridice fără drepturi subiective corespunzătoare, 
manifestate în forme indirecte, sunt ilegalități. Nu există drept subiectiv fără 
obligație juridică corelativă lui.
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 Este o îndatorire a subiectului pasiv, exprimată printr-un comportament 

solicitat de subiectul activ; 
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raportului juridic, în sens că drepturile subiective și obligațiile juridice nu sunt rupte 
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Obligaţia juridică a subiectului 
raportului juridic – comportamentul 
necesar cerut de către legislaţie. 

 

De a săvârşi anumite acţiuni 
pozitive cerute de către 

legiuitor 
 (obligaţie activă). 

 

Abţinerea de la anumite 
modalităţi de comportament, 
fapte interzise de legilsaţie 

(obligaţie pasivă). 
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 3.3. Obiectul raportului juridic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legătura indisolubilă dintre drepturi, libertăţi şi obligaţiuni 

Realizarea de către persoană a 
drepturilor şi libertăţilor sale 
proprii nu trebuie să afecteze 
drepturile şi libertăţile altor 
persoane. 

Interzicerea utilizării drepturilor şi 
libertăţilor în scopul modificării 
forţate a regimului constituţional, în 
scopul propagării violenţei şi 
războiului, comiterii de infracţiuni. 

obiectul 
raportului 

juridic 

Asupra la ce influenţează drepturile şi 
obligaţiunile juridice ale subiecţilor, adică 
comportamentul voliţional de fapt al subiecţilor 
raportului juridic în scopul realizării drepturilor 
şi obligaţiilor. 

În raporturile patrimoniale 
 

Acţiunile, comporatmentul părţilor 
în realizarea drepturilor şi 
obligaţiilor legate de satisfacerea 
necesităţilor lor materiale şi 
spirituale. 

În raporturile nepatrimoniale 
 
Acţiunile, comportamentul 
părţilor referitoare la realizarea 
drepturilor şi obligaţiilor în sfera 
activităţii administrative, 
judecătoreşti ş.a. 
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3.3. Obiectul raportului juridic

4. Clasificarea raporturilor juridice
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4.  Clasificarea raporturilor juridice 

 
 

 Raporturile juridice de reglementare – relaţii sociale ce apar din acţiunile  

legitime  şi evenimente în scopul asigurării organizării normative a vieţii sociale. 

 

 Raporturi le juridice de protecţie – relaţii sociale ce apar din situaţii de conflict 

prevăzute de normele juridice ce împiedică realizarea funcţiilor de reglementare (apar 

în urma comportamentului ilegal al subiecţilor). 

 

 

 

 
 Raporturile material-juridice apar în baza normelor dreptului material (civile, 

administrative ş.a.). 

 Raporturile juridice procedurale apar în baza normelor de procedură şi 

generează de la relaţiile material-juridice. 

 

 
După ramurile de drept 

 
Material-juridice  

 
Procesual-juridice  

 
După funcţiile dreptului 

 

 
De reglementare 

 

 
De protecţie 

 

Raporturi juridice de reglementare – relaţii sociale ce apar din acţiunile le-
gitime şi evenimente în scopul asigurării organizării normative a vieţii sociale.

Raporturi  juridice de protecţie – relaţii sociale ce apar din situaţii de conflict 
prevăzute de normele juridice ce împiedică realizarea funcţiilor de reglementare 
(apar în urma comportamentului ilegal al subiecţilor).
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în realizarea drepturilor şi 
obligaţiilor legate de satisfacerea 
necesităţilor lor materiale şi 
spirituale. 
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Acţiunile, comportamentul 
părţilor referitoare la realizarea 
drepturilor şi obligaţiilor în sfera 
activităţii administrative, 
judecătoreşti ş.a. 



211

Raporturi material-juridice – apar în baza normelor dreptului material (ci-
vile, administrative ş.a.).

Raporturi procesual-juridice – apar în baza normelor de procedură şi gene-
rează de la relaţiile material-juridice.
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După ramurile de drept 

 
Material-juridice  

 
Procesual-juridice  

 
După funcţiile dreptului 

 

 
De reglementare 

 

 
De protecţie 
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 Raport juridic absolut – relaţie juridică socială în care persoanei împuternicite i 

se opune un număr nedeterminat de subiecţi obligaţi pasiv (de exemplu, raportul de 

proprietate). 

 Raport juridic relativ – raport social-juridic în care persoanei împuternicite i se 

opune o persoană concretă (de exemplu, pătimitul şi persoana care a comis dauna). 

 
 

 Raporturi juridice active – se reduc la obligația juridică de efectuare a 

anumitor acţiuni în folosul mandatarului. 

 

 Raporturi juridice pasive – se reduc la obligația juridică de abținere de la un 

comportament nedorit pentru partea opusă. 

 

 

 

După complexitatea raporturilor juridice 

Simple  Complexe 

După caracterul obligaţiilor 

Active  Pasive  

După gradul determinării subiecţilor 

Absolute  Relative  

Raporturi juridice absolute – relaţii juridice sociale în care persoanei împu-
ternicite i se opune un număr nedeterminat de subiecţi obligaţi pasiv (de exem-
plu, raportul de proprietate).

Raportul juridice relative – relații juridice sociale în care persoanei împu-
ternicite i se opune o persoană concretă (de exemplu, pătimitul şi persoana care 
a comis dauna).
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După caracterul obligaţiilor 

Active  Pasive  

După gradul determinării subiecţilor 

Absolute  Relative  

Raporturi juridice active – se reduc la obligația juridică de efectuare a anu-
mitor acţiuni în folosul mandatarului.

Raporturi juridice pasive – se reduc la obligația juridică de abținere de la un 
comportament nedorit pentru partea opusă.
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Raporturi juridice generale – apar în baza normelor constituţionale ce con-
firmă drepturile fundamentale, libertăţile şi obligaţiile cetăţenilor.

Raporturi juridice simple – acestea sunt raporturi juridice existente între doi 
subiecţi.

Raporturi juridice complexe – raporturi juridice între câţiva subiecţi sau ra-
porturi juridice între un număr nedeterminat de subiecţi. 

subiecte de evaluare:
1.  Care sunt premisele raportului juridic?
2.  Ce criterii de clasificare a raporturilor juridice cunoaşteţi?
3.  Explicaţi noţiunile „capacitate juridică de exerciţiu” şi „capacitate juridi-

că de  folosinţă”.
4.  Ce înţelegem prin conţinutul raportului juridic?
5.  Ce reprezintă obiectul raportului juridic?
6.  Definiţi faptul juridic, actul juridic, acţiunile, evenimentele.
7.  Ce este capacitatea juridică? Care este domeniul de utilizare a capacității 

juridice?
8.  Delimitați capacitatea juridică deplină de capacitatea juridică incompletă. 
9.  Care sunt formele capacității juridice incomplete? 
10. Caracterizați capacitatea juridică limitată și formele ei de manifestare.

Literatura recomandată:
 Ceterchi I., Craiovan I. 1. Introducere în teoria generală a dreptului. Bucu-
reşti, 1993.

 Dănişor D.Cl., Dogaru I., Dănişor Gh. 2. Teoria generală a dreptului. Bu-
cureşti, 2006.

 Djuvara M. 3. Enciclopedia juridică. Teoria generală a dreptului. Drept 
raţional. Izvoare de drept pozitiv. Bucureşti, 1995.

 Negru B., Negru A. 4. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 
2006.

 Popa N. 5. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 2002.
 Voicu C., Savu Iu. 6. Teoria generală a dreptului. Curs universitar. Târgo-
vişte, 2004.
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213

Tema 15: Răspunderea juridică

Conţinutul temei:

1. Conceptul răspunderii juridice
1.1. Generalități
1.2. Caracteristicile răspunderii juridice
1.3. Scopul (finalitatea) răspunderii juridice
1.4. Cauzele încălcării normelor juridice
1.5. Formele istorice de manifestare a răspunderii juridice

2. Principiile răspunderii juridice
3. Condiţiile răspunderii juridice

3.1. Caracteristica condițiilor de existență a răspunderii juridice
3.2.  Împrejurările care înlătură caracterul ilicit al faptei și împrejurările care ex-

clud răspunderea juridică
4. Formele răspunderii juridice

obiectivele de formare:

la nivel de cunoaştere şi înţelegerea) 
studentul va:

-  defini răspunderea juridică;
-  enumera caracteristicile răspunderii juridice;
-  descrie formele istorice de manifestare a răspunderii juridice;
-  numi temeiurile tragerii la răspundere juridică;
-  explica principiile răspunderii juridice.

la nivel de aplicareb) 
studentul va:

-  analiza cauzele încălcării normelor juridice;
-  delimita formele răspunderii juridice;
-  dezvolta conţinutul principiilor răspunderii juridice;
-  prezenta trăsăturile specifice ale răspunderii juridice în funcție de diferite 

ramuri de drept;
-  generaliza formele vinovăţiei;
-  interpreta condiţiile tragerii la răspundere juridică;
-  distinge faptele care înlătură caracterul ilicit al faptei de cele care înlătură  

răspunderea juridică.

la nivel de integrarec) 
studentul va:

-  standardiza scopul (finalitatea) răspunderii juridice;
-  aprecia rolul răspunderii juridice în contextul responsabilităţii sociale;
-  estima importanţa respectării principiilor tragerii la răspundere juridică.
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1. Conceptul răspunderii juridice
1.1. Generalități
Conceptul răspunderii juridice include în sine o determinare a noțiunii „răs-

pundere juridică”. Existând o pluralitate de definiții a acestei noțiuni, intenționăm 
a o reda pe cea care, în opinia noastră, este mai clară și caracterizează mai bine 
natura răspunderii juridice. Răspunderea juridică este una dintre formele răspun-
derii sociale. Apare în rezultatul încălcării unei norme juridice. Din acest con-
siderent, adeseori este confundată cu sancțiunea juridică. Este un raport social; 
astfel, subiect al răspunderii juridice poate apărea orice persoană care posedă ca-
pacitate juridică. Din capacitatea juridică a perosanei derivă o legatură evidentă 
între răspunderea juridică și responsabilitatea juridică. 

Răspundere juridică – un raport juridic, determinat de norma legală, între 
autorul ilegalității şi stat, reprezentat prin autoritățile sale competente. 

Obiectul raportului juridic de răspundere juridică este activitatea statului, 
reprezentat de autoritățile competente, exprimate prin acțiuni procedurale și acti-
vitatea persoanei vinovate de comiterea ilegalității.

Conţinutul acestui raport constă în dreptul subiectiv al statului de a trage la 
răspundere persoana vinovată care a încălcat norma de drept, aplicând sancţiunea 
prevăzută de norma încălcată şi în obligaţia juridică a făptuitorului de a răspunde 
pentru fapta sa şi de a se supune sancţiunii aplicate, în vederea restabilirii ordinii 
de drept.

Subiecții raportului juridic de răspundere juridică sunt statul, reprezentat de 
autoritatea competentă în domeniul tragerii la răspundere pentru ilegalitatea co-
misă și persoana vinovată în comiterea acestei ilegalități.

Pentru a stabili o delimitare și un coraport între răspunderea juridică și respon-
sabilitatea juridică este necesar de a interveni cu o definiție a responsabilității juri-
dice. Responsabilitatea juridică o putem defini drept o activitate conștientă și le-
gală a subiectului în cadrul realizării normelor juridice permisive, orientată spre 
asumarea și executarea benevolă a anumitor obligațiuni juridice, ce formează o 
parte a conținutului raportului juridic concret. Considerăm că responsabilitatea 
juridică este un fenomen de natură subiectivă, caracteristică subiectului raportului 
juridic. În condițiile normelor permisive și, posibil, în condițiile normelor onerati-
ve, responsabilitatea juridică o putem delimita de răspunderea juridică. Răspunde-
rea juridică a subiectului apare numai în situațiile de neconformare a subiectului 
la comportamentul solicitat sau în caz de depășire a limitelor de comportament 
recomandate de norma juridică. Responsabilitatea juridică presupune o inițiativă 
de activitate, manifestată prin acțiune sau inacțiune, din partea subiectului vizat. 
Răspunderea juridică deja presupune o inițiativă din partea autorităților publice 
competente, în condițiile de nerespectare a normelor juridice. 
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1.2. Caracteristicile răspunderii juridice
Caracteristicile răspunderii juridice evidențiază acele particularități prin care 

deosebim răspunderea juridică de alte forme ale răspunderii sociale. În acest con-
text, menționăm și alte forme ale răspunderii sociale, cum ar fi răspunderea morală, 
răspunderea religioasă, răspunderea obișnuielnică, răspunderea deontologică, ce 
apar în urma nerespectării unor alte categorii de norme sociale corespunzătoare.
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Este o expresie a răspunderii sociale 

Reprezintă reacţia organizată a societăţii la actele 
antisociale şi socialmente periculoase 

Este o modalitate de consolidare a legalităţii 

Este un principiu al statului de drept 

Este un raport juridic de constrângere 

Un subiect este statul, iar celălalt subiect este 
persoana care a comis fapta ilegală 

Intervine în baza legii 

Aplicarea sancţiunilor se realizează în anumite 
forme procesuale 

Este segmentul final al actului de realizare a 
justiţiei 

Se manifestă prin consecinţe negative asupra 
făptuitorului  

Trăsăturile caracteristice 
 răspunderii juridice 
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1.3. Scopul (finalitatea) răspunderii juridice
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1.3. Scopul răspunderii juridice 
 

 
 

 
 

Scopul răspunderii juridice 

Răspunderea juridică are 
destinația de a proteja 
ordinea publică, drepturile 
şi libertăţile fundamentale, 
viaţa, sănătatea, 
integritatea persoanei, 
patrimoniul, în general 
desfăşurarea normală a 
convieţuirii sociale. 

 

Răspunderea juridică este 
orientată spre apărarea 
valorilor sociale. Prin apărarea 
valorilor sociale se înţelege şi 
caracterul reparator al 
răspunderii juridice (repunerea 
lucrurilor în starea lor 
anterioară). Răspunderea 
juridică are şi scop educativ şi 
de preventire generală şi 
specială. 
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1.4. Cauzele încălcării normelor juridice

1.5. Formele istorice de manifestare a răspunderii juridice

Epoca Antică – răzbunarea apărea ca o soluţie naturală în faţa unei agre-
siuni; ulterior, în unele formaţiuni statale răspunderea juridică se încadrează în 
anumite reguli.

evul Mediu – cruzimea şi incertitudinea caracterizau sistemul de tragere la 
răspundere juridică (spre deosebire de modelele antice din Roma sau Grecia).

Epoca modernă – umanizarea formelor de tragere la răspundere juridică, 
având drept suport multiple abordări filosofice. 
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1.4. Cauzele încălcării normelor juridice 

 

 
Cauzele încălcării normelor juridice 

Cauzele economice şi sociale: ex. 
furtul, evaziunile fiscale; necesitatea 
pentru unele furturi mici; injustiţia 
economică. 

 

 
Influenţa mediului social: ex. grupul 
de prieteni. 

 

Absenţa educaţiei: ex. mentalitatea 
făptuitorilor, comportamentul lor psihic. 
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Epoca contemporană – răspunderea juridică este corelată cu respectarea 
drepturilor omului, deşi spectrul de abuzuri nu este redus la zero (ex.: drepturile 
omului şi secretul anchetei, urmăririi penale; limitarea drepturilor omului şi apă-
rarea ordinii publice).

În societăţile în tranziţie – există o tendinţă de creştere a numărului de în-
călcări ale prevederilor normelor juridice, inclusiv creşte gradul de violenţă a 
încălcărilor. În acest context, creşte şi gravitatea sancţiunilor.

 2. Principiile răspunderii juridice
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2. Principiile răspunderii juridice 

 
 

 

Principiile răspunderii juridice 

 
Legalitatea răspunderii juridice 

Răspunderea pentru fapte săvârşite cu 
vinovăție 

 
Individualăzarea răspunderii juridice 

Prezumția nevinovăției 

Justețea și echitatea sancțiunii 

 
Operativitatea răspunderii juridice 

O singură pedeapsă  pentru o singură faptă –    
non bis in idem 

 
Obligativitatea tragerii la răspundere juridică 
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Caracteristica principiilor răspunderii juridice

Principiul legalităţii răspunderii juridice – răspunderea juridică are ca temei 
numai încălcarea prevederilor unei norme juridice; aplicarea sancţiunilor ţine de 
competenţa exclusivă a statului şi a reprezentanţilor acestuia; tragerea la răspun-
dere juridică are loc în baza unor norme, inclusiv procesuale, strict stabilite. În 
Legea cu privire la actele normative din 22.12.2017, în art.3 al acesteia „Principiul 
legalităţii” se menționează: „(1) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârşi-
rea unei infracţiuni nici supus unei pedepse penale, decât în baza unei hotărâri a 
instanţei de judecată şi în strictă conformitate cu legea penală. (2) Interpretarea 
extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a legii penale sunt interzise”.

Principiul răspunderii juridice pentru fapte săvârşite cu vinovăţie – orice 
subiect este sancţionat numai în limitele vinovăţiei sale şi numai dacă acesta 
este vinovat. 

Exemplu: art.6 CP RM: (1) Persoana este supusă răspunderii penale şi pe-
depsei penale numai pentru fapte săvârşite cu vinovăţie; art.20 CP RM:  Fapta 
se consideră săvârşită fără vinovăţie dacă persoana care a comis-o nu îşi dădea 
seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut 
posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile şi, conform circumstanţelor 
cauzei, nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă.

Principiul răspunderii juridice personale – regula generală: răspunde cel 
care a săvârşit, deşi sunt şi unele derogări (ex.: răspunderea părinţilor pentru 
copii, răspunderea persoanei juridice pentru dauna cauzată de angajatul său în 
timpul serviciului).

Exemplu: 
a)  art.6 CP RM: (2) Răspunderii penale şi pedepsei penale este supusă 

numai persoana care a săvârşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă 
prevăzută de legea penală; 

b)  art.1406 CC RM: Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un minor 
care nu a împlinit 14 ani;

c)  art.1407 CC RM: Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un minor 
între 14 şi 18 ani.

Principiul prezumţiei nevinovăţiei
Exemplu: 
a)  art.21 din Constituţia Republicii Moldova definește prezumţia de ne-

vinovăţie astfel: „Orice persoană acuzată de un delict este prezumată 
nevinovată până când vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul 
unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garan-
ţiile necesare apărării sale”;
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b)  art.8 CPP RM: „(1) Persoana acuzată de săvârşirea unei infracţiuni este 
prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăţia sa nu-i va fi dovedită, în 
modul prevăzut de prezentul cod, într-un proces judiciar public, în cadrul 
căruia îi vor fi asigurate toate garanţiile necesare apărării sale, şi nu va 
fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă. 
(2) Nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăţia sa. (3) Concluzi-
ile despre vinovăţia persoanei de săvârşirea infracţiunii nu pot fi înte-
meiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot 
fi înlăturate, în condiţiile prezentului cod, se interpretează în favoarea 
bănuitului, învinuitului, inculpatului.”

În exemplele aduse supra pentru caracterizarea principiului prezumției 
nevinovăției prezintă interes evoluția complexității principiului de la norma 
constituțională spre norma procesual penală. Dacă norma constituțională for-
mulează numai esența principiului prezumției nevinovăției, atunci norma pro-
cesual penală îl detaliază și îl explică, atribuindu-i un caracter mai complex.

Principiul justeţei sancţiunii juridice/echității – coraportul firesc dintre 
fapta comisă şi sancţiunea aplicată.

Exemplu: art.7 CP RM: „(1)  La aplicarea legii penale se ţine cont de carac-
terul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite, de persoana celui vinovat 
şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.” 
În context, este necesar a menționa că în acest principiu al răspunderii juridice 
își găsește realizarea și un alt principiu – al umanismului, acesta fiind determi-
nat și în aspect legislativ, prin intermediul Legii cu privire la actele normative. 
Astfel, art.4 „Principiul umanismului” din respectiva lege stabilește: „(1) În-
treaga reglementare juridică are menirea să apere, în mod prioritar, persoana ca 
valoare supremă a societăţii, drepturile şi libertăţile acesteia.  (2) Legea penală 
nu urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fizice sau de a leza demnitatea omului. 
Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente inumane”.

Principiul operativităţii răspunderii juridice – pentru a produce efecte ma-
xim utile, sancţiunea juridică trebuie aplicată în termen restrâns, se mai numește 
principiul celerității răspunderii juridice.

Principiul o singură pedeapsă pentru o singură faptă – non bis in idem. 
Exemplu: art.22 CPP RM – Dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit 

 de mai multe ori: „(1) Nimeni nu poate fi urmărit de organele de urmărire pena-
lă, judecat sau pedepsit de instanţa judecătorească de mai multe ori pentru ace-
eaşi faptă. (2) Scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale 
împiedică punerea repetată sub învinuire a aceleiaşi persoane pentru aceeaşi 
faptă, cu excepţia cazurilor când fapte noi ori recent descoperite sau un viciu 
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fundamental în cadrul procedurii precedente au afectat hotărârea respectivă. 
(3) Hotărârea organului de urmărire penală de scoatere a persoanei de sub ur-
mărire penală sau de încetare a urmăririi penale, precum şi hotărârea judecăto-
rească definitivă, împiedică reluarea urmăririi penale, punerea sub o învinuire 
mai gravă sau stabilirea unei pedepse mai aspre pentru aceeaşi persoană pentru 
aceeaşi faptă, cu excepţia cazurilor când fapte noi ori recent descoperite sau un 
viciu fundamental în cadrul procedurii precedente au afectat hotărârea pronun-
ţată.”

Acest principiu presupune aplicarea unei singure sancțiuni pentru o singură 
faptă ilicită. Principiul menționat nu exclude posibilitatea intervenției simulta-
ne a două sau a mai multor forme de răspundere juridică față de fapta ilicită a 
aceleiași persoane, dacă prin această faptă se încalcă mai multe norme juridice. 
Drept exemplu, răspunderea penală poate fi cumulată cu răspunderea civilă – în 
cazul cauzării unui prejudiciu victimei infracțiunii, sau cu răspunderea discipli-
nară – în cazul când angajatul în exercitarea contractului de muncă săvârșește 
o infracțiune. Acest principiu exclude însă aplicarea față de aceeași persoană, 
pentru una și aceeași faptă ilicită, a două sau mai multor sancțiuni identice 
ca natură. Când se produce o încălcare a ordinii de drept, care vizează norme 
juridice de natură diferită și nu are loc suprapunerea a două sau mai multor 
sancțiuni juridice de aceeași natură, care s-ar aplica aceleiași persoane pentru 
o singură faptă ilicită, nu se încalcă principiul aplicării unei singure sancțiuni 
pentru o singură faptă ilicită.

Principiul obligativităţii tragerii la răspundere juridică. Orice faptă ile-
gală necesită a fi depistată, cercetată în scopul stabilirii persoanelor vinovate 
de comiterea acesteia. Principiul menționat evidențiază importanța educativă 
a răspunderii juridice. Indiferent de durata de timp ce a trecut de la comiterea 
faptei ilegale și până la depistarea ei, procedurile ce caracterizează răspunderea 
juridică urmează a fi realizate, pentru ca membrii societății să conștientizeze că 
nimeni nu poate să comită o ilegalitate și să evite procedurile de tragere la răs-
pundere juridică, realizate de autoritățile competente. Principiul obligativității 
tragerii la răspundere juridică provine dintr-un principiu mai generic al răs-
punderii juridice – al legalității. Chiar dacă au expirat termenele de tragere la 
răspundere juridică, oricum procedurile respective urmează a fi demarate, fina-
litatea fiind exprimată nu printr-o sancționare a persoanei, dar printr-o hotărâre 
corespunzătoare de încetare din partea autorității competente.
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3. Condițiile răspunderii juridice
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Pentru existența răspunderii juridice 
este necesară existența cumulativă a  

condițiilor răspunderii juridice 

 
Fapta ilicită 

 
Rezultatul produs 

 
Legătura cauzală 

dintre fapta ilicită și rezultatul produs 

 
Vinovăţia 

Inexistenţa unor circumstanţe ce înlătură 
caracterul ilegal al faptei sau exclud răspunderea 

juridică 
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3.1. Caracteristica condițiilor de existență a răspunderii juridice
1. Fapta ilicită (comportamenul ilicit) – un comportament ce nu corespunde 

prevederilor normelor juridice. Fapta ilicită se poate manifesta prin acţiune sau 
inacţiune. De asemenea, pot interveni situaţii de răspundere juridică pentru fapte 
licite, dar care au cauzat prejudiciu.

2. Rezultatul produs – efectul negativ ca urmare al faptei ilicite. El poate fi 
fizic, material sau chiar moral. Există unele situaţii când persoana este trasă la 
răspundere fără ca fapta sa să fi cauzat un anumit prejudiciu vizibil (ex.: trădarea 
patriei), sau însăşi norma penală prevede aceasta (ex.: componenţele de infracţi-
une trunchiate).

3. Legătura cauzală dintre fapta ilicită comisă și rezultatul produs – este o 
legătură logică, prin care rezultatul produs apare drept o consecinţă nemijlocită 
a faptei ilicite.

4. Vinovăţia – atitudinea psihică a persoanei faţă de fapta săvârşită şi față de 
rezultatele (consecinţele) acesteia. 

Formele vinovăției
Formele vinovăţiei sunt:

intenţia directăa) ; ex.: art.17 CP RM;
intenţia indirectăb) ; ex.: art.17 CP RM;
imprudenţă prin sineîncrederec) ; ex.: art.18 CP RM;
imprudenţă prin neglijenţăd) ; ex.: art.18 CP RM.
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 Pentru a înțelege și a explica formele vinovăției, este necesar a le privi prin prisma 

coraportului dintre atitudinea persoanei față de fapta ilegală săvârșită și rezultatul 

ilegal produs, ce diferă de la o formă a vinovăției la alta. 

 

 Intenția directă, în calitate de formă a vinovăției, există în condițiile când autorul 

faptei ilegale conștientizează caracterul socialmente periculos și ilegal al faptei, 

conștientizează posibilitatea parvenirii rezultatului ilicit produs și își dorește 

parvenirea unui așa rezultat. 

 

 Intenția indirectă, în calitate de formă a vinovăției, există în condițiile când 

autorul faptei ilegale conștientizează caracterul socialmente periculos și ilegal al 

faptei, conștientizează posibilitatea parvenirii rezultatului ilicit produs și admite 

parvenirea unui așa rezultat. 

formele 
vinovăţiei 

 
Intenție 

 
Imprudență 

Intenție 
directă 

Intenție 
indirectă 

Imprudență 
prin 

sineîncredere 

Imprudență 
prin 

neglijență 
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Pentru a înțelege și a explica formele vinovăției, este necesar a le privi prin 
prisma coraportului dintre atitudinea persoanei față de fapta ilegală săvârșită și 
rezultatul ilegal produs, ce diferă de la o formă a vinovăției la alta.

Intenția directă, în calitate de formă a vinovăției, există în condițiile când 
autorul faptei ilegale conștientizează caracterul socialmente periculos și ilegal 
al faptei, conștientizează posibilitatea parvenirii rezultatului ilicit produs și își 
dorește parvenirea unui așa rezultat.

Intenția indirectă, în calitate de formă a vinovăției, există în condițiile 
când autorul faptei ilegale conștientizează caracterul socialmente periculos și 
ilegal al faptei, conștientizează posibilitatea parvenirii rezultatului ilicit produs 
și admite parvenirea unui așa rezultat.

Imprudența prin sineîncredere, în calitate de formă a vinovăției există 
în condițiile când autorul faptei ilegale conștientizează caracterul socialmente 
periculos și ilegal al faptei, conștientizează posibilitatea parvenirii rezultatului 
ilicit produs, nu dorește parvenirea unui astfel de rezultat și consideră că, în 
virtutea abilităților sale, lejer îl va putea evita.

Imprudența prin neglijență, în calitate de formă a vinovăției, există în 
condițiile când autorul faptei ilegale nu conștientizează caracterul socialmen-
te periculos și ilegal al faptei, nu conștientizează posibilitatea parvenirii re-
zultatului ilicit produs, deși, în virtutea competențelor sale, este obligat a le 
conștientiza.

3.2. Împrejurările care înlătură caracterul ilicit al faptei și îm-
prejurările care exclud răspunderea juridică

Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei sunt diferite în dependență 
de ramura de drept ce conține norma juridică respectivă. Amintim: o condiție 
a răspunderii juridice este fapta ilicită. Anume caracterul ilicit al faptei deter-
mină existența răspunderii juridice. Se suportă răspunderea juridică la încălca-
rea unei norme legale prin comiterea unei fapte ilicite sau ilegale ce se poate 
manifesta printr-o acțiune sau inacțiune. Astfel, pot exista diferite cauze care 
exclud caracterul ilicit al faptei, în dependență de apartenența normei juridice 
respective la o ramură de drept sau alta.

Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei și cauzele care exclud răs-
punderea juridică sunt de natură diferită. Cauzele care înlătură caracterul ilicit 
al faptei evidențiază acele circumstanțe ce reflectă faptele, la prima vedere ili-
cite, însă legiuitoriul, prin intermediul normei legale, expres prevede că pentru 
astfel de fapte nu parvine răspunderea juridică. Cauzele care exclud răspunde-
rea juridică caracterizează circumstanțele, prin intermediul cărora se stabilește 
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caracterizează circumstanțele, prin intermediul cărora se stabilește că nu se întrunesc 

condițiile răspunderii juridice și deci nu poate apărea raportul juridic concret de 

răspundere juridică. Deși condițiile răspunderii juridice există, totuși, din anumite 

considerente stabilite de legiuitor, răspunderea juridică nu parvine. 

 

 

 

 

Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei 
în materie de drept penal, art.35 CP RM 

Legitima apărare (atac material direct, 
imediat şi injust); ex.: art.36 CP RM 

 
Extrema necesitate; ex.: art.38 CP RM 

Constrângerea fizică sau morală/psihică; ex.: 
art.39 CP RM 

 
Reţinerea infractorului; ex.: art.37 CP RM 

 
Riscul întemeiat; ex.: art.40 CP RM 

că nu se întrunesc condițiile răspunderii juridice și deci nu poate apărea raportul 
juridic concret de răspundere juridică. Deși condițiile răspunderii juridice există, 
totuși, din anumite considerente stabilite de legiuitor, răspunderea juridică nu 
parvine.
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Cauzele care înlătură caracterul ilicit 
al faptei în materie de drept civil 

 
Legitima apărare 
art.1401 CC RM 

 
Extrema necesitate 
art.1402 CC RM 

Îndeplinirea unei îndatoriri legale sau a 
ordinului dat de o autoritate competentă 

 
Cazual: consimţământul victimei 

Exercitarea normală a unui drept 
subiectiv 
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La fel, există condiții de excludere a răspunderii juridice. Altfel spus, sunt 
prezente toate condițiile de existență a raportului juridic de răspundere juridică, 
nu sunt situații de înlăturare a caracterului ilicit al faptei, însă persoana care a 
comis fapta ilicită este liberată de răspundere juridică. Cauzele menționate la fel 
sunt diferite, în dependență de apartenența la o anumită ramură de drept a normei 
juridice încălcate.
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La fel, există condiții de excludere a răspunderii juridice. Altfel spus, sunt 

prezente toate condițiile de existență a raportului juridic de răspundere juridică, nu 

sunt situații de înlăturare a caracterului ilicit al faptei, însă persoana care a comis fapta 

ilicită este liberată de răspundere juridică. Cauzele menționate la fel sunt diferite, în 

dependență de apartenența la o anumită ramură de drept a normei juridice încălcate. 

Cauzele care înlătură caracterul ilicit al 
faptei în materie disciplinară 

Legitima apărare 

Starea de extremă necesitate 

Riscul normal al serviciului 

Executarea unei obligaţii legale sau 
contractuale 

Cazual: constrângerea fizică / 
constrângerea morală 
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Cauzele care înlătură răspunderea 
juridică în materia dreptului penal 

Cazual: amnistia şi graţierea, legea penală 
mai blândă 

Prescripţia răspunderii penale; 
 ex.: art.60 CP RM 

Cazual: lipsa plângerii prealabile sau 
retragerea acesteia 

 

 
Cazual: împăcarea părţilor 

 

 
Iresponsabilitatea; ex.: art.22, 23 CP RM 

 
Minoratul făptuitorului; ex.: art.21 CP RM 

 
Altele, a se vedea art.53 CP RM 
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La art.53 CP RM Liberarea de răspundere penală legiuitorul evidențiază 
și alte condiții care înlătură răspunderea juridică penală. Persoana care a săvârşit 
o faptă ce conţine semnele componenţei de infracţiune poate fi liberată de răs-
pundere penală de către procuror în cadrul urmăriri penale şi de către instanţa de 
judecată la judecarea cauzei în cazurile:    a) minorilor;   b) tragerii la răspundere 
contravenţională; c) renunţării de bunăvoie la săvârşirea infracţiunii; d) căinţei 
active; e) schimbării situaţiei;    f) liberării condiţionate;   g) prescripţiei de tra-
gere la răspundere penală.
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4. Formele răspunderii juridice
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Formele răspunderii juridice 

Răspunderea constituțională 

Răspunderea administrativă 

Răspunderea disciplinară  

Răspunderea penală 

Răspunderea civilă 

Răspunderea comercială 
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În dependență de apartenența la o ramură de drept sau alta a normei juridice, 
activitatea ce încalcă prevederile normei în cauză (fapta ilicită) posedă un grad 
de pericol social diferit și denimirea ei este una specială, corespunzătoare ramurii 
de drept concrete.
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Fapta ilicită

domeniu denumire
penal infracţiune
contravențional contravenţie
civil delict
muncii abatere disciplinară

subiecte de evaluare:

 Definiţi conceptul de răspundere juridică în contextul responsabilităţii 1. 
sociale.

 Analizaţi trăsăturile răspunderii juridice.2. 
 Formulaţi scopul răspunderii juridice. 3. 
 Descrieţi varietăţile răspunderii juridice în diferite perioade istorice.4. 
 Analizaţi cauzele încălcării normelor juridice. 5. 
 Caracterizaţi principiile tragerii la răspundere juridică.6. 
 Analizaţi interconexiunea condiţiilor tragerii la răspundere juridică.7. 
 Delimitaţi şi exemplificaţi diferite categorii de fapte ilicite.8. 
 Caracterizaţi cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei şi cele care 9. 
exclud răspunderea juridică.
Clasificaţi subiecţii răspunderii juridice.10. 

Literatura recomandată:

1.   Avornic Gh. Teoria generală a dreptului. Chişinău: Cartier, 2004.
2.   Barac L. Elemente de teoria dreptului. Bucureşti: ALL Beck, 2001.
3.   Dogaru I., Dănişor D.C., Dănişor Gh. Teoria generală a drepului (curs 

de bază). Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1999.
4.   Mazilu D. Teoria generală a dreptului. Ediţia a 2-a. Bucureşti: ALL 

Beck, 2000.
5.   Motica R.I., Mihai Gh. Teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL 

Beck, 2001.
6.   Negru B., Negru A. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 

2006.
7.   Popa N. Teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL Beck, 2002.
8.   Voicu C. Teoria generală a dreptului. Ediţia a III-a. Bucureşti: Sylvi, 

2001.
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Tema 16: Legalitatea, ordinea legală, disciplina și 
democrația

Conţinutul temei:

1. Conceptul şi principiile legalităţii
2. Ordinea legală. Garanţiile legalităţii şi ordinii legale
3. Disciplina
4. Democraţia

obiectivele de formare:

la nivel de cunoaştere şi înţelegerea) 
studentul va:

-  defini conceptele de legalitate, disciplină, democrație;
descrie principiile legalităţii;- 
explica garanțiile legalității și ale ordinii legale.- 

la nivel de aplicareb) 
studentul va:

-  compara formele conştiinţei juridice;
-  deduce caracteristicile democrației;
-  analiza diferite forme ale disciplinei;
-  relata despre interdependența dintre garanțiile legalității și ale ordinii 

legale.

la nivel de integrarec) 
studentul va:

-  argumenta importanța practică a disciplinei și democrației în contextul 
societății contemporane;

-  estima rolul disciplinei și al ordinii legale în dezvoltarea ulterioară a dreptului:

1. Conceptul şi principiile legalităţii
Scopul legalității – asigurarea respectării stricte şi exacte de către toţi parti-

cipanţii la relaţiile sociale a normelor de drept.

Legalitatea se prezintă ca un regim, principiu, metodă de conducere a sta-
tului cu societatea, manifestat prin elaborarea şi realizarea în viaţă a legilor şi 
altor acte juridice cu caracter normativ în interesele anumitor clase, grupuri 
sociale sau ale societăţii în ansamblu.
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Principiile legalităţii – ideile principale, începuturile ce exprimă conţinutul 
legalităţii. 

Supremaţia legii se prezintă ca cea mai importantă caracteristică a legalităţii, 
determinată prin caracterul exclusiv al legii, ce înseamnă prezenţa unei ierarhii a 
actelor normative, fapt ce se confirmă în Legea Fundamentală a statului.

Unitatea legalităţii se caracterizează prin răspândirea acestei cerinţe (de le-
galitate) pe întreg teritoriul statului.

Neadmiterea confruntării legalităţii cu utilitatea. Legalitatea este utilitatea 
supremă. Coraportul dintre categorii este următoarea: orice abatere de la legalitate, 
argumentată de „interesele supreme”, „cerinţa poporului”, „concepţii morale” ş.a., 
va duce la destabilizare în societate, va contribui la creşterea nihilismului juridic.

Universalitatea legalităţii este inclusă în obligativitatea ei generală, adresa-
tă către toţi şi fiecăruia fără excepţie, indiferent de starea socială, rang, titlu. În 
faţa legii toţi sunt egali şi toţi trebuie să i se supună, în caz contrar se presupune 
oportunitatea răspunderii. 

Legătura dintre legalitate şi cultură. Fără cultură nu poate exista legalita-
tea – cu cât este mai înalt nivelul culturii societăţii în ansamblu, a unor cetăţeni 
în parte, cu atât este mai înalt nivelul legalităţii și posibilitatea de manipulare a 
societății în numele legalității se reduce esențial. 

Oportunitatea realizării legalităţii presupune preîntâmpinarea oricăror în-
călcări de lege, indiferent de la cine ele ar emana, şi oportunitatea răspunderii 
pentru aceste încălcări. Altfel spus, este necesară parvenirea răspunderii juridice 
pentru orice formă de abatere de la norma legală, indiferent de gravitatea ei sau a 
subiectului care a comis-o. 
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2. Ordinea legală. Garanţiile legalităţii şi ordinii legale
Ordine socială – ordinea în viaţa socială, care se formează în rezultatul res-

pectării uniforme de către organele de stat, organizaţii, persoane cu funcţii de 
răspundere şi cetăţeni a tuturor normelor sociale primite în societate.

Ordine legală – bazată pe drept şi formată în rezultatul realizării ideilor şi 
principiilor legalităţii, ordine a relaţiilor sociale care se exprimă prin comporta-
mentul legal al participanţilor. 

Garanţiile legalităţii şi ordinii legale – un sistem de condiţii determinat de 
legităţile dezvoltării sociale ce asigură procesul de realizare strict şi uniform al 
legilor şi al celorlalte acte normative ale statului, precum şi măsurile care contri-
buie la prevenirea şi înlăturarea abaterilor de la normele de drept.
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3. Disciplina
Disciplina constituie o realitate ce rezultă din realizarea prevederilor tuturor 

normelor de comportament adresate membrilor societăţii şi supunerea lor dis-
poziţiilor şi prevederilor destinate să contribuie la o activitate normală a acestei 
societăţi. Mai putem spune că disciplina este un mediu al unei societăţi carac-
terizat prin respectarea prevederile normelor sociale, corespunzătoare societăţii 
menţionate, în dependenţă de aspectul concret al mediului (religios, moral, statal, 
financiar ş.a.). Evidenţiem două categorii ale disciplinei – disciplina unei co-
munităţi şi disciplina unei persoane.

Putem evidenţia următoarele forme ale disciplinei:
disciplină de stat;- 
disciplină militară;- 
disciplină de muncă;- 
disciplină financiară;- 
disciplină tehnologică.- 

Suportul disciplinei de stat îl constituie legalitatea. Categoriile respective nu 
sunt identice. Legalitatea este reglementată numai de normele de drept; disci-
plina, la rândul ei, se referă şi la domenii de reglementare cu caracter nejuridic 
(norme de morală, religioase, corporative, tehnice ş.a.). 

4. Democraţia
Democrația – guvernarea ce emană de la popor, este efectuată prin interme-

diul poporului şi este destinată pentru popor. Democraţia caracterizează atât mo-
dul de organizare şi funcţionare a puterii în stat, cât şi modul de viaţă a indivizilor 
în societate. Cu alte cuvinte, democraţia presupune:

 exercitarea suveranităţii de către popor;- 
 asigurarea participării conştiente a poporului la procesul de soluţionare a - 
sarcinilor publice atât în mod direct, cât şi prin organele sale reprezenta-
tive;

 separarea prerogativelor autorităţilor publice, colaborarea şi controlul lor - 
reciproc;

 pluralismul politic şi de opinii;- 
 consacrarea şi garantarea constituţională a drepturilor şi libertăţilor fun-- 
damentale ale omului şi cetăţeanului;

 respectarea opiniei minorităţii ş.a.- 

subiecte de evaluare:

1.  Definiţi noţiunea de ordine legală, legalitate. Stabiliţi coraportul dintre 
categoriile menţionate.
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2.  Care sunt garanţiile legalităţii?
3.  Ce este ordinea legală?
4. Ce este disciplina? Analizaţi rolul disciplinei în societatea contem-

porană.
5.  Definiți noţiunea de democraţie. Care sunt aspectele democraţiei?
6.  Arătați locul și rolul disciplinei intr-o societate democratică.
7.  Stabiliți coraportul dintre ordinea legală și disciplină.
8.  Stabiliți coraportul dintre disciplină și democrație.

Literatura recomandată:

 Avornic Gh. 1. Teoria generală a dreptului. Chişinău: Cartier, 2004.
 Baltag D., Guţu A., Ursan I. 2. Teoria generală a dreptului. Chişinău, 
2002.
 Negru B., Negru A. 3. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 
2006.
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Tema 17: statul de drept

Conţinutul temei:
Conceptul statului de drept1. 
Evoluţia conceptului statului de drept2. 
Principiile şi premisele statului de drept3. 

4.  Garanţiile edificării statului de drept

obiectivele de formare:
la nivel de cunoaştere şi înţelegerea) 

studentul va:
defini conceptul „stat de drept”;- 
numi formele istorice de edificare a statului de drept;- 
enumera principiile statului de drept.- 

la nivel de aplicareb) 
studentul va:

-  relata despre trăsăturile definitorii ale statului de drept;
-  deduce caracteristicile statului poliţienesc, ale statului parlamentar și ale ce-

lui constituţional; 
-  generaliza premisele statului de drept;
-  analiza garanțiile edificării statului de drept;
-  elabora o proprie definiţie a statului de drept;
-  propune modalităţi de depăşire a problemelor privind implementarea exigen-

ţelor statului de drept în Republica Moldova.

la nivel de integrarec) 
studentul va:

-  justifica interdependența dintre diferite premise ale apariției statului de 
drept;

-  evalua importanţa fiecărei categorii de garanţii pentru edificarea statului de 
drept;

-  decide asupra validității tezei potrivit căreia Republica Moldova este un stat 
de drept.

1. Conceptul statului de drept
Conceptul statului de drept reflectă principalele sinteze filosofico-juridice, 

orientate spre explicarea fenomenului. Statul de drept apare în calitate de perce-
pere calitativă a fenomenului statului. Altfel spus, statul de drept este un stat că-
ruia îi este specific un regim politic democratic, realizat printr-un nivel al dezvol-
tării economice corespunzător și asigurat prin intermediul unui sistem de garanții 
de ordin politico-juridic.
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Definiţii ale statului de drept:
-  pentru a garanta realizarea exigenţelor statului de drept, este necesară 

reflectarea următoarelor reguli: stabilirea unui statut suprem de care să se 
conducă puterea (Constituţie); organizarea puterii şi realizarea prerogati-
velor ei în condiţiile şi limitele stabilite de lege; unirea tuturor normelor 
într-un sistem de unificare a legislaţiei şi conformitatea unor norme cu 
celelalte; consacrarea, garantarea şi realizarea efectivă a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale; accesul la justiţie şi înfăptuirea justiţiei în nu-
mele legii de către instanţele judecătoreşti independente şi imparţiale; 
respectarea regulilor în raportul cetăţean-putere şi viceversa; egalitatea 
tuturor în faţa legii şi a puterii; neretroactivitatea legilor mai aspre; plu-
ralismul politic. (Boris Negru);

 -  principalele trăsături definitorii ale statului de drept sunt: separaţia pu-
terilor în stat, limitarea puterilor prin drept, independenţa judecătorilor, 
posibilitatea fiecărui cetăţean de a se adresa în justiţie în cazul în care i 
se încalcă drepturile legitime de către un organ de stat sau de către un 
organ social sau alt cetăţean, elaborarea unei legislaţii penale şi procesu-
al penale care să garanteze exercitarea principiului apărării persoanei în 
toate fazele procesului penal şi al prezumţiei de nevinovăţie, garantarea 
exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor ilegale sau netemeinice ale 
instanţelor judecătoreşti. (Gheorghe Avornic);

-  autoritatea caracterizată prin regim constituţional (stabilirea în Constitu-
ţie a principiilor fundamentale de organizare şi exercitare a celor trei pu-
teri); legitimitatea populară (directă sau indirectă) a autorităţilor publice; 
egalitatea tuturor în faţa legii, neretroactivitatea legii, legea să exprime 
cu adevărat voinţa poporului; asigurarea supremaţiei Constituţiei prin 
controlul politic sau jurisdicţional; instituţionalizarea şi funcţionalitatea 
contenciosului administrativ; dreptul la apărare bazat pe prezumţia de 
nevinovăţie, corelat cu independenţa şi imparţialitatea justiţiei; înfăptu-
irea reală a unei democraţii autentice, pluraliste şi, în cadrul acesteia, 
afirmarea pluralismului politic, alegeri libere, organizate la anumite in-
tervale, prin vot universal, egal, direct şi secret, garantarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti consfinţite de Constituţie. (Cristian Ionescu);

 -  stat, organizat pe principiile separaţiei puterii, unde justiţia dobândeşte 
o reală independenţă, urmărind prin legislaţia sa promovarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale, inerente naturii umane, asigură respectarea 
strictă a reglementărilor sale de către ansamblul organelor lui în întreaga 
lui activitate. (Tudor Drăganu);

-  statul organizat pe baza principiului separaţiei puterii statului, în apli-
carea căruia justiţia dobândeşte o reală independenţă, sunt respectate şi 
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garantate drepturile şi libertăţile umane prin intermediul legislaţiei asi-
gurate de ansamblul organelor statale. (Andrei Negru)

Statul de drept semnifică acel sistem de organizare socială în care legile 
(în sens larg) cu un conţinut clar (certitudinea exigenţelor de comportament) 
sunt cunoscute publicului; au la bază sistemul de valori umane general re-
cunoscute; sunt aduse la îndeplinire în mod nepărtinitor, egal şi echitabil 
de către autorităţile publice ce se supun legii; sunt garantate în realizare de 
către o justiţie accesibilă, imparţială şi independentă. 

La alin.(3) art.1 din Constituția Republicii Moldova – Statul Republica Mol-
dova – se proclamă: „Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care 
demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității uma-
ne, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.”

2. Evoluţia conceptului statului de drept
Conceptul statului de drept cunoaște o evoluție într-o proporție determinată 

de dezvoltarea gândirii filosofico-juridice a societății în ansamblu. Dacă esența 
inițială a statului de drept era respectarea categorică a normelor juridice, ulterior 
se promovează o domnie a legii creată în Parlament, ca mai apoi să fie precedată 
de o determinare a sistemului legislativ cu o Lege Fundamentală a statului, res-
pectarea căreia să fie asigurată prin activitatea unei Curți Constituționale. Evi-
dent că evoluția fenomenului stat de drept într-o entitate statală este determinată 
de cultura juridică și conștiința juridică a societății. Nu pot fi implementate me-
canisme și proceduri democratice avansate într-o societate caracterizată printr-o 
cultură juridică și conștiință juridică inferioară.
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 1. Statul poliţienesc – autoritate administrativă puternică, cu libertate de 
decizie, creator al dreptului; dreptul executivului; inegalitatea părţilor 
(individ - administraţie); obligaţiile indivizilor sunt fixate prin lege, nu 
şi cele ale administraţiei; administraţia nu este condusă de lege, ci de 
reguli interioare de subordonare în cadrul sistemului; lipseşte ambiva-
lenţa şi reciprocitatea; valorile sociale nu limitează ordinea juridică, 
alteori abuzivă, impusă de administraţie.

Statul legal2.  – este proclamată supremația legii, indiferent de către cine 
este creată, fiind posibilă o creație a legii din partea puterii monarhice. 
Funcţia administrativă se limitează la executarea legii. Legea nu este 
obiectul niciunui recurs.

Statul parlamentar3.  – rolul major în procesul de adoptare a normelor 
juridice, a legilor este atribuit Parlamentului. Leguislativul nu poartă 
nicio răspundere, nu are nicio obligațiune și sistemul legislativ și juri-
dic este vulnerabil, dependent de voința politică a Parlamentului. 

Statul constituţional4.  – regulile de interacţiune dintre diferiţi expo-
nenţi ai puterii de stat sunt fixate prin Constituţie; există o supremaţie 
a Constituţiei, un control al constituționalității legilor și o posibilitate 
de control curent al calității actelor legislative (excepția de ilegalitate) 
și normative (contenciosul administrativ).

Actualmente am putea discuta despre identificarea unei etape ulterioare – 
orientarea statului de drept spre personalitatea umană și determinarea scopului 
statului contemporan – stat social – spre proclamarea, promovarea, asigura-
rea, restaurarea eficientă a unui sistem de drepturi și libertăți ale omului și 
cetățeanului, corespunzătoare culturii sociale respective.

3. Principiile statului de drept
Principiile statului de drept – acele idei de bază ce fundamentează întreaga 

construcție politico-juridică a statului de drept. Pot fi reflectate în Legea Fun-
damentală a statului. Servesc drept repere pentru activitatea de interpretare a 
Constituției atât în procesul de control al constituționalității legilor, cât și în 
examinarea contenciosului constituțional.
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1. Separarea şi colaborarea ramurilor puterii de stat – art.6 din Constituţia 
Republicii Moldova: „Puterea legislativă, executivă şi judecătorească sunt sepa-
rate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor 
Constituţiei”.

2. Supremaţia legii – în toate sferele vieţii sociale; universalitatea; un regim 
permanent al legalităţii şi stabilităţii ordinii de drept; supremaţia Constituţiei – 
art.7 din Constituţia Republicii Moldova: „Constituţia Republicii Moldova este 
Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine preve-
derilor Constituţiei nu are putere juridică”; răspunderea reciprocă a statului şi 
personalităţii (Totul ce nu-i este permis prin lege puterii, îi este interzis).

3. Asigurarea, respectarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor omu-
lui – prioritatea reglementărilor internaţionale (art.4 din Constituţia RM); uni-
versalitatea (art.15 din Constituţia RM); egalitatea în drepturi a cetăţenilor (art.16 
din Constituţia RM); protecţia cetăţenilor în străinătate (art.18 din Constituţia 
RM); accesul liber la justiţie (art.20 din Constituţia RM); prezumţia nevinovă-
ţiei (art.21 Constituţia RM); neretroactivitatea legii (art.22 din Constituţia RM); 
dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle (art.23 din Consti-
tuţia RM); caracterul de excepţie al limitării drepturilor (art.54 din Constituţia 
RM); realitarea drepturilor personalităţii, formarea condiţiilor pentru dezvoltarea 
ei liberă (Tot ce nu este interzis de lege se permite).
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4. Principiul echităţii şi dreptăţii – egalitatea în drepturi a cetăţenilor (art.16 
din Constituţia RM); accesul liber la justiţie (art.20 din Constituţia RM).

5. Principiul democratismului şi pluralismului politic (suveranitatea popo-
rului, ex.: art.2, 5 din Constituţia RM): - exercitarea suveranităţii de către popor, 
prin popor şi pentru popor; participarea poporului la rezolvarea afacerilor publice 
direct sau prin reprezentanţi; aplicarea principiului majorităţii în activitatea orga-
nelor colegiale; nu există ideologie oficială.

4. Garanţiile edificării statului de drept
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3. Garanții de ordin social: nivelul înalt de conștiință și cultură juridică; 
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puterii prin drept.
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1. Aspecte juridice: inflația legislativă; populismul juridic; remunerarea in-
suficientă în domeniul public; insuficiența profesioniștilor; lipsa de transparență 
în promovarea carierei juridice.

2. Aspectue economice: insuficiența resurselor financiare disponibile statu-
lui; lipsa unui sistem fiscal organizat; insuficiența calității controlului financiar; 
vulnerabilitatea securității și stabilității investiționale; absența unei concurențe 
echitabile; lipsa de transparență în politicile economice ale statului; corupția ex-
cesivă.

3. Aspecte sociale: nivelul redus de conștiință și cultură juridică; deficiențele 
și defectele conștiinței juridice, în special nihilismul juridic; lipsa culturii juridi-
ce; prezența populismului juridic, format pe suportul unei culturi juridice medio-
cre; promovarea nihilismului juridic; discreditarea instituțiilor statului; corupția 
excesivă în instituțiile statului; corupția în organizațiile neguvernamentale; neîn-
crederea în administrația de stat și în justiție.

4. Aspecte politice: corupția și impunitatea; rezistența organelor adminis-
trative la transpunerea în viață a unor acte normative; lipsa profesionalismului; 
persistența intereselor de grup; corupția politică.
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subiecte de evaluare:

 Deduceţi din definiţii trăsăturile definitorii ale statului de drept.1. 
 Comparaţi trăsăturile definitorii ale formelor istorice de edificare a statu-2. 
lui de drept.

 Caracterizaţi principiile şi premisele statului de drept.3. 
 Estimaţi importanţa garanţiilor de edificare a statului de drept.4. 
 Consemnaţi problemele privind constituirea Republicii Moldova ca stat 5. 
de drept.

 Explicați rolul justiției în sistemul trihotomic al puterii în statul de drept 6. 
contemporan.

 Efectuați o analiză a normelor constituționale ce caracterizează Republica 7. 
Moldova în calitate de stat de drept.

 Explicați importanța dezvoltării economice a statului de drept contempo-8. 
ran.

Literatura recomandată:

 Arseni A., Creangă I., Gurin C., Negru B., Barbalat P., Cotorobai M., 1. 
Susarenco Gh. Constituţia Republicii Moldova comentată articol cu ar-
ticol. Vol. I. Chişinău, 2000.

 Avornic Gh. 2. Teoria generală a dreptului. Chişinău: Cartier, 2004.
 Dogaru I., Dănişor D.C., Dănişor Gh. 3. Teoria generală a drepului (curs 
de bază). Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1999.

 Ionescu Cr. 4. Regimuri politice contemporane. Ed. a 2-a. Bucureşti: C.H. 
Beck, 2005.

 Mazilu D. 5. Teoria generală a dreptului. Ed. a 2-a. Bucureşti: ALL Beck, 
2000.

 Miculescu P. 6. Statul de drept. Bucureşti: Lumina LEX, 1998.
 Negru B., Negru A. 7. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 
2006.

 Popa N. 8. Teoria generală a dreptului. Bucureşti: ALL Beck, 2002.
 Voicu C. 9. Teoria generală a dreptului. Bucureşti: Sylvi, 2001.
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Tema 18: Conștiința juridică. Cultura juridică

Conţinutul temei:

1. Definiţia conştiinţei juridice
2. Structura conştiinţei juridice. Ideologia juridică. Psihologia juridică
3. Clasificarea conştiinţei juridice
4. Rolul conştiinţei juridice în viaţa socială
5. Definiţia culturii juridice
6. Structura culturii juridice
7. Funcţiile culturii juridice

obiectivele de formare:

la nivel de cunoaştere şi înţelegerea) 
studentul va:

defini conceptul conştiinţei juridice;- 
-  descrie părţile componente ale conştiinţei juridice;
-  defini cultura juridică;
-  explica funcțiile culturii juridice.

la nivel de aplicareb) 
studentul va:

- compara formele conştiinţei juridice;
- prezenta particularităţile conştiinţei juridice;
- relata despre structura culturii juridice;
- deduce interdependența dintre conştiinţa juridică şi cultura juridică;
- descoperi particularitățile culturii juridice ca parte integrantă a culturii sociale.

c) la nivel de integrare
studentul va:

-  evalua importanţa practică a funcţiilor culturii juridice;
-  estima importanţa culturii juridice şi a conştiinţei juridice pentru dezvoltarea 

ulterioară a dreptului;
-  judeca asupra rolului studenților de la Facultatea de Drept în sporirea nivelu-

lui de cultură și de conștiință juridică în societatea actuală.

1. Definiţia conştiinţei juridice
Conştiinţă juridică – un sistem de sentimente, emoţii, idei, opinii, aprecieri, 

concepţii şi alte manifestări cu caracter juridic ce exprimă atitudinea cetăţenilor 
Republicii Moldova atât faţă de dreptul existent, practica juridică, drepturile, li-
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bertăţile şi obligaţiile oamenilor, cât şi referitor la dreptul dorit, la alte fenomene 
cu caracter juridic dorite. Conştiinţa juridică prezumă conştientizarea dreptu-
lui, inţelegerea fenomenului juridic. Conştiinţa juridică este determinată de acele    
idealuri faţă de relaţiile sociale care sunt acceptate în societate şi recunoscute de 
individ, reflectând astfel perspectivele dreptului dorit. În rezultat, putem defini 
conştiinţa juridică şi astfel – o formă a conştiinţei sociale, un sistem de noţiuni, 
concepţii, idei despre cum ar trebui organizată şi ce ar trebui să includă ordinea 
juridică şi reglementarea juridică a relaţiilor sociale.

Particularităţile conştiinţei juridice, ca formă specială a conştiinţei sociale, 
se exprimă prin următoarele:

În conştiinţa juridică se reflectă numai acele fenomene ce formează 1. 
partea juridică a vieţii sociale, ea cuprinde procesul de creare şi 
realizare a normelor juridice în viaţa socială. Ideile, concepţiile de 
ordin moral, politic şi de altă natură influenţează activ asupra formării 
şi realizării normelor de drept. Dar până a obţine exprimarea în norme-
le juridice, în practica aplicării lor, ele trebuie să treacă prin conştiinţă, 
adică să obţină o formă juridică în formă de idei şi concepţii juridice.
Particularităţile conştiinţei juridice se exprimă şi prin 2. modul de re-
flectare a fenomenelor vieţii sociale. Conştientizarea fenomenelor 
juridice ale societăţii se realizează prin intermediul categoriilor şi de-
finiţiilor juridice speciale. În categoria acestora se includ, de exemplu, 
aşa definiţii ca cea a raportului juridic, a legalităţii, ilegalităţii, a răs-
punderii juridice ş.a. Conştientizarea fenomenelor morale ce apreciază 
lumea înconjurătoare prin intermediul categoriilor: bine, rău, dreptate, 
nedreptate, onoare, cinste, demnitate. 

În conştiinţa juridică identificăm trei niveluri fundamentale de manifes-
tare: 1) conştientizarea dreptului; 2) atitudinea faţă de drept; 3) aptitudinile 
(deprinderile) comportamentului juridic. Între aceste componente nu este o le-
gătură permanentă şi obligatorie, în anumite condiţii existând chiar divergenţe 
esenţiale. Încadrarea ideală, în calitate de model calitativ al conştiinţei juridice, 
este atunci când aceste componente se află într-o continuitate şi coordonare 
indisolubilă – în aceste condiţii putem vorbi despre prezenţa unei conştiinţe ju-
ridice înalte. Astfel, cunoaşterea dreptului, atitudinea pozitive faţă de fenome-
nul dreptului şi perceperea lui în calitate de valoare socială necesită aptitudini 
de realizare a dreptului care se transformă treptat într-o deprindere. Educarea 
conştiinţei juridice nu se reduce numai la o lărgire a volumului de cunoştinţe 
despre drept şi la formarea unei atitudini pozitive faţă de el. Este foarte im-
portant de a forma şi aptitudinile (deprinderile) comportamentului juridic. A 
avea un comportament firesc, în toate condiţiile şi împrejurările, determinat de 
norma legală, este o condiţie de identificare a unei conştiinţe juridice avansate. 
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Orice comportament social al individului necesită a fi ghidat de norma juridică 
şi deprinderile în cauză urmează a fi implementate până la automatism, demon-
strând că ele sunt fireşti. Astfel, conştiinţa juridică este un fenomen complex, 
un ansamblu de perceperi şi sentimente ce exprimă nu doar cunoaşterea dreptu-
lui, dar şi atitudinea faţă de acest fenomen, respectarea lui în calitate de valoare 
socială, dar şi existenţa anumitor deprinderi de comportament juridic pozitiv. 
Dreptul existent este conştientizat de societate şi individ prin prisma dreptăţii şi 
nedreptăţii. Concluzionăm că o conştiinţă juridică pozitivă poate fi formată mai 
eficient în condiţiile unui sistem de drept democratic. Fără conştiinţă juridică 
este irealizabil procesul de creare a dreptului şi însuşi dreptul. Însă, dreptul 
este format nu de conştiinţa juridică, ci de condiţiile materiale ale vieţii sociale. 
Conştiinţa juridică numai dinamizează acest proces.

2. Structura conştiinţei juridice. Ideologia juridică. 
Psihologia juridică
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 Ideologie juridică – un sistem de idei, teorii, doctrine, opinii şi concepţii 
care reflectă într-o formă teoretică fenomenele juridice ale vieţii sociale. Prin 
intermediul ideologiei juridice dreptul este prezentat drept o valoare socială su-
premă și sunt elucidate un ansamblu de măsuri orientate la protejarea și promo-
varea lui. Ideologia juridică influenţează întreg procesul de creare a dreptului şi 
de realizare a lui. În ea se conţin ideile, concepţiile, evaluarea perspectivelor de 
dezvoltare a dreptului, scopurile şi obiectivele adoptării anumitor reglementări 
juridice, principiile juridice fundamentale, conţinutul concret al reglementă-
rilor juridice. Ideologia juridică profesională este determinată de cunoștințele 
teoretice acumulate în perioada de instruire profesională inițială și continuă re-
feritoare la fenomenul dreptului, suplimentate cu abilități și experiență practică 
acumulate în activitatea profesională și orientate spre o mai bună cunoaștere 
a dreptului, inclusiv spre o mai eficientă și calitativă aplicare a lui. Ştiinţa ju-
ridică serveşte drept bază pentru ideologia juridică şi psihologia juridică, prin 
intermediul acestora formulează propuneri despre căile şi perspectivele dezvol-
tării, modernizării dreptului.

Psihologie juridică – un ansamblu de sentimente, emoţii, dispoziţii, retră-
iri, deprinderi prin care se exprimă atitudinea diferitelor grupuri sociale, colec-
tive profesionale, a unor indivizi în parte cu referinţă la drept, legalitate, siste-
mul de instituţii juridice ce activează în societate. Anume psihologia juridică 
și determină calitatea valorică a dreptului. Reprezentanții profesiilor juridice 
sunt caracterizați prin atitudini valorice pozitive față de fenomenul dreptului și 
anume aceasta îi și deosebește de infractori care, la fel interacționează, într-o 
formă sau alta, cu elemente ale dreptului, însă atitudinea lor psihologică față 
de fenomenul dreptului în calitate de valoare socială este negativă. Psihologia 
juridică exprimă atitudinea psihică faţă de drept și faţă de instituţiile juridice şi 
include în sine următoarele elemente:

 Interesul social, motivele activităţii anumitor grupuri sociale ce rezultă - 
din amplasarea lor în structura socială;

 Comportamentul psihologic, adică tradiţiile, deprinderile, convingeri-- 
le, caracteristice anumitor grupuri sociale;

 Perceperea dreptului formată în grupurile sociale sub influenţa forma-- 
tului psihologic (modului de gândire);

 Sentimentele, emoţiile, dispoziţiile legate de drept şi caracteristice - 
anumitor grupuri sociale;

 Modalităţile de formare a perceperilor (dispoziţii, sentimente, emoţii) – - 
influenţe, influenţe reciproce, imitări, influenţări.
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3. Clasificarea conştiinţei juridice
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Conştiinţa juridică individuală şi de grup poartă un caracter social.

Conştiinţa juridică individuală este formată din sentimente şi concepţii refe-
ritoare la drept ale unei personalităţi aparte.

Conştiinţa juridică de grup după structură este de acelaşi gen ca şi conştiinţa 
juridică individuală şi conştiinţa juridică socială, însă viziunile, ideile, tradiţiile 
ce o formează sunt determinate de condiţiile de organizare a grupului (profesio-
nale, de interese ş.a.).

Conştiinţa juridică socială este formată din ansamblul de viziuni, idei, tradi-
ţii ce sunt elaborate de anumiţi indivizi în parte. Conştiinţa juridică socială şi de 
grup nu există în afara celei individuale.

Calitatea conştiinţei juridice este determinată de gradul de cunoaştere a drep-
tului şi poate fi divizată în: a) conştiinţă juridică generală; b) conştiinţă juridică 
specială (profesională); c) conştiinţă juridică ştiinţifică.

Conştiinţa juridică generală se formează spontan sub influenţa unor condiţii 
concrete de viaţă, a experienţei personale de viaţă şi a pregătirii juridice accesi-
bile populaţiei.

Conştiinţa juridică profesională – noţiuni, concepţii, idei, convingeri,      
stereotipuri ce se formează în sfera juriştilor profesionişti, adică acea comunitate 
de oameni care necesită o pregătire specială teoretică şi practică. 
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Conştiinţa juridică ştiinţifică – idei, concepţii, opinii ce exprimă însuşirea 
teoretică, sistematizată a dreptului. Conţinutul ei este format cu preponderenţă 
din ideologia juridică şi din sistemul de cunoştinţe juridice teoretice. Savanţii-     
jurişti sunt purtătorii şi generatorii acestui tip de reflectare a fenomenelor juridice.

Funcţiile conştiinţei juridice, adică direcţiile principale de influenţă asupra 
relaţiilor sociale pot fi: a) de cunoaştere; b) de evaluare; c) de reglementare; d) de 
apreciere valorică a fenomenului dreptului.

4. Rolul conştiinţei juridice în viaţa socială
În primul rând, conştiinţa juridică se prezintă ca un factor necesar la crearea 

normelor juridice. Normele juridice se formează în procesul activităţii conştiente-
voliţionale a organelor de creare a dreptului. Astfel, calitatea normelor juridice, 
corespunderea lor cu necesităţile dezvoltării sociale este direct legată de concepţiile 
juridice, de nivelul conştiinţei juridice a acelora care creează norme juridice.

În al doilea rând, conştiinţa juridică se prezintă ca o condiţie importantă 
şi necesară pentru realizarea exactă şi complexă a normelor juridice. Cerinţele 
stabilite în normele juridice sunt adresate nemijlocit oamenilor. Aceste cerinţe se 
realizează la fel prin intermediul activităţii lor voliţionale conştiente. Cu cât este 
mai înalt nivelul conştiinţei juridice a cetăţenilor statului, cu atât mai exact se 
execută prevederile normelor juridice.

5. Definiția culturii juridice
Cultura juridică reprezintă o varietate a culturii generale, care constă în 

faptul de a poseda cunoștințe variate în domeniul dreptului ca o totalitate de va-
lori materiale și spirituale ce se referă la realitatea juridică (fenomenul juridic). 
(Gheorghe Avornic)

Cultura juridică se prezintă drept o totalitate de idei, sentimente, perceperi în 
expresie de necesităţi conştiente şi de cerinţe de comportament interne a persona-
lităţii, exprimate în domeniul dreptului şi fundamentate pe conştiinţa juridică. Per-
soana poate avea un sistem de cunoștințe juridice și de cunoștințe generale, nefiind 
însă capabilă de a le utiliza în scopul realizării unui interes legal. În aceste condiții 
vorbim despre absența unei culturi juridice. Evident, în lipsa unor cunoștințe despre 
fenomenul dreptului în complexitatea lui, la fel se vorbește despre absența unei 
culturi juridice. Concluzionăm, deci, că cultura juridică este un fenomen social de-
pendent de nivelul de instruire juridică a individului, a entității sociale, a societății 
în ansamblu. Cultura juridică poate fi prezentată drept materializare, finalitate a 
conştiinţei juridice. Particularitatea culturii juridice constă în faptul că aceasta nu 
reprezintă prin sine dreptul sau realizarea lui, dar o complexitate de perceperi, cu-
noştinţe ale unui sau altui grup social despre drept, despre realizarea dreptului, des-
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pre activitatea autorităţilor statului, a funcţionarilor de stat. Cultura juridică presu-
pune: a) o calitate înaltă a procesului de creare a dreptului, de realizare a dreptului; 
b) un nivel corespunzător şi suficient al gândirii juridice şi al perceperii psihologice 
a realităţii juridice; c) conştientizarea modalităţilor specifice ale activităţii autorită-
ţilor publice în procesul de protejare a normelor juridice; d) rezultate ale realizării 
cerinţelor legalităţii în forma unei ordine de drept stabile. 
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Cultura juridică a societăţii – varietate a culturii sociale ce reflectă un anumit 
nivel al conştiinţei juridice, legalităţii, perfecţiunea legislaţiei şi a practicii juridice 
şi include toate valorile care sunt formate de oameni în domeniul dreptului.

Cultura juridică a persoanei, fiind componentă a culturii juridice a societăţii 
şi dependentă de ea după mărime, reflectă într-un fel sau altul, gradul şi caracte-
rul dezvoltării progresiste a acesteia, ceea ce asigură socializarea personalităţii, 
activitatea juridică a individului.

6. Structura culturii juridice
După cum ne convingem, cultura juridică este o categorie de o complexitate 

mai avansată în comparaţie cu conştiinţa juridică. În ştiinţa juridică sunt eviden-
ţiate şi alte elemente ale culturii juridice. În scopul perceperii şi caracterizării 
culturii juridice este necesar a porni de la faptul că cultura juridică este o formă a 
culturii sociale. Astfel, un nivel înalt al culturii juridice poate fi realizat numai în-
tr-o concordanţă cu celelalte forme ale culturii sociale. Este irealizabilă promova-
rea culturii juridice în detrimentul altor forme ale culturii sociale. Cultura juridică 
este exprimată prin comportamentul uman în domeniul înţelegerii, cunoaşterii, 
realizării calitative şi conştiente a dreptului, în scopul obţinerii unui impact final, 
maxim util al efectelor juridice. În conformitate cu elementele evidenţiate, cultu-
ra juridică îşi manifestă efectele prin: a) cunoaşterea textelor juridice; b) activi-
tatea juridică; c) conştiinţa juridică; d) un nivel corespunzător al culturii sociale 
generale, caracteristice societăţii, grupului social, individului.
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Un interes aparte prezintă şi nivelurile diferite ale culturii juridice. Doctrina 
juridică evidenţiază trei categorii ale culturii juridice, conform gradului de ge-
neralitate al societăţii: a) nivelul general al culturii juridice, sau nivelul social; 
b) nivelul profesional al culturii juridice; c) nivelul teoretic al culturii juridice. 
Este foarte relevant ca aceste categorii să fie cât mai aproape în manifestarea lor 
practică. Nivelul social al culturii juridice necesită a fi determinat şi influenţat de 
nivelul profesional al culturii juridice şi de nivelul teoretic al acesteia. Distan-
ţarea nivelului social al culturii juridice de celelelte două determină noi factori, 
care, la rândul lor, determină şi influenţează cultura juridică socială, determină 
diminuarea autorităţii culturii juridice profesionale şi a culturii juridice teoretice 
asupra formării şi manifestării culturii juridice sociale. În aşa situaţii, cultura 
juridică socială devine foarte vulnerabilă, ea poate fi uşor manipulată şi se poate 
contopi chiar cu nihilismul juridic.
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Nivelul general al culturii juridice este limitat prin hotarele vieţii cotidiene a 
membrilor societăţii în contactul lor cu fenomenele juridice.

Nivelul profesional al culturii juridice este format la persoanele care se ocu-
pă de activitatea juridică: la jurişti.

Cultura juridică la nivel teoretic – cunoştinţe ştiinţifice despre esenţa, ca-
racterul şi interdependenţa fenomenelor juridice în genere şi întregul mecanism 
al reglementării juridice. Se formează prin eforturile colective ale savanţilor filo-
sofi, jurişti ş.a.m.d.

Un alt element ce contribuie esenţial la procesul de cunoaştere a culturii juri-
dice este conţinutul culturii juridice, prin elementele sale de manifestare:

1)  Comportamentul faptic cu caracter juridic al personalităţii şi valoarea lui 
juridică;

2)  Deprinderi spre comportamentul juridic (respectarea şi executarea drep-
tului);

3)  Activitatea social-juridică;
4)  Atitudinea faţă de drept, alte fenomene juridice, conştientizarea impor-

tanţei sociale a dreptului şi ordinii de drept, recunoaşterea unei atitudini 
respectuoase faţă de drepturile altui om.
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7. Funcţiile culturii juridice
Funcțiile culturii juridice sunt orientate spre identificarea valorii și destinației 

fenomenului culturii juridice. Prin intermediul funcțiilor culturii juridice se 
evidențiază valoarea socială și utilitatea culturii juridice. Sistemul de funcții ale 
culturii juridice evidențiază și o interacțiune dintre acestea, o completare și con-
tinuitate reciprocă, accentuând astfel caracterul complex al culturii juridice. Iden-
tificăm următoarele funcții ale culturii juridice:
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organizaţională de formare a statului de drept şi societăţii civile. 
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juridic şi a societăţii în ansamblu. 

De cunoaştere şi transformare 
 

normativ-valorică 
 

 

Comunicativă 
 

 

De prognoză 
 

 

De formare a personalităţii 
 

 

de reglementare a dreptului 
 

 

Funcţia de cunoaştere şi transformare este legată cu activitatea teoretică şi 
organizaţională de formare a statului de drept şi a societăţii civile.

Funcţia de reglementare a dreptului este orientată spre asigurarea unei func-
ţionări stabile, complexe, dinamice şi efective a tuturor elementelor sistemului 
juridic şi a societăţii în ansamblu.

Funcţia normativ-valorică se manifestă în diferite fapte, care obţin o impor-
tanţă valorică. Normele juridice, alte componente ale culturii juridice a societăţii 
se prezintă ca obiecte valorice.
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Funcţia de formare a personalităţii este orientată spre formarea calităţilor 
juridice ale personalităţii.

Funcţia comunicativă asigură comunicarea indivizilor în sfera juridică.

Funcţia de prognoză include procesul de creare a dreptului şi de realizare a 
dreptului, asigurarea comportamentului juridic al membrilor societăţii, activita-
tea lor socială, prognozarea ştiinţifică şi planificarea.

subiecte de evaluare:

1.  Determinaţi noţiunea de conştiinţă. Numiţi modalităţile conştiinţei      
sociale.

2.  Daţi definiţia conştiinţei juridice. Numiţi trăsăturile ei.
3.  Identificaţi structura conştiinţei juridice.
4.  Caracterizaţi interacţiunea dreptului şi a conştiinţei juridice.
5.  Argumentaţi importanţa culturii juridice în scopul perfecţionării          

educaţiei juridice.

Literatura recomandată:

1.  Avornic Gh. Teoria generală a dreptului. Chişinău: Cartier, 2004.
2.  Baltag D., Guţu Al., Ursan I. Teoria generală a dreptului. Chişinău, 

2002.
3. Craiovan I. Tratat elementar de teoria generală a dreptului. Bucureşti, 

2001.
4.  Djuvara M. Enciclopedia juridică. Teoria generală a dreptului. Drept 

raţional. Izvoare de drept pozitiv. Bucureşti, 1995.
 5. Negru B., Negru A. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 

2006.
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Modele de teste pentru evaluare
TESTARE SUMATIVĂ

Profesor: Andrei Negru
Disciplina: Teoria Generală a Dreptului și Statului, 551.01
Pentru studenții Anului I, frecvență la zi
USM, Facultatea de Drept
Timp: 3 ore astronomice

Matrice de specificație

Niveluri 
cognitive

Unități de
Conținut

Cunoaștere, 
înțelegere

(Savoir)

Aplicare, 
analiză,
sinteză

(Savoir faire)

Evaluare, 
rezolvarea 

problemelor

(Savoir vivre)

În total
(%)

U.C. 1 8
1 item
(1.1)

10
1 item
(1.2)

4
1 item
(1.3)

22
3 itemi

U.C. 2 14
2 itemi

(2.1, 2.2)

17
3 itemi

(2.3, 2.4, 2.5)

8
1 item
(2.6)

39
6 itemi

U.C. 3 14
2 itemi

(3.1, 3.2)

17
3 itemi

(3.3, 3.4, 3.5)

8
1 item
(3.6)

39
6 itemi

În total (%) 36

5 itemi

44

7 itemi

20

3 itemi

100

15 itemi

subiecte la disciplina Teoria Generală a Statului și Dreptului:

Teoria generală a dreptului și statului1. 
Originea și evoluția statului și dreptului2. 
Caracteristica generală a statului3. 
Aparatul de stat4. 
Considerații generale despre drept5. 
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Dreptul în sistemul social normativ și spiritual6. 
Norma juridică7. 
Izvoarele dreptului8. 
Acțiunea normei juridice în timp, spațiu și asupra subiecților9. 
Procesul de creare (elaborare) a dreptului10. 
Sistemul dreptului11. 
Realizarea normelor juridice12. 
Interpretarea dreptului13. 
Raportul juridic14. 
Răspunderea juridică15. 
Legalitatea, ordinea legală, disciplina și democrația16. 
Statul de drept17. 
Conștiința juridică. Cultura juridică18. 

Unități de conținut

U.C. 1 – temele 1-4 (în total 4 teme) Considerații generale despre stat 
U.C. 2 – temele 5-9, 11,14 (în total 7 teme) Conceptul, esența, forma și struc-

tura dreptului. Acțiunea normei juridice în timp, spațiu și asupra subiecților.
U.C. 3 – temele 10, 12, 13, 15-18 (în total 7 teme) Crearea, realizarea și 

interpretarea dreptului. Rolul legalității, al culturii și al conștiinței juridice în 
edificarea statului de drept.
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test sumativ

Unitate de conținut nr.1
Considerații generale despre stat

Notați, în spațiul rezervat, definiția 1.1 statului în sens larg:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1.2  Scrieți un text, în care să demonstrați faptul colaborării autorităților publice, 
ca elemente ale aparatului de stat, în procesul realizării puterii:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Scrieți 4-5 enunțuri, în care să evaluați critic 1.3 teritoriul, ca dimensiune mate-
rială a statului, în contextul realității sociale a Republicii Moldova:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Unitate de conținut nr. 2
Conceptul, esența, forma și structura dreptului. 

Acțiunea normei juridice în timp, spațiu și asupra subiecților

2.1 Explicați, în câte 1 enunț, elementele de structură ale raportului juridic:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.2  Scrieți în dreptul cifrelor din Rubrica Răspuns din Tabelul de mai jos câte 
o literă (A,B sau C) din Colonița 2, pentru a crea corespondențe adevărate 
între particularitățile familiilor (sistemelor) de drept expuse în Colonița 1 și 
familiile (sistemele) de drept din Colonița 2:

Răspuns Colonița 1 Colonița 2

1 ____
1. Recunoaște împărțirea sistemului de 
drept pe ramuri, dar nu și divizarea în 
drept public și drept privat, considerându-
se că întreaga reglementare juridică este 
de drept public.

A. Familia (sistemul) de 
drept anglo-saxon

2 ____
2. Are un profund caracter religios, norme-
le religioase constituie veritabile izvoare 
ale dreptului.

B. Familia (sistemul) de 
drept romano-germanic

3 ____
3. Recunoaște împărțirea sistemului de 
drept pe ramuri, inclusiv diviziarea în 
drept public și drept privat, precum și ca-
racterul codificat al actelor normative.
 

c. Familia (sistemul) de 
drept islamic

4 ___
4. Ramurile de drept nu sunt strict delimi-
tate, izvorul de bază al dreptului fiind nor-
ma formulată de judecători și exprimată în 
precedente judiciare.

2.3 Citiți textul de lege de mai jos și detectați, într-un enunț explicativ, care este 
tipul normei juridice expuse, în funcție de modul de reglementare a condui-
tei avocatului:

 Articolul 62 din Legea cu privire la avocatură: Ținuta vestimentară. 
Avocatul este obligat să se prezinte la ședințele de judecată în ținută vesti-
mentară ce corespunde normelor Codului deontologic al avocatului.



260

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.4 Deduceți, în 3-5 enunțuri, aplicabilitatea precedentului judiciar în calitate de 
izvor formal al dreptului în sistemul juridic al Republicii Moldova:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.5 Relatați, în 3-5 enunțuri, esența principiului neretroactivității legii și a 
excepțiilor de la acest principiu, în contextul praxiologiei legii în timp:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.6 Descrieți, în 4-6 enunțuri, avantajele și dezavantajele normelor juridice dis-
pozitiv-permisive în contextul exercitării drepturilor subiective într-un re-
gim democratic de guvernare:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Unitate de conținut nr. 3
Crearea, realizarea și interpretarea dreptului.

Rolul legalității, al culturii și al conștiinței juridice în edificarea 
statului de drept

3.1 Numiți 4 trăsături ale răspunderii juridice:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.2  Explicați, în câte 1 enunț, semnificația următorilor termeni: analogia legii și 
analogia dreptului:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.3  Scrieți în spațiul de mai jos un text, în care să demonstrați necesitatea res-
pectării consecutivității unor etape stricte în procesul de creare a legilor:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.4  Descrieți 3 asemănări și 3 deosebiri dintre actele normativ-juridice și actele 
aplicative:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.5  Exemplificați, în 4 enunțuri, specificul interpretării oficiale autentice și al 
interpretării neoficiale a normelor de drept, în realitatea juridică a Republicii 
Moldova:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.6 În spațiul rezervat mai jos prezentați argumente pro sau contra cu privire la 
afirmația: 

Funcționarea unui stat de drept în contextul unei societăți cu un nivel înalt de 
cultură și conștiință juridică este posibilă în lipsa unor reglementări normativ-
juridice cu caracter imperativ.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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 Tematica reprezentativă pentru tezele de licență

Dreptul subiectiv și reflectarea lui în normele dreptului obiectiv1. 
Titularii drepturilor subiective2. 
Sancțiunea juridică3. 
Prezumțiile, ficțiunile și construcțiile juridice4. 
Locul și rolul Teoriei Generale a Dreptului și Statului în sistemul științelor 5. 
juridice și în sistemul științelor sociale
Aparatul și mecanismul de stat6. 
Aplicarea dreptului7. 
Responsabilitatea și răspunderea juridică8. 
Respectarea și realizarea – forme de realizare a dreptului9. 
Sursele dreptului subiectiv10. 
Probarea drepturilor subiective11. 
Baza metodologică și metodologia Teoriei Generale a Dreptului și Sta-12. 
tului
Formele dreptului și generalitatea normei juridice13. 
Abuzul de drept și frauda de lege14. 
Dreptul și justiția15. 
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