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I 
 
 

PRELIMINARII 
 

  
1. Etimologia şi sensurile termenului „drept” 

 
 Explicarea noŃiunii de „drept” înseamnă, de fapt, a răspunde la 
întrebarea: Ce este dreptul? Răspunsul la această întrebare poate fi dat din 
numeroase optici şi puncte de vedere, aceasta datorită complexităŃii, 
importanŃei şi implicaŃiilor dreptului asupra relaŃiilor sociale, a conduitei şi 
intereselor individului uman şi al colectivităŃilor socio-umane. Indiferent de 
varietatea răspunsurilor posibile la această întrebare, cel puŃin două 
aspecte ale problemei sunt necesare şi inevitabile, şi anume: explicarea 
etimologiei şi originii, ale sensurilor şi accepŃiunilor termenului „drept”1) în 
limbajul juridic şi, respectiv, explicarea conceptului sau a categoriei de 
„drept”, a definiŃiei dreptului.  (vezi, cap. II)  
 Cunoaşterea şi explicarea fenomenului „drept” a constituit din cele 
mai vechi timpuri şi până în prezent o preocupare legitimă nu numai a 
erudiŃilor sau specialiştilor ci şi a omului simplu, a cetăŃeanului. Aceasta 
pentru că dreptul a avut şi are cele mai complexe interferenŃe cu libertatea 
şi interesele omului în societatea organizată ca stat. De aceea, primele 
reflecŃii şi elaborări teoretico-explicative asupra fenomenului „drept” au 
apărut încă în antichitate, în operele şi scrierile unor filosofi, împăraŃi sau 
„jurişti” ei epocii - cu deosebire ai antichităŃii romane. Ele au fost continuate 
apoi în operele filosofice şi politico-juridice ale Evului Mediu - mai cu seamă 
în perioadele renascentistă, iluministă şi a revoluŃiilor burgheze, ca în 
epoca modernă şi contemporană cunoaşterea dreptului să se dezvolte 
considerabil, constituindu-se complexul sistem al ştiinŃelor juridice, ca o 
ramură distinctă a ştiinŃelor socio-umaniste. Până în secolul al XIX-lea când 
ştiinŃa dreptului se va delimita într-o ramură distinctă a ştiinŃelor, explicaŃia 
fenomenului „drept” era realizată din perspectiva filosofiei, moralei, eticii, a 
politicii, istoriei etc., de unde şi marea diversitate de înŃelesuri şi definiŃii 
date dreptului. 
 În acest proces istoric-evolutiv multimilenar s-a decantat şi 
cristalizat concomitent atât forma semantică a termenului drept cât şi 
diversele sale accepŃiuni sau sensuri în care a fost şi este utilizat. 
 Sub aspect etimologic termenul sau cuvântul „drept” îşi are 
originile în cuvântul latinesc „directum”– „directus” al cărui sens originar, 
exprima însă ideea de rectiliniu, în înŃeles material sau fizic de „linie 
dreaptă”, „unghi drept”, de ceva „direct” etc. O asemenea accepŃiune a 
cuvântului „drept” este şi  în prezent utilizată atât în vorbirea curentă cât şi 
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în limbajul unor specialităŃi cum ar fi tehnica, matematica, fizica etc. 
Totodată, la originile termenului „drept” a stat şi cuvântul latinesc „dirigo” 
care însemna a cârmui, a dirija sau orienta, a conduce. Prin evoluŃie şi 
combinarea acestor termeni, cuvântul „drept” a început a exprima ideea de 
„conducere” sau „cârmuire dreaptă” a oamenilor, de a-i dirija pe linia 
dreaptă a conduitei sau faptelor stabilite prin norme sau legi, de “a decide” 
în mod corect, “drept” în baza legilor 
 De la acest înŃeles originar, termenul drept a primit încă din 
antichitate şi alte două accepŃiuni: una filosofică şi cealaltă juridică. 
 În accepŃiunea filosofică termenul a fost utilizat încă de Aristotel, 
Platon şi alŃi filosofi antici pentru a exprima ideea de echitate, de justeŃe, de 
dreptate, în înŃeles preponderent etic (drept-nedrept, just-injust, a da 
fiecăruia ceea ce i se cuvine, de a fi corect etc.). 
 În accepŃiunea juridică termenul a fost consacrat pentru a exprima 
un alt conŃinut: Prin „drept” a început a se înŃelege ansamblul de legi şi 
norme considerate “drepte”, “juste”, “corecte” care guvernau viaŃa şi 
activitatea de stat a unei societăŃi, norme sau legi instituite şi aplicate de 
autorităŃile puterii statale având caracter obligatoriu fiind asigurate în 
aplicarea lor prin forŃa de constrângere a statului. Totodată termenul „drept” 
a mai fost utilizat şi pentru a exprima activitatea de aplicare a legilor în 
înŃelesul de „a face dreptate”, de „a înfăptui justiŃia, dreptatea”. („Dreptul 
este - afirmau unii jurisconsulŃi romani - arta binelui şi a dreptăŃii” - jus est 
ars boni et acqui).  
 În această accepŃiune generică (juridico-filosofică) termenul „drept” 
s-a răspândit apoi treptat şi în alte limbi, cu adaptările semantico-fonetice 
corespunzătoare, ca de exemplu: în limba italiană - diritto, în limba 
franceză – droit ; în germană - Recht, în engleză - Right şi Law, în limba 
română – drept ş.a. 
 Trebuie observat în acelaşi timp faptul că în antichitate Romanii au 
creat un corespondent semantic al termenului „drept”, şi anume, termenul 
„jus” - „jusum” (care la origini însemna „poruncă”, „a porunci”) şi care, în 
diferite formulări şi asocieri cu alŃi termeni, putea exprima existenŃe 
distincte din sfera dreptului, ca de exemplu : un ansamblu de norme sau 
legi dintr-un anumit domeniu – („jus gentium” = “dreptul ginŃilor” sau „jus 
publicae”  = “drept public” sau „jus privatum” = “dreptul privat” etc.); sau, 
putea exprima activitatea de înfăptuire a dreptului  („justiŃia”, 
„jurisprudentia” etc.); sau, exprima denumirea unor instituŃii sau persoane 
legate de aplicarea sau interpretarea dreptului - „jurisconsult”, „juris”, 
„justiŃia” etc. (Tot de la Romani vine şi cuvântul Lex = lege, în înŃelesul ei de 
normă supremă de drept. 
 În limba română termenii „drept” şi respectiv „juridic” (de origine 
latină) au dobândit mai multe accepŃiuni sau sensuri, după cum sunt utilizaŃi 
în limbaj curent, de nespecialitate sau de specialitate juridică (A se vedea 



 11 

în acest sens şi accepŃiunile termenului în DicŃionarul explicativ a limbii 
române). 
 În limbajul juridic de specialitate termenul „drept” este utilizat fie 
singular, de sine stătător, fie în corelaŃie cu alŃi termeni sau atribute 
exprimând astfel conŃinuturi diferite. În acest fel, termenul „drept” are mai 
multe accepŃiuni, din care mai uzitate sunt: drept obiectiv, drept subiectiv, 
drept pozitiv, drept material sau substanŃial, drept procesual sau 
procedural, stat de drept, ordine de drept, ramură a dreptului, sistem al 
dreptului,  ştiinŃă  a  dreptului drept intern  – drept internaŃional, drept 
public, drept privat etc. (În cele ce urmează ne vom referi doar la câteva din 
aceste expresii, celelalte fiind explicate pe parcursul expunerii cursului sau 
vor fi cunoscute în studiul celorlalte discipline de învăŃământ). 
 — Cel mai larg, mai răspândit sens al termenului „drept” este acela 
de drept obiectiv. Prin drept obiectiv se înŃelege totalitatea normelor 
juridice dintr-o societate, ansamblul de norme instituite, elaborate şi 
aplicate de organe competente ale statului, a căror respectare este 
obligatorie fiind garantate la nevoie prin forŃa de constrângere a puterii de 
stat. Când termenul „drept” este utilizat fără un alt atribut se înŃelege că 
este vorba de „dreptul obiectiv”, adică de ansamblul de norme juridice 
existente în acea societate (De observat că în acest context atributul 
„obiectiv” care însoŃeşte uneori termenul „drept” nu are accepŃiunea 
filosofică a cuvântului „obiectiv”. Se ştie că în filosofie prin termenul 
„obiectiv” se înŃelege o existenŃă ce este independentă de voinŃa şi 
acŃiunea subiectului uman, spre deosebire de termenul „subiectiv” care 
exprimă, dimpotrivă, o existenŃă ce Ńine de voinŃa sau acŃiunea subiectului 
uman. În limbaj juridic, termenul „obiectiv” în asociere cu termenul „drept” 
exprimă doar faptul că ansamblul sau totalitatea de norme juridice din 
societate constituie o existenŃă independentă de voinŃa sau dorinŃa unora 
sau altora din subiecŃii sociali. Aşadar, termenul „obiectiv” are în acest 
context un înŃeles mai restrâns decât cel utilizat în accepŃiune filosofică). 
 Prin conŃinutul său expresia “drept obiectiv” cuprinde două mari 
diviziuni ale dreptului desemnate prin termenii sau expresiile specifice de 
“Drept public” şi “Drept privat” şi, respectiv, de “Drept intern” şi “Drept 
internaŃional”. AccepŃiunile acestor expresii în limbaj juridic constau, în 
următoarele: 
 Prin Drept public se înŃelege ansamblul normelor şi ramurilor 
dreptului prin care se reglementează raporturile dintre subiecŃii puterii de 
stat şi subiecŃii privaŃi (persoane fizice sau juridice private), precum şi cele  
dintre subiecŃii puterii în raporturile lor de subordonare sau de coordonare. 
Caracteristic Dreptului public este că normele sale sunt imperative 
(obligatorii) exprimând, în esenŃa lor, relaŃia de subordonare. Din sfera 
Dreptului public fac parte, de exemplu: normele de drept constituŃional, de 
drept administrativ, de drept penal, de drept financiar, de drept internaŃional 
public s.a. 
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 Prin Drept privat se înŃelege ansamblul normelor şi ramurilor 
dreptului prin care se reglementează raporturile dintre subiecŃii privaŃi 
(persoane fizice sau juridice private), raporturi în care subiecŃii respectivi 
intră prin libera lor voinŃă situându-se pe o poziŃie de egalitate juridică, 
adică de nesubordonare (ca în Dreptul public). Din sfera Dreptului privat fac 
parte normele de drept civil, de drept comercial, de dreptul familiei, de 
dreptul muncii, etc. 
 Prin Drept intern se înŃelege ansamblul normelor de drept instituite 
şi aplicate de organele puterii şi administraŃiei de stat în limitele teritoriului 
naŃional şi al unităŃilor administrativ-teritoriale (judeŃe, municipii, oraşe, 
comune, zone speciale) precum şi asupra persoanelor (cetăŃeni şi străini) 
aflaŃi pe teritoriul statului, potrivit principiului general al dreptului conform 
căruia “Fiecare stat legiferează pe teritoriul său”.¹ª 
 Prin Drept internaŃional se înŃelege ansamblul normelor juridice 
cuprinse în Tratatele sau convenŃiile dintre state prin care se 
reglementează domenii sau probleme de interes comun în relaŃiile dintre 
statele respective. 
 O componentă relativ recentă a Dreptului internaŃional o constituie 
Dreptul comunitar. 
 Prin Drept comunitar se înŃelege ansamblul normelor juridice 
stabilite în Tratatele statelor membre ale ComunităŃii Europene, ale 
organismelor şi instituŃiilor reprezentative ale acestei ComunităŃii de state. 
 — O altă accepŃiune, cu totul diferită de prima, este exprimată prin 
termenul sau expresia de „drept subiectiv”. Prin „drept subiectiv” se 
înŃelege prerogativa (îndreptăŃirea, îndrituirea) unei persoane, subiect al 
unui raport juridic concret de a deŃine un bun, a săvârşi un fapt sau acŃiune, 
de a pretinde unui alt subiect să dea, să facă sau să nu facă ceva, în 
virtutea normelor dreptului obiectiv. Cu alte cuvinte, prin drept subiectiv se 
exprimă dreptul sau prerogativa ce aparŃine unui titular sau subiect concret 
al unui raport social determinat (De exemplu, toate drepturile civile: de 
proprietate, succesiune, drepturile de creanŃă etc. sunt drepturi subiective; 
sau drepturi constituŃionale cum sunt: dreptul la viaŃă, la muncă, învăŃătură, 
la vot etc. sunt drepturi subiective ale persoanei umane). De remarcat că în 
limbajul juridic englez se face o delimitare şi mai netă între dreptul obiectiv 
şi cel subiectiv în sensul că pentru dreptul obiectiv se utilizează termenul 
„Law” iar pentru dreptul subiectiv - termenul „Right”. 

Din cele prezentate mai sus, în legătură cu cele două accepŃiuni 
(drept obiectiv şi drept subiectiv), se pot observa următoarele aspecte²): 
între cele două accepŃiuni există o legătură indisolubilă, legătură care 
constă în aceea că drepturile subiective există şi se pot exercita, numai în 
măsura în care sunt recunoscute de dreptul obiectiv. Altfel spus, dreptul 
obiectiv constituie cadrul de reglementare juridică pentru recunoaşterea şi 
exercitarea drepturilor subiective, cum şi pentru executarea obligaŃiilor 
corelative. De observat totodată că în timp ce drepturile subiective sunt 
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strâns legate de titularul lor, dreptul obiectiv este alcătuit din reguli de 
conduită generale şi abstracte, tipice, care se adresează tuturor subiectelor 
de drept, unei (unor) categorii de subiecte de drept sau deŃinătorului unei 
calităŃi (funcŃii), dar nu ca persoană concretă ci ca deŃinător al acelei funcŃii.  
 — Un alt sens al termenului „drept” este cel de „drept pozitiv”. Prin 
"drept pozitiv” se înŃelege totalitatea normelor juridice în vigoare la un 
moment dat.  Prin această expresie sau termen se operează distincŃia în 
sfera dreptului obiectiv dintre categoriile de norme care au ieşit din vigoare, 
care nu se mai aplică fiind trecute în „arhiva” istorică a dreptului şi, 
respectiv, categoria normelor care sunt în acŃiune. 
 — Expresiile de „drept substanŃial” sau „drept material” şi respectiv 
de „drept procesual” sau „drept procedural” au următoarele accepŃiuni: 
Prin drept substanŃial sau material se înŃelege ansamblul acelor categorii 
de norme juridice care au un conŃinut normativ propriu-zis, adică 
„normează”, stabilesc conduite, fapte, acŃiuni ale subiecŃilor într-un raport 
juridic, în timp ce prin expresia "drept procesual" (sau procedural) se 
exprimă categoria normelor juridice care cuprind în conŃinutul lor proceduri, 
modalităŃi, mijloace prin care se aplică normele dreptului substanŃial sau 
material. De exemplu, Codul civil sau Codul penal cuprind norme ale 
dreptului material sau substanŃial, în timp e Codul de procedură civilă şi 
Codul de procedură penală cuprind norme de drept procesual. În unele 
acte normative mai ample (Legi, OrdonanŃe guvernamentale, Hotărâri ale 
guvernului sau în Hotărâri ori Decizii ale organelor locale) normele de drept 
material (substanŃial) şi cele de drept procesual sunt cuprinse în corpul 
aceluiaşi act normativ. În acest caz normele de drept procesual (de 
procedură) sunt formulate de regulă în partea finală a acelui act normativ 
sau sunt elaborate în acte separate ce poartă, în mod frecvent, denumirea 
de „instrucŃiuni” sau „acte de aplicare”. 
 — Termenul „drept” este utilizat în mod frecvent şi în accepŃiunea 
de „ştiinŃă a dreptului” sau de „ştiinŃe juridice”. Prin ştiinŃa dreptului se 
înŃelege acea ramură a ştiinŃelor socio-umaniste care are ca obiect 
cercetarea, explicarea şi interpretarea ansamblului de norme juridice 
precum şi ale activităŃii legate de elaborare şi aplicarea dreptului. În mod 
frecvent pentru expresia „ştiinŃa dreptului” se utilizează şi sinonimul: „ştiinŃe 
juridice”. Ele exprimă în esenŃă acelaşi conŃinut, dar sfera lor de cuprindere 
este diferită. Astfel, Ńinând seama de distincŃia făcută mai sus între normele 
dreptului substanŃial şi a dreptului procesual, în limbajul de specialitate 
juridică se consideră uneori că prin termenul „ştiinŃa dreptului” s-ar avea în 
vedere doar ramura ştiinŃei ce are ca obiect sfera sau categoria normelor 
dreptului substanŃial (material) iar prin termenul de „ştiinŃe juridice” s-ar 
avea în vedere ştiinŃa fenomenului juridic în ansamblul său având ca obiect 
de studiu atât ansamblul normelor dreptului material cât şi al dreptului 
procesual, precum şi ansamblul de activităŃi şi instituŃii din sfera dreptului 
cum ar fi, de exemplu, ansamblul instituŃiilor şi activităŃilor legate de 
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elaborarea şi aplicarea sau realizarea dreptului. Rezultă că spre deosebire 
de termenul „drept”, termenul „juridic” are în acest context, dar şi în general 
vorbind, un înŃeles şi o sferă mai largă de cuprindere. În acelaşi mod 
trebuie înŃelese, în limbaj juridic, şi expresiile frecvent utilizate ca 
alternative sau sinonime cum sunt: normă de drept - normă juridică, raport 
de drept - raport juridic, „fapt” sau „act” de drept - „fapt” sau „act” juridic, 
răspundere juridică etc. 
 (Celelalte accepŃiuni şi sensuri ale termenului drept în asociere cu 
alte atribute sau expresii vor fi explicate pe parcursul expunerii tematicii 
cursului). 
 
 

2. ŞtiinŃa dreptului sau ştiinŃele juridice 
 
 
 1. Scurt istoric şi principalele caracteristici ale ştiinŃei   
dreptului 
 Ca existenŃă social-istorică „dreptul” — înŃeles în sens larg ca 
totalitate a normelor juridice, împreună cu instituŃiile şi activitatea de 
elaborare şi aplicare a normelor juridice — a avut şi are o dublă origine şi 
determinare: pe de o parte, dreptul s-a format ca o acumulare de-a lungul 
timpului a normelor şi practicilor juridice impuse de experienŃa social-
politică de organizare şi exercitare a puterii de stat în viaŃa socială şi, pe de 
altă parte, ca o creaŃie umană bazată pe cunoaşterea şi generalizarea 
teoretică, doctrinară a normelor, a activităŃii de elaborare, interpretare şi 
aplicare a acestora în viaŃa socială. Cu alte cuvinte, dreptul a apărut atât ca 
un produs al experienŃei şi practicii social-istorice anonime, cât şi al creaŃiei 
şi elaborărilor teoretice a diferiŃilor legiuitori, jurişti sau doctrinari ai timpului. 
 În acest context ştiinŃa dreptului sau, în înŃeles larg, ştiinŃele 
juridice s-au constituit într-un proces evolutiv, de-a lungul mileniilor3), în 
strânsă legătură cu practica şi cu progresul în cunoaşterea şi reflectarea 
fenomenului juridic la nivelul spiritualităŃii epocilor istorice de civilizaŃie 
parcurse de omenire. Din cele mai vechi timpuri gândirea umană a fost 
sensibilă şi receptivă la existenŃa şi evoluŃia fenomenului juridic, tocmai 
datorită profundelor sale implicaŃii asupra indivizilor şi societăŃii. Până spre 
limitele istorice ale epocii moderne, cunoaşterea şi reflectarea teoretică a 
dreptului în gândirea umană aparŃinea cu deosebire filosofiei, moralei şi 
eticii sau religiei. Concomitent, începutul studierii dreptului a fost realizat şi  
de către jurisconsulŃii romani iar ulterior de către glosatorii şi postglosatorii 
medievali în diferitele şcoli juridice renascentiste. Cu tot acest semnificativ 
progres de cunoaştere şi teoretizare a dreptului nu s-a ajuns decât mult mai 
târziu la constituirea unei ştiinŃe propriu-zise a acestuia. De altfel, aşa cum 
se cunoaşte, abia după secolul al XV-lea se poate vorbi de conturarea 
primelor trei mari direcŃii de constituire a ştiinŃelor în: ştiinŃe ale naturii, 
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ştiinŃe despre societate şi ştiinŃele gândirii. În acest context de evoluŃie 
ştiinŃa dreptului s-a constituit treptat,  mai târziu, abia în secolul al XIX-lea, 
în cadrul categoriei mai largi a ştiinŃelor socio-umaniste, delimitându-se de 
acestea prin conturarea mai precisă a obiectului propriu: studiul 
fenomenului juridic în toată complexitatea sa — adică, ansamblul normelor 
juridice, ordinea de drept, raporturile juridice, răspunderea juridică, 
conştiinŃa juridică, practica de elaborare şi realizare a dreptului etc. ŞtiinŃa 
dreptului se va delimita de celelalte ştiinŃe atât prin propriul său obiect de 
studiu cât şi prin celelalte elemente caracteristice unei ştiinŃe de sine 
stătătoare: metodologii proprii de cercetare şi generalizare, aparat 
conceptual propriu, scop sau finalitate socio-umană, conexiuni şi implicaŃii 
cu întregul sistem şi mecanism social, cu sistemul de valori al acelei 
societăŃi. 
 În raport cu celelalte ştiinŃe, ştiinŃa dreptului (ştiinŃele juridice) 
prezintă câteva caracteristici proprii : 
 — ŞtiinŃa dreptului are o istorie proprie a cărei particularitate 
principală constă în aceea că este  o istorie integrată şi nu doar conexă 
istoriei statului; ştiinŃa despre drept şi ştiinŃa despre stat nu pot fi separate, 
tot aşa cum statul şi dreptul, nu pot fi concepute decât în organică legătură 
sau interdependenŃă; 
 — ŞtiinŃa dreptului având ca principal obiect de studiu ansamblul 
normelor juridice (dreptul obiectiv), ştiinŃa acestui obiect va avea în mod 
virtual un pronunŃat caracter normativ, fiind în esenŃă o „ştiinŃă a normelor”; 
 — Ca orice ştiinŃă şi ştiinŃa dreptului (ştiinŃele juridice) operează în 
demersul cunoaşterii cu noŃiuni, definiŃii, concepte şi categorii proprii ca de 
exemplu: normă de drept, lege, act normativ, fapt ilicit, răspundere juridică, 
raport juridic, subiect de drept, capacitate juridică etc., etc. Cu alte cuvinte, 
dispune de un aparat conceptual propriu ; 

— Spre deosebire de celelalte ştiinŃe - cu deosebire faŃă de ştiinŃele 
naturii - ştiinŃa dreptului foloseşte conceptul de „lege” sau „legitate” într-un 
înŃeles propriu. Dacă în sfera ştiinŃelor naturii prin lege sau legitate se 
înŃelege esenŃa fenomenului care trebuie descoperit, cunoscut şi utilizat în 
scopuri umaniste şi ale progresului, în sfera ştiinŃelor juridice „legea” 
exprimă - în sens larg -  norma de drept, norma obligatorie instituită şi 
aplicată de organe competente ale statului sau, în sens restrâns, exprimă 
norma juridică cu cea mai înaltă forŃă care se situează ierarhic deasupra 
tuturor celorlalte categorii de norme de drept. Cu alte cuvinte, legea este 
izvorul de drept cu cea mai înaltă forŃă juridică. 
 Desigur, şi ştiinŃa dreptului (ştiinŃele juridice) au, ca şi celelalte 
ştiinŃe, caracteristica de a desfăşura procesul de cunoaştere până la esenŃa 
fenomenului juridic adică de a dezvălui legităŃile acestuia, numai că aceste 
legităŃi sunt exprimate prin alŃi termeni sau noŃiuni decât „legea”. Astfel, în 
ştiinŃele juridice aceste legităŃi sunt exprimate prin forma şi conŃinutul unor 
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teze, postulate, principii, definiŃii, concluzii etc., termenul de „lege” având 
sensul juridic de normă de drept; 
 — Aşa cum am mai menŃionat, ştiinŃa dreptului se caracterizează, în 
principal în funcŃie de obiectul pe care îl cercetează - adică fenomenul 
juridic în ansamblul său, în care însă locul central îl ocupă ansamblul 
normelor de drept (dreptul obiectiv). Acest ansamblu de norme nu este însă 
o existenŃă în sine, izolată de restul contextului social. Dimpotrivă, dreptul 
este prin natura şi destinaŃia sa un fenomen cu multiple şi profunde 
conexiuni şi interferenŃe sociale şi umane. De aceea, ştiinŃa dreptului îşi va 
extinde în mod necesar sfera de cunoaştere şi asupra acestor zone de 
interferenŃă în care un loc important îl ocupă practica juridică în toată 
complexitatea sa, scopul şi finalitatea dreptului. Trebuie observat însă că 
probleme cum sunt, de exemplu, stabilirea scopului sau finalităŃii dreptului 
sau, realizarea procesului de elaborare sau aplicare a dreptului ş.a. nu 
constituie funcŃii nemijlocite ale ştiinŃei dreptului, ci şi ale altor domenii ale 
acŃiunii sau cunoaşterii cum sunt, bunăoară, domeniul politicii şi/sau 
ideologiei, ori cel al  filosofiei dreptului. De aceea, de exemplu, politica 
legislativă a unui parlament în elaborarea unei legi poate să Ńină seama mai 
mult sau mai puŃin de concluziile şi teoriile ştiinŃifice din doctrina juridică, 
legiferarea fiind o funcŃie a unei instituŃii politice (parlamentul) cu activitate 
juridică. Deci, ştiinŃa dreptului nu are implicit şi funcŃia nemijlocită de „a face 
şi/sau aplica” dreptul ci de a-l cerceta, studia, generaliza. 
 Desigur, ştiinŃa sau cunoaşterea fenomenului juridic nu poate face 
abstracŃie de asemenea conexiuni şi implicaŃii ale dreptului şi deci, le va 
cuprinde - într-o măsură mai mare sau mai mică - în sfera obiectului său de 
studiu. Opus unei asemenea opinii există şi punctul de vedere doctrinar 
exprimat prin aşa numita „teorie pură a dreptului (Hans Kelsen) potrivit 
căruia ştiinŃa dreptului ar trebui să se limiteze la analiza aspectului formal, 
exterior al dreptului".4) Aceasta deoarece analiza conŃinutului, a scopului 
sau finalităŃii acestuia ar obliga pe omul de ştiinŃă jurist să se implice în 
evaluări şi aprecieri ideologice şi implicit de a-l situa astfel în afara 
obiectivităŃii ştiinŃifice. În această opinie se susŃine deci faptul că analiza 
conexiunilor dreptului cu celelalte fenomene sociale nu ar intra în sfera 
propriu-zisă a obiectului ştiinŃei dreptului ci al unor ştiinŃe sau discipline 
metajuridice cum sunt filosofia, sociologia, politologia ş.a. (v.H.Kelsen, 
Theorie pure du Droit, Paris, 1962, p.1-3; 141-148). 
 Este evident că obiectul ştiinŃei dreptului nu constituie un monopol 
exclusiv al acesteia ci, este studiat şi de alte ştiinŃe - din unghiuri şi cu 
metodologii proprii - cum sunt: filosofia, sociologia, politologia, economia, 
istoria, psihologia, antropologia etc. Prin aceasta ştiinŃa dreptului va 
dezvolta legături complexe şi cu aceste categorii de ştiinŃe socio-umaniste. 
 În fine, o importantă caracteristică a ştiinŃelor juridice rezultă şi din 
metodologiile proprii ale cercetării fenomenului juridic. 
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 2. Metodele cercetării ştiinŃifice (de studiere) a dreptului                    
 Fiecare ştiinŃă sau ramură de cunoaştere are la bază o serie de 
procedee şi mijloace prin care investighează domeniul respectiv. 
Ansamblul acestor procedee şi mijloace poartă denumirea generică de 
metode sau metodologii. Ele constau în operaŃiuni sau demersuri 
intelectuale şi/sau procedee tehnice prin care se urmăreşte şi realizează 
cunoaşterea acelui domeniu. Metodele de cercetare s-au constituit şi 
dezvoltat în mod istoric în procesul de evoluŃie a fiecărei ştiinŃe şi al 
ştiinŃelor în general, fiind în continuă perfecŃionare. 
 Şi în domeniul dreptului, ca de altfel în toate celelalte domenii ale 
cercetării, metodologiile de cunoaştere5) au evoluat şi evoluează pe două 
mari orientări sau tendinŃe: cea a diversificării şi particularizării - adică a 
adâncirii cunoaşterii compartimentale, secvenŃiale a problemelor şi, cea a 
integrării prin sintetizarea sau generalizarea datelor cunoaşterii 
compartimentale. Din perspectiva acestor mari orientări metodologice s-au 
format şi dezvoltat - pe de o parte - ştiinŃele juridice de specialitate, de 
ramură şi subramură ale dreptului şi, pe de altă parte, ştiinŃele cu caracter 
de sinteză, teoretice-generale cum sunt filosofia dreptului, teoria generală a 
dreptului, enciclopedia juridică ş.a. 
 Totodată, în ştiinŃa dreptului - ca şi în celelalte ştiinŃe se utilizează în 
mod conex două categorii de metode sau metodologii proprii, specifice 
celor două mari orientări şi anume: metode sau metodologii generale şi, 
respectiv metode sau metodologii concrete (în înŃelesul de mijloace sau 
procedee specifice unui anumit domeniu concret de cunoaştere). 
 Dintre principalele metode de studiere a dreptului pot fi menŃionate: 
 a) Ca metode generale: 
 — Metoda generalizării6) şi abstractizării teoretice a datelor, faptelor, 
proceselor şi fenomenelor din sfera domeniului juridic. Această 
metodologie este specifică tuturor ştiinŃelor juridice, cu deosebire ştiinŃelor 
teoretice cum sunt: Teoria generală a dreptului, Filosofia dreptului, 
Sociologia dreptului etc. În cadrul acestora Filosofia dreptului realizează 
gradul cel mai înalt de abstractizare şi generalizare a fenomenului juridic. 
Această metodă a generalizării şi abstractizării este utilizată într-un grad 
mai înalt sau mai restrâns de către fiecare ştiinŃă sau domeniu al 
cunoaşterii ştiinŃifice. Ea este implicită oricărei forme a cunoaşterii ştiinŃifice. 
 — Metoda logică - este utilizată atât în cercetarea fenomenului 
juridic cât şi în celelalte domenii ale cunoaşterii ca o metodologie generală 
prin care se realizează reflectarea şi formularea datelor şi concluziilor 
cunoaşterii pe baza legilor raŃionamentului corect. Larga aplicare în drept a 
logicii a determinat apariŃia unei discipline noi, de graniŃă în sfera dreptului 
— logica juridică. 
 — Metoda istorică - realizează cunoaşterea fenomenului juridic pe 
bazele evoluŃiei sale istorice, a succesiunii etapelor de dezvoltare a 
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acestuia. Aplicarea acestei metode a dat naştere diverselor categorii de 
ştiinŃe istorice ale dreptului. 
 — Metoda comparaŃiei (a comparatismului) — situează procesul de 
cunoaştere pe bazele studiului comparat al diverselor sisteme sau 
subsisteme de drept naŃionale, regionale sau internaŃionale, ale normelor şi 
instituŃiilor juridice, ale procedurilor de legiferare sau de aplicare a dreptului 
din diferite Ńări sau etape istorice oferind astfel cunoaşterii şi activităŃii 
practice posibilitatea de a delimita atât elementele comune cât şi cele 
specifice din domeniul supus cunoaşterii. Pe baza acestei metodologii s-a 
conturat ca o ramură relativ distinctă a ştiinŃelor juridice „ŞtiinŃa dreptului 
comparat” sau „Dreptul comparat”. 
 — Metoda sociologică. A fost adoptată în studiul dreptului relativ 
recent (în ultimele decenii) având ca specific studiul fenomenului juridic în 
impactul său direct cu mediul şi factorii sociali. Metodologiile şi tehnicile 
proprii cercetării sociologice a dreptului au atât un caracter general cât şi 
un caracter concret - de măsurare sau evaluare a proceselor şi 
fenomenelor cercetate. Preluarea şi aplicarea acestor metode proprii 
sociologiei în domeniul dreptului a determinat apariŃia unei noi discipline, 
„de graniŃă” - „Sociologia juridică” sau „Sociologia dreptului”. 
 — Metoda analizei sistemice. Şi această metoda a pătruns relativ 
recent în sfera ştiinŃelor juridice. Ea a fost inspirată şi preluată din „Teoria 
generală a sistemelor” şi situează cunoaşterea fenomenului juridic pe 
coordonatele analizei sistemice, a unităŃii dintre părŃi în întreg, dintre întreg 
şi părŃile componente, a interacŃiunilor structurale şi funcŃionale în cadrul 
sistemului luat ca un întreg. Aplicată tot mai larg în cercetarea şi practica 
juridică, teoria şi metoda sistemică a condus la consacrarea unor concepte 
şi categorii specifice în sfera dreptului cum sunt: „sistemul dreptului”, 
“sistemul legislativ”, „sistemul organelor statului” etc. 
 — Metoda prospectivă  sau de prognozare a dinamicii fenomenelor 
sau proceselor din sfera dreptului are la bază observarea şi interpretarea 
datelor, faptelor sau proceselor din perspectivă tendenŃială, a dinamicii 
acestora în perspectiva lor de evoluŃie. Prin această metodă se estimează, 
se aproximează evoluŃia şi se pot adopta măsuri cu caracter preventiv, 
profilactic. 
 b) Metode concrete 
 Din categoria metodelor concrete, cu caracter ajutător sau auxiliar, 
mai importante sunt: Metodele de analiză cantitative, ca de exemplu : 
calcul matematic, statistica, evidenŃa contabilă, prelucrarea şi 
înmagazinarea computerizată a datelor etc. Deşi au o aplicabilitate mai 
limitată ele se dovedesc deosebit de utile prin rigoarea şi exactitatea lor 
pentru numeroase domenii şi concluzii din sfera dreptului. Caracterul lor 
limitat şi auxiliar trebuie înŃeles nu în sensul valorii lor intrinseci pentru 
cunoaşterea fenomenului juridic ci pentru că în această sferă sau domeniu 
al juridicului spaŃiul cel mai larg aparŃine universului de subiectivitate 
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umană: conştiinŃă, psihic, voinŃă, afectivitate, vinovăŃie, interese etc. şi care 
- cel puŃin deocamdată - sunt greu, dacă nu chiar imposibil, de a fi supuse 
unor evaluări cantitative (cu excepŃia unor cuantificării ale opŃiunilor 
subiective prin sistemul exprimării votului, sau a diferitelor forme de 
delimitare a „majorităŃii” - simple, absolute, calificate). 
 Alături de metodele cantitative, cu o pondere şi mai restrânsă şi cu 
caracter ajutător-auxiliar se utilizează şi unele din categoriile metodelor 
experimentale, de laborator - îndeosebi în domeniul criminalisticii sau a 
medicinii judiciare ori în activitatea de organizare şi conducere a proceselor 
de elaborare sau aplicare a dreptului, de perfecŃionare a sistemului juridic 
în general. 
 Dincolo de varietatea metodelor utilizate în sfera de cunoaştere a 
dreptului trebuie făcută menŃiunea că nici una din aceste metodologii - fie 
generale, fie concrete - nu pot fi înŃelese şi utilizate în mod izolat, 
independente unele de altele ci, numai în interdependenŃă şi 
complementaritatea lor. Astfel, dacă metoda generalizării şi abstractizării şi 
cea logică nu pot lipsi din nici o formă a demersului de cunoaştere 
ştiinŃifică, cea istorică - bunăoară - sau cea sociologică, ori sistemică etc. 
vor fi mai mult sau mai puŃin prezente şi accentuate în funcŃie de optica sau 
unghiul de cercetare propus. 
  
 3. Sistemul ştiinŃelor juridice. Teoria generală a dreptului în 
sistemul ştiinŃelor juridice7) 

 
 a) Sistemul ştiinŃelor juridice. Componente 
 ŞtiinŃa dreptului sau ştiinŃele juridice s-au constituit evolutiv, de-a 
lungul timpului, în funcŃie de obiectul şi metodele de cercetare a dreptului, 
acumulându-se treptat un volum însemnat de cunoştinŃe teoretice 
constituite în teorii, doctrine sau ştiinŃe ale dreptului în înŃelesul deplin al 
termenului. Dezvoltarea cunoaşterii ştiinŃifice în sfera dreptului continuă şi 
în prezent datorită — pe de o parte — importanŃei şi implicaŃiilor individuale 
şi social-politice, economice şi umaniste a dreptului în viaŃa contemporană 
şi — pe de altă parte — influenŃei şi impulsului dat ştiinŃelor de actuala 
revoluŃie ştiinŃifică şi tehnică contemporană. 
 În actuala dezvoltare a ştiinŃelor în general şi în cea a dreptului în 
special, pot fi remarcate trei mari direcŃii sau tendinŃe: cea a constituirii şi 
dezvoltării ştiinŃelor de sinteză, teoretice, fundamentale ; cea de 
diversificare şi compartimentare a ştiinŃelor pe noi ramuri şi subramuri de 
specialitate ; cea a apariŃiei noilor categorii ale ştiinŃelor de contact sau de 
graniŃă care se formează prin interferenŃa sferelor de cunoaştere ale 
ramurilor sau subramurilor de specialitate. Acestea din urmă sunt rezultatul 
lărgirii şi adâncirii legăturilor dintre ştiinŃele juridice cu celelalte ştiinŃe şi în 
principal cu cele socio-umaniste: filosofia, sociologia, politologia, 
psihologia, antropologia, etica, axiologia etc. 
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 Aşa cum au apărut şi constituit, ştiinŃele juridice nu sunt o 
acumulare amorfă, o sumă sau o cantitate oarecare de cunoştinŃe, teorii 
sau ştiinŃe izolate ci un sistem8), adică un ansamblu relativ unitar de 
asemenea teorii, discipline sau ştiinŃe constituite pe domeniul relativ unitar 
şi distinct al fenomenului juridic. Aşadar, marea diversitate a ştiinŃelor care 
au ca obiect de studiu fenomenul juridic în toată complexitatea sa nu apar 
ca izolate, rupte unele de altele ci conexe, în legătură directă sau indirectă 
unele cu altele sau în complementaritatea lor. De aceea, generic vorbind, 
ştiinŃa dreptului apare ca un întreg, ca un sistem, în care ştiinŃele diferitelor 
domenii, ramuri sau subramuri sunt componentele relativ distincte dar 
inseparabile din sistem, completându-se în mod reciproc. De aceea, din 
perspectivă sistemică ştiinŃa dreptului (sau ştiinŃele juridice) apare ca un 
sistem constituit din cel puŃin următoarele mari componente sau structuri 
(subsisteme) : 
 — ŞtiinŃele juridice cu caracter teoretic, fundamentale sau globale, 
din care fac parte: Teoria generală a dreptului, Filosofia dreptului, 
Enciclopedia juridică, Introducerea în studiul dreptului etc. ; 
 — ŞtiinŃele juridice istorice — în care sunt cuprinse diversele istorii 
generale (naŃionale sau universale) ale dreptului, istoriile diferitelor ramuri 
sau instituŃii ale dreptului ; 
 — ŞtiinŃele juridice de ramură, sau de specialitate — constituite pe 
domenii relativ distincte din sfera dreptului, adică pe ramuri sau subramuri 
ale dreptului. Această categorie de ştiinŃe formează componenta cea mai 
largă a ştiinŃelor juridice. În acest context trebuie observată distincŃia şi în 
acelaşi timp corelaŃia dintre noŃiunile de "ramură a dreptului" şi "ramură a 
ştiinŃei dreptului" sau a ştiinŃelor juridice. Astfel, ramura de drept este 
înŃeleasă ca o subdiviziune a dreptului (în înŃelesul de drept obiectiv). 
Ramura de drept cuprinde o grupare mai largă de norme care 
reglementează relaŃii sociale relativ distincte ale unui anumit domeniu din 
ansamblul relaŃiilor sociale. Sunt considerate ca principale ramuri ale 
dreptului: dreptul constituŃional, dreptul administrativ, dreptul civil, dreptul 
penal, dreptul muncii, dreptul comercial, dreptul internaŃional etc. (Despre 
"ramura de drept" se va vorbi pe larg la capitolul Sistemul dreptului). 
 Spre deosebire de ramura de drept, ramura ştiinŃei dreptului este 
înŃeleasă ca o componentă relativ distinctă a ştiinŃei dreptului (ştiinŃelor 
juridice) care are ca principal obiect de studiu ramura sau subramura de 
drept. De regulă fiecărei ramuri sau subramuri a dreptului îi corespunde o 
ramură sau subramură a ştiinŃei dreptului. Astfel, ramurii dreptului 
constituŃional îi corespunde ştiinŃa dreptului constituŃional, ramurii dreptului 
administrativ îi corespunde ramura ştiinŃei dreptului administrativ, ramurii 
dreptului civil îi corespunde ştiinŃa dreptului civil ş.a.m.d. (De observat însă 
că în mod uzual nu se foloseşte terminologia completă de „ştiinŃă” a 
dreptului constituŃional, sau de „ştiinŃă” a dreptului administrativ sau „ştiinŃa” 
dreptului civil etc., ci denumirea directă a ramurii dreptului pe care o 
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studiază, adică, „drept constituŃional”, „drept administrativ”, „drept civil” etc. 
ca formule de exprimare mai directe, uzuale). 
 Totodată mai trebuie notat că între ramura de drept şi ramura ştiinŃei 
dreptului nu este întotdeauna o legătură sau un corespondent direct şi 
strict. Aceasta în sensul că ramurile ştiinŃei dreptului sunt de regulă mai 
numeroase decât ramurile dreptului şi aceasta din mai multe considerente, 
printre care : În primul rând, pe structura unei ramuri de drept se pot 
constitui mai multe ramuri ale ştiinŃelor în funcŃie de metodologia sau 
unghiul de cercetare. De exemplu, pe ramura dreptului constituŃional se pot 
constitui ştiinŃele dreptului constituŃional în plan naŃional, în plan universal 
sau regional, ştiinŃe istorice asupra acestei ramuri sau asupra unor instituŃii 
ale dreptului constituŃional etc. ; În al doilea rând, în sfera ştiinŃelor juridice 
au apărut ştiinŃele teoretice generale, ştiinŃele istorice şi ştiinŃele de graniŃă 
precum şi cele auxiliare care nu au un corespondent direct într-o anume 
ramură a dreptului ; În al treilea rând, unele ştiinŃe s-au constituit pe 
structura unor subramuri ale dreptului care s-au dezvoltat mai accentuat 
dobândindu-şi o relativă autonomie faŃă de ramura din care s-au desprins ; 
De exemplu, ramura dreptului familiei sau a dreptului comercial care sunt 
desprinse din trunchiul ramurii dreptului civil sau, divizarea dreptului 
internaŃional în drept internaŃional public şi drept internaŃional privat şi 
corespunzător acestora ramurile ştiinŃelor respective. 
 (Notă: Ramurile şi subramurile dreptului şi ale ştiinŃei dreptului au un 
corespondent în învăŃământul juridic universitar în care cadru ele iau denumirea 
curentă de „discipline de învăŃământ”. De observat şi aici  că nu există întotdeauna 
o legătură sau corespondent direct între ramura sau subramura de drept ori a 
ştiinŃei dreptului cu cea a „disciplinei de învăŃământ”; acestea din urmă fiind, de 
regulă, mai numeroase datorită posibilităŃilor şi cerinŃelor divizării obiectului unei 
ramuri sau subramuri a ştiinŃelor dreptului. Cu alte cuvinte, disciplina didactică 
poate acoperi integral sau parŃial o ramură a dreptului sau a ştiinŃei dreptului, pe 
structura unei ramuri sau subramuri ale acestora constituindu-se mai multe 
„discipline” de învăŃământ). 
 Din categoria ştiinŃelor de specialitate mai fac parte :  
 - ŞtiinŃele de graniŃă (de contact sau de interferenŃă) — constituie 
categoria relativ nouă a ştiinŃelor juridice care s-au format prin interferenŃa 
sferelor unor ştiinŃe de ramură sau subramură fiind o categorie derivată a 
acestora dar cu obiect, metode şi aparat conceptual relativ distinct de cel al 
ştiinŃelor în contact. Din această categorie fac parte ştiinŃe cum sunt, de 
exemplu, sociologia juridică, logica juridică, psihologia juridică, antropologia 
juridică, medicina legală etc. 
 - ŞtiinŃele juridice auxiliare — sunt categoria ştiinŃelor ajutătoare, 
complementare în studiul dreptului cum ar fi, de exemplu, statistica 
judiciară, informatica juridică, criminologia, medicina legală, psihologia 
juridică etc. Această categorie sau componentă a sistemului ştiinŃelor 
juridice este de o dată relativ recentă în sfera sistemului, fiind un rezultat al 
dezvoltării actuale a ştiinŃelor în general şi a ştiinŃelor juridice în special. 
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 ŞtiinŃa dreptului ca un sistem unitar de cunoaştere a fenomenului 
juridic nu este o existenŃă în sine ci, strâns legată de practica social-istorică 
a elaborării şi aplicării dreptului. De aceea, sistemul ştiinŃelor juridice are 
rolul de a dezvolta şi perfecŃiona sistemul dreptului în ansamblul său, 
precum şi practica juridică în general. În acelaşi timp, practica juridică 
serveşte ştiinŃelor juridice drept criteriu de verificare a tezelor, ideilor şi 
concepŃiilor pe care le elaborează. 
 
 b) Teoria generală a dreptului în sistemul ştiinŃelor juridice 
 În cadrul sistemului ştiinŃelor juridice un loc şi rol distinct îl are 
Teoria generală a dreptului. 
 Sub aspectul apariŃiei şi evoluŃiei istorice, începuturile teoretizării 
dreptului s-a realizat — aşa cum s-a mai amintit — încă din antichitate în 
cadrul filosofiei, eticii, moralei etc. Cu toate acestea, abia în sec. al XIX-lea 
s-a ajuns ca în cadrul filosofiei să se contureze o ramură relativ distinctă a 
acesteia — „Filosofia dreptului” — având ca obiect şi scop studiul filosofic 
al dreptului, inclusiv ca disciplină de învăŃământ universitar. Un obiectiv şi 
scop asemănător îl avea şi „Enciclopedia dreptului” — îndeosebi ca 
disciplină de cercetare filosofico-juridică de învăŃământ universitar. 
 La sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX se accentuează 
tendinŃa de abordare juridico-filosofică a dreptului care va conduce treptat 
la conturarea unei noi discipline relativ distincte de filosofie care va lua 
denumirea de „Teoria generală a dreptului” sau de „Introducere generală în 
studiul dreptului” sau „Introducere în teoria generală a dreptului” etc.9) 
 În cadrul acestor noi discipline teoretizarea este realizată din optică 
sau perspectivă preponderent juridică şi de către teoreticieni ai dreptului. 
Aceasta spre deosebire de „Filosofia dreptului” în care teoretizarea 
continuă să fie realizată din optică sau perspectivă preponderent filosofică 
şi de către filosofi. 
 Odată cu apariŃia Teoriei generale a dreptului a apărut şi evoluat 
controversa teoretico-metodologică privitoare la delimitările posibile dintre 
Filosofia dreptului şi Teoria generală a dreptului. În acest context opiniile 
converg fie spre respingerea sau negarea acestor posibile delimitări, fie 
spre susŃinerea şi argumentarea lor. În prima categorie de opinii se 
consideră că delimitarea şi deosebirea dintre Filosofia dreptului şi Teoria 
generală a dreptului ar fi un demers forŃat, nerelevant, neesenŃial mergând 
până la identificarea sau aprecierea lor ca sinonime. Este relevant în acest 
sens faptul că în timp ce unii autori germani preferă pentru acelaşi conŃinut 
şi aceeaşi disciplină denumirea de Filosofie a dreptului, cei belgieni, 
francezi, englezi sau americani preferă denumirea de „Teorie generală” sau 
„Introducere generală” în studiul dreptului. 
 În cealaltă categorie de opinii, fără a nega întrepătrunderea sau 
chiar anumite suprapuneri, se susŃine şi argumentează existenŃa unor 
semnificative diferenŃieri. Astfel, o primă distincŃie poate fi constatată în 
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nivelul sau gradul de generalizare şi abstractizare a obiectului cercetat de 
cele două discipline : Din perspectivă filosofică reflectarea, abstractizarea şi 
generalizarea se realizează la nivelul maxim al acestora formulându-se 
categoriile de maximă generalitate, cu valoare de universalitate ; Din 
perspectiva Teoriei generale a dreptului reflectarea, abstractizarea şi 
generalizarea se înscrie în sfera de existenŃă a domeniului juridic, iar 
noŃiunile sau conceptele au o valoare cognitivă şi de generalizare la nivelul 
acestei existenŃe determinate — a dreptului. 
 O altă distincŃie poate fi observată şi desprinsă din natura şi 
destinaŃia concluziilor pe care le oferă cele două discipline. Astfel, Filosofia 
dreptului oferă în mod direct, nemijlocit concluzii, concepte, definiŃii etc.  
pentru filosofie şi în mod indirect pentru sfera ştiinŃelor juridice — acestea 
având pentru drept o valoare preponderent euristică (metodologică). Teoria 
generală a dreptului îşi oferă concluziile sale în mod nemijlocit cunoaşterii 
dreptului, ele având nu numai valoare euristică ci şi epistemologică, 
cognitivă asupra fenomenului juridic oferind teoriei şi practicii juridice 
aparatul conceptual de bază. 
 În fine, o altă distincŃie la care ne referim rezultă şi din caracterul şi 
apartenenŃa celor două discipline : Filosofia dreptului, disciplină cu caracter 
şi profil preponderent filosofic aparŃine domeniului filosofiei, mai exact 
sistemului de cunoaştere filosofică, în timp ce Teoria generală a dreptului 
are un caracter teoretic-juridic şi aparŃine sistemului ştiinŃelor juridice. 
Aceasta în principal datorită obiectului, metodelor şi destinaŃiei concluziilor 
sale. 
 Aşadar, sesizând atât elemente de identitate cât şi de diferenŃiere 
între cele două discipline, rezultă concluzia existenŃei unei incontestabile 
legături dintre ele, legături şi interferenŃe ce nu trebuie nici neglijate dar nici 
hipertrofiate, exagerate. 
 Ca o componentă a sistemului ştiinŃelor juridice, Teoria generală a 
dreptului are un loc şi rol distinct în acest sistem. Şi aceasta deoarece : 
 În primul rând, sub aspect epistemologic (al cunoaşterii ştiinŃifice) 
este o ştiinŃă al cărui obiect propriu îl constituie dreptul în ansamblul sau 
integralitatea sa, având o metodologie proprie de cercetare şi un aparat 
conceptual propriu ; 
 În al doilea rând, şi în acelaşi timp este o ştiinŃă fundamentală şi de 
sinteză în raport cu celelalte categorii sau ramuri ale ştiinŃei dreptului 
deoarece, noŃiunile, conceptele, categoriile, principiile, definiŃiile etc. pe 
care le formulează sunt utilizate de toate celelalte ştiinŃe ale dreptului. Prin 
aceasta, Teoria generală a dreptului se afirmă ca baza teoterico-
metodologică de studiere a dreptului de către celelalte ştiinŃe ale sistemului. 
Aşa de exemplu, noŃiunile sau conceptele de „drept”, „stat”, „normă 
juridică”, „raport juridic”, „răspundere juridică” etc. sunt elaborate şi 
formulate din perspectiva trăsăturilor lor generice şi nu ale trăsăturilor sau 
caracteristicilor lor concret determinate. Spre exemplu, noŃiunea sau 
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conceptul de „normă juridică” are în vedere şi reflectă trăsăturile esenŃiale, 
caracteristice oricărei forme concret determinate de norme juridice, 
indiferent dacă este vorba de norme ale dreptului penal, civil, administrativ, 
financiar etc. Sau, tot astfel, noŃiunea sau conceptul de „raport juridic” sau 
de „răspundere juridică” sunt elaborate în Teoria generală a dreptului ca 
noŃiuni şi concepte care abstractizează şi generalizează trăsăturile comune 
şi caracteristice oricărui raport juridic concret sau al oricărei forme concrete 
de răspundere juridică-civilă, penală, administrativă etc. 
 În al treilea rând, deşi este prin natura şi profilul ei o ştiinŃă cu 
caracter fundamental, de sinteză, Teoria generală a dreptului nu este o 
teorie în sine, nu rămâne la nivelul abstracŃiilor pure ci serveşte ca bază 
teoretică, metodologică şi conceptuală pentru ştiinŃele de ramură şi pentru  
practica juridică în general. Acestea, la rândul lor, oferă teoriei datele şi 
concluziile particulare pe care teoria le abstractizează şi generalizează. 
 În al patrulea rând, Teoria generală a dreptului deşi studiază şi 
abstractizează cu preponderenŃă sfera dreptului în toată complexitatea sa, 
ea nu poate face abstracŃie de dimensiunile istorice şi conexiunile 
fenomenului drept cu celelalte elemente şi condiŃii social-istorice, îndeosebi 
cu fenomenul stat fără de care dreptul însuşi nu ar fi de conceput. De 
aceea, în sfera Teoriei generale a dreptului sunt cuprinse în mod necesar şi 
o parte din procesele, fenomenele, existenŃele şi evoluŃiile specifice 
statului, ponderea acestora fiind diferită în funcŃie de autorii în materie. 
 În fine, în ipostaza ei ca disciplină de învăŃământ universitar, Teoria 
generală a dreptului poate avea o dublă funcŃie : FuncŃia introductivă în 
studiul dreptului, oferind cadrul teoretic general, noŃiunile de bază, 
conceptele şi categoriile fundamentale ale limbajului şi demersului de 
cunoaştere necesare începutului acestui proces. În această ipostază 
funcŃională Teoria generală a dreptului este plasată în primul sau primii ani 
de studiu sub denumirea frecventă de „Introducere în teoria generală a 
dreptului”, studiul dreptului fiind situat pe linia demersului cunoaşterii de la 
general spre particular, adică de la noŃiunile, conceptele şi categoriile 
abstracte spre concretizarea lor în ramurile şi subramurile de specialitate 
ale dreptului ; Şi, funcŃia concluzivă — când studiul teoriei se realizează ca 
o încheiere, ca o generalizare şi abstractizare a cunoaşterii noŃiunilor şi 
datelor specifice ramurilor şi subramurilor de specialitate ale dreptului. În 
această ipostază, Teoria generală a dreptului este studiată în anul 
universitar terminal, cunoaşterea fiind situată pe linia demersului de la 
particular la general. 
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3. Întrebări de control şi autoverificare 
 
 

- ExplicaŃi etimologia termenului “drept”, şi, respectiv, accepŃiunile 
filosofică şi juridică a acestuia dobândite încă din antichitate. 

 
- Care sunt accepŃiunile mai larg uzitate ale termenului “drept” în 

limbajul juridic? ExplicaŃi accepŃiunile termenului “drept” în expresiile: drept 
obiectiv, drept subiectiv, drept pozitiv, drept substanŃial sau material, drept 
procesual sau procedural, drept naŃional, drept internaŃional, drept 
comunitar, “ştiinŃa” dreptului sau ştiinŃele juridice ş.a. 

 
- ExplicaŃi pe scurt procesul istoric de apariŃie a ştiinŃei dreptului, 

principalele caracteristici ale acestei ştiinŃe şi metodele sale de cercetare. 
 
- De ce ştiinŃa dreptului sau ştiinŃele juridice constituie un “sistem” şi 

care sunt componentele de structură ale acestuia? 
 
- Din enunŃurile de mai jos, notaŃi cu (x) varianta corectă care 

exprimă accepŃiunea termenului de “drept obiectiv” şi cu (xx) pe cea care 
corespunde accepŃiunii de “drept material” sau substanŃial: 

(   ) ansamblul normelor juridice cu conŃinut procedural; 
(  ) ansamblul normelor juridice care reglementează raporturi din          

sfera existenŃei materiale; 
(   ) ansamblul normelor existente în societate; 
(   ) ansamblul normelor care reglementează raporturi patrimoniale; 
(   ) ansamblul normelor juridice cu conŃinut normativ propriu-zis; 
(   ) ansamblul normelor instituite şi aplicate de organele statului. 
 
- Din enunŃurile de mai jos, notaŃi cu (x) varianta corectă care 

exprimă accepŃiunea termenului de “drept subiectiv” şi, respectiv cu (xx) pe 
cea care corespunde accepŃiunii de “drept procesual” sau procedural: 

(  ) ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile 
dintre subiecŃii umani (persoane fizice); 

(  ) dreptul subiectiv este prerogativa (îndreptăŃirea) unui subiect 
concret într-un raport juridic determinat; 

(   ) ansamblul normelor juridice în vigoare; 
(   ) dreptul ce aparŃine unei persoane în virtutea prevederilor normei 

de drept; 
(  ) ansamblul normelor care au un conŃinut normativ propriu-zis 

privind raporturi sau relaŃii sociale; 
(   ) ansamblul normelor care cuprind în conŃinutul lor modalităŃi, 

mijloace sau proceduri de aplicare ale normelor dreptului material. 
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II 
 

CONCEPTUL ŞI DEFINIREA DREPTULUI 
 
 
 

 Câteva precizări introductive. 
 
 Aşa cum s-a menŃionat, la începutul capitolului anterior, răspunsul la 
întrebarea: „Ce este dreptul?”1) poate şi trebuie să fie formulat nu numai din 
perspectiva înŃelesului etimologic al termenului şi al sensurilor acestuia în 
limbajul juridic ci şi din perspectiva abordării teoretice a conceptului şi a 
definiŃiei dreptului2). În legătură cu această explicare şi definire conceptuală 
a dreptului se impun câteva menŃiuni preliminare. Astfel „termenul” sau 
„semnul” (cuvântul) „noŃiunile”, „conceptele” şi „categoriile” sunt elementele 
fundamentale ale limbajului prin care se transmit anumite conŃinuturi 
informaŃionale, de cunoaştere. DiferenŃa calitativă dintre „termen”, 
„noŃiune”, „concept” şi „categorie” rezultă din gradul sau nivelul lor de 
abstractizare şi generalizare a cunoaşterii pe care o exprimă. Astfel, 
„termenul” sau „semnul” (cuvântul) este expresia lingvistică singulară prin 
care se fixează şi se transmite conŃinutul elementar, primar al cunoaşterii. 
Termenul este deci semnul  lingvistic prin care un anumit obiect al 
cunoaşterii primeşte o denumire. De exemplu, prin cuvântul sau termenul 
„drept” se enunŃă sau denumeşte la modul elementar, primar ansamblul 
normelor juridice dintr-un stat fără însă ca prin acest enunŃ primar să fie 
exprimat implicit şi integral conŃinutul obiectului sau fenomenului denumit 
prin termenul „drept”. De observat însă că unul şi acelaşi termen (cuvântul 
„drept”), poate avea sensuri şi accepŃiuni diferite (conŃinuturi informaŃionale 
primare diferite) în funcŃie de domeniul în care este utilizat (domeniul 
juridic, matematic, etic etc.) sau de contextul şi asocierea lui cu alŃi termeni 
(drept obiectiv, drept subiectiv, drept pozitiv etc.). Totodată „termenul” sau 
„semnul” este şi expresia lingvistică a „noŃiunilor” şi „conceptelor” sau 
„categoriilor”. Spre deosebire însă de „termen” sau semnul lingvistic 
singular, „noŃiunea” este forma logico-semantică superioară prin gradul ei 
de abstractizare şi generalizare reflectând însuşirile sau caracteristicile 
esenŃiale, necesare şi generale ale unor obiecte, procese sau fenomene (în 
cazul nostru al fenomenului denumit „drept”) ori ale unor grupuri sau clase 
de obiecte, procese sau fenomene. NoŃiunile reflectă deci un conŃinut 
superior al cunoaşterii depăşind sfera de cuprindere a enunŃului primar sau 
al denumirii exprimate prin termeni. Prin gradul lor mai înalt de 
abstractizare şi generalizare noŃiunile sunt elemente superioare ale 
limbajului cunoaşterii ştiinŃifice. În sfera limbajului ştiinŃific însă noŃiunile au 
o altă calitate şi funcŃie de cunoaştere. Ele devin elementele de bază ale 
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definiŃiilor, concluziilor, sintezelor, generalizărilor şi abstractizărilor 
exprimate sub forma conceptelor şi categoriilor, ca elemente specifice doar 
acestui limbaj al cunoaşterii. 
 În fine, „conceptele” şi „categoriile” constituie clasa acelor noŃiuni 
sau forme logice de reflectare care reprezintă cea mai înaltă treaptă de 
abstractizare şi generalizare a cunoaşterii prin care gândirea se ridică de la 
individual sau particular la general, de la concret la abstract. Conceptele şi 
categoriile sunt proprii doar limbajului ştiinŃific şi filosofic, principala lor 
caracteristică fiind — ca de altfel şi al noŃiunilor — că prin intermediul lor se 
pot reproduce şi transmite conŃinuturi informaŃionale identice, repetabile. 
Ele sunt un produs al ştiinŃei sau filosofiei şi al progresului cunoaşterii 
umane. Fiecare ştiinŃă sau filosofie îşi elaborează propriul aparat 
conceptual sau categorial cu care operează în demersul de cunoaştere. 
 NoŃiunile, conceptele şi categoriile constituie elementele de bază ale 
raŃionamentelor şi judecăŃilor care se fixează şi se transmit prin propoziŃii. 
 Aceste câteva sublinieri privitoare la elementele de limbaj sunt de 
natură a atrage atenŃia asupra faptului că înŃelegerea şi explicarea 
fenomenului „drept”, a noŃiunii dreptului, nu este suficientă şi completă dacă 
se rămâne doar la optica sau perspectiva terminologică (semantică). Ea 
poate şi trebuie dublată şi de înŃelegerea şi explicarea conceptuală. 
Conceptualizarea şi definirea dreptului ca demers al cunoaşterii ştiinŃifice 
implică însă, la rândul său, o abordare mai largă şi mai complexă a 
condiŃiilor şi factorilor determinativi ai existenŃei fenomenului juridic în viaŃa 
socială, a conexiunilor şi interferenŃelor acestuia cu ansamblul celorlalŃi 
factori şi condiŃii ai existenŃei social-istorice dintre care mai relevanŃi ar fi : 
specificul normativităŃii juridice în contextul normativităŃii sociale ; factorii 
direcŃi şi indirecŃi de influenŃare ai dreptului ; conexiunile şi interferenŃele 
dreptului cu valorile sociale ; conexiunile dreptului cu morala ş.a. Numai 
dintr-o asemenea perspectivă teoretică, generalizatoare, devine posibilă 
conturarea unor elemente şi trăsături generice care în unitatea lor să 
profileze conceptul şi definiŃia dreptului. 
 
 

1. Specificul reglementărilor prin drept a relaŃiilor 
sociale (Normativitatea juridică) 3) 

 
 
 ViaŃa socială, relaŃiile şi activitatea prin care ea se desfăşoară a fost 
şi este guvernată de norme şi reguli de o mare varietate şi complexitate: 
morale, religioase, etice, economice, ecologice, politice, sanitare, sportive 
etc. şi nu în ultimul rând juridice. Ansamblul acestor norme conferă 
societăŃii acea caracteristică de a fi o existenŃă supusă normativităŃii sociale 
fără de care societatea nu ar putea exista. Ansamblul normelor juridice din 
societate - care formează dreptul - conferă societăŃii şi acea caracteristică 
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de a fi normată juridic. Altfel spus, normativitatea juridică constituie o 
dimensiune sau componentă importantă a normativităŃii sociale de care se 
delimitează prin specificul reglementărilor sale, astfel : 
 În primul rând, dacă normativitatea socială în general are ca scop 
şi finalitate normarea (reglementarea) conduitelor şi acŃiunilor umane în 
ansamblul raporturilor sociale, normativitatea juridică vizează prin specificul 
ei nu „toate” sau „orice” categorii de raporturi sociale ci, în principal, acea 
categorie largă şi complexă de raporturi care se desfăşoară direct sau 
indirect între indivizi sau grupuri umane, raporturi care implică deci, 
„alteritatea” (ad alterum) adică raporturile individului cu semenii, cu „alŃii”, 
indiferent dacă „alŃii” sunt un alt individ, grupuri sau structuri socio-umane 
ori societatea în ansamblul ei. Această caracteristică a normativităŃii juridice 
trebuie înŃeleasă în sensul că reglementarea juridică nu are ca obiect — în 
esenŃa ei — nici reglementarea nemijlocită a raporturilor individului cu sine 
însuşi (adică a obligaŃiilor şi drepturilor faŃă de sine), nici a raporturilor sale 
cu meta-existenŃa sa (adică, îndatoririle ori drepturile sale faŃă de Creator, 
Dumnezeu, „viaŃa de apoi” etc.). Reglementarea unor asemenea raporturi 
face obiectul normelor morale, etice, religioase etc. dar nu şi ale normelor 
juridice. Specificul normativităŃii juridice de a reglementa raporturi de 
alteritate nu trebuie însă înŃeles în mod îngust deoarece unele norme sau 
reglementări juridice pot avea ca obiect de reglementare şi unele raporturi, 
ca de exemplu, dintre om-tehnică (normele de tehnica securităŃii muncii) 
sau, dintre om-natură (normele din dreptul mediului), sau, dintre om-
obiecte, lucruri, vieŃuitoare, valori etc. (normele dreptului de proprietate) 
etc. De observat însă că în aceste categorii de raporturi subiecŃii raportului 
juridic nu sunt obiectele, lucrurile, valorile, mediul etc. ci, tot oamenii, 
deoarece lor le revin, de fapt, anumite drepturi şi obligaŃii în legătură cu 
acele obiecte, lucruri, valori etc. la care se raportează (ObservaŃie :  Termenii 
„raport” şi „relaŃie” sunt utilizaŃi în mod curent ca sinonimi). 
 În al doilea rând, specificul normativităŃii juridice constă în 
caracterul, de principiu imperativ, obligatoriu, ale reglementărilor sale. 
Aceasta înseamnă că dreptul — spre deosebire de celelalte forme ale 
normativităŃii sociale — are obligativitate generală asupra tuturor 
persoanelor sau indivizilor umani ai societăŃii. Aceasta în înŃelesul larg că 
„toŃi” indivizii umani sunt obligaŃi să respecte prescripŃiile dreptului, iar 
nerespectarea acestora atrage, într-o formă sau alta, sancŃiunea statală. 
(De observat că termenul „sancŃiune” are în acest context o sferă mai largă 
de cuprindere decât termenul „constrângere” sau „coerciŃiune” utilizat 
uneori ca sinonim cu sancŃiunea. Constrângerea sau coerciŃiunea vizează 
persoana, statutul juridic al acesteia în societate, în timp ce sancŃiunea 
vizează deopotrivă persoanele cât şi actele juridice ale acestora. Deci, nu 
toate „sancŃiunile” implică în mod nemijlocit constrângerea (fizică sau 
morală) asupra persoanei. Caracterul imperativ al dreptului semnifică şi 
faptul că subiecŃii sociali ai raporturilor juridice nu au facultatea de a opta în 
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faŃa categoriilor de norme onerative sau prohibitive (care obligă sau interzic 
o anumită conduită sau acŃiune) ci sunt obligaŃi a se conforma prescripŃiilor 
acestora. Imperativitatea dreptului se manifestă chiar şi în situaŃia când 
subiectul social nu cunoaşte în mod nemijlocit norma de drept. În acest 
sens acŃionează principiul dreptului conform căruia nimeni nu poate invoca 
necunoaşterea legii (Nemo censetur ignorare legem). Aceasta deoarece 
„nimeni nu este oprit să nu cunoască legea”. Fără funcŃionarea acestui 
principiu nu s-ar putea, practic, aplica norma juridică deoarece toŃi cei care 
încalcă dreptul ar putea invoca scuza necunoaşterii normei juridice. 
 Specificul imperativităŃii dreptului trebuie înŃeles totodată în 
contextul mai larg al imperativităŃii legilor obiective ale naturii şi societăŃii 
care acŃionează asupra mediului social. Aceasta deoarece, se ştie, că 
societatea este supusă unei duble imperativităŃi obiective şi anume: ale 
legilor obiective a naturii şi societăŃii şi, respectiv, a normativităŃii sociale în 
care se manifestă imperativitatea juridică. Aceste două forme de 
imperativitate care guvernează în mod obiectiv societatea şi indivizii umani 
au totuşi origini şi naturi diferite. Astfel, dacă imperativitatea legilor naturii 
(şi a societăŃii ca parte a naturii) decurge din existenŃa lor obiectivă, adică, 
din aceea că ele există independent de voinŃa sau dorinŃa subiectivă a 
oamenilor, imperativitatea normelor sau „legilor” juridice rezultă din voinŃa 
oamenilor, a legiuitorului care stabileşte ceea ce „trebuie” să fie sau să facă 
oamenii în societate. Cu alte cuvinte, oamenii, în viaŃa şi activitatea lor se 
află permanent în faŃa a două categorii de imperative : Primul, decurge din 
existenŃa obiectivă, din „a fi”, „a exista” (sein), iar al doilea, decurge din 
„trebuie” (sollen), adică din obligaŃia impusă prin voinŃa puterii. Deci, apare 
aici raportul dintre "a fi”, „a exista” şi „trebuie”, în care însă, cele două 
categorii de imperativităŃi deşi au o natură şi origine diferită, au totuşi 
aceeaşi finalitate asupra existenŃei societăŃii şi a individului – aceea că 
trebuie respectate. 
 În al treilea rând, specificul normativităŃii juridice, spre deosebire de 
celelalte forme ale normativităŃii sociale, se distinge prin conŃinutul şi 
forma distinctă a normelor sale. Astfel, în conŃinutul dreptului se îmbină 
de fapt două dimensiuni ale acestuia: conŃinutul normativ propriu-zis – prin 
care se prescriu conduite şi acŃiuni în limitele unor drepturi şi obligaŃii – şi 
conŃinutul social, adică cel care exprimă scopul, interesele şi voinŃa 
legiuitorului formulate şi consacrate prin normele de drept. ConŃinutul 
dreptului exprimă în ultimă instanŃă voinŃa legiuitorului care, la rândul său 
nu este altcineva decât deŃinătorul puterii în stat (adică, structurile 
organizate de putere politică ale acelei societăŃi – partide, grupuri, clase, 
organizaŃii, persoane etc. al căror acces la pârghiile puterii de stat se 
decantează în funcŃie de formele de guvernământ şi ale regimurilor politice, 
fie prin mecanismul democratic al sistemului electoral, fie prin mijloacele 
specifice monocraŃiilor sau oligarhiilor, ori în funcŃie de situaŃia şi dinamica 
raporturilor dintre diferitele structuri de putere ale acelei societăŃi). 
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 Sub aspectul formei sale, dreptul nu este „uniform”, adică un 
ansamblu amorf de norme de aceeaşi formă. Dimpotrivă, normele dreptului 
îmbracă forme diferite şi poartă denumiri diferite în funcŃie de mai mulŃi 
factori, ca de exemplu, în funcŃie de organul de stat emitent sau a ierarhiei 
acestuia în structurile sistemului de putere, în funcŃie de domeniul de 
reglementare sau de tehnica juridică de elaborare şi adoptare a normei etc. 
Din această perspectivă normele dreptului îmbracă, de regulă, forma 
legilor, decretelor, hotărârilor, deciziilor, ordinelor, instrucŃiunilor etc. 
care, în limbaj juridic sunt exprimate prin termenul generic de „izvoare ale 
dreptului” (Despre „izvoarele dreptului” se va vorbi la unul din capitolele 
următoare). 
 Rezultă din cele de mai sus că normativitatea juridică are câteva 
trăsături proprii care o delimitează în cadrul normativităŃii sociale de 
celelalte forme ale acesteia. 
 

 
2. Factorii de determinare (configurare) ai dreptului4) 

 
 
 ÎnŃelegerea şi explicarea conceptului „drept” implică şi explicarea 
factorilor care îl determină ca o existenŃă social-istorică specifică. Dreptul 
nu poate fi conceput, deci, ca o existenŃă în sine, în afara oricăror 
determinări cauzale de ordin obiectiv sau subiectiv. Cu alte cuvinte, dreptul 
nu este în afara unui anumit determinism cauzal, adică al unui ansamblu de 
factori care îşi pun amprenta, direct sau indirect, cu pondere variabilă, 
asupra procesului de configurare a dreptului atât în conŃinutul cât şi în 
forma sa. Determinismul în sfera dreptului trebuie înŃeles în mod nuanŃat şi 
ferit de orice viziuni simpliste, unilateralizări sau exagerări care îi pot 
deforma sau altera atât originea cât şi finalitatea. Totodată, în contextul 
determinismului dreptul nu apare numai ca o existenŃă determinată ci, 
deopotrivă şi determinantă — direct sau indirect şi cu pondere variabilă — 
asupra factorilor înşişi care îl influenŃează. În nici o ipostază al acestui 
determinism reciproc acesta nu poate, şi nu trebuie să fie înŃeles ca 
unilateral ci întotdeauna multilateral sau multifactorial şi concentric. 
 Din categoria acestor factori determinanŃi mai relevanŃi ar fi : 
 — Cadrul natural de existenŃă, de constituire şi evoluŃie a 
comunităŃii umane respective în care, factorul geografic, biologic şi 
demografic au influenŃat specificul modului de viaŃă material şi cultural-
spiritual al acelei comunităŃi şi în context, ansamblul normativităŃii sociale, 
inclusiv a normativităŃii juridice ; 
 — Cadrul istoric şi specificul etnic-naŃional de evoluŃie al acelei 
comunităŃi, în care factori precum: omogenitatea sau eterogenitatea etnică, 
particularităŃile contactelor sau relaŃiilor interetnice ale comunităŃilor 
limitrofe, marile evenimente (momente sau procese) istorice care au marcat 
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existenŃa şi evoluŃia acelei comunităŃi ş.a. şi-au pus amprenta într-o măsură 
sau alta, într-o formă sau alta şi asupra dreptului în cadrul general al 
determinării normativităŃii sociale a comunităŃii respective ; 
 — Cadrul sau factorul economic, înŃelegând prin acesta ansamblul 
de relaŃii şi condiŃii ale vieŃii şi activităŃii materiale constituie, de asemenea, 
un important factor care determină în mod direct o sferă însemnată a 
dreptului –  mai ales categoria normelor care reglementează raporturile 
economice de proprietate, de producŃie, schimb, de circulaŃie a bunurilor, 
valorilor materiale etc. De notat că în acest context caracterul direct al 
determinismului unor factori economici asupra unor domenii ale dreptului 
nu justifică alunecările spre concepŃiile materialismului sau economismului 
vulgar în care determinismul apare liniar şi absolut. Reflectarea 
economicului în drept nu înseamnă o transpunere directă în norma juridică 
a relaŃiei de tip economic. Ea apare în drept ca o reflectare mediată, 
„filtrată” prin voinŃa, interesul şi capacitatea subiectivă a legiuitorului. Prin 
aceasta dreptul are o relativă autonomie faŃă de factorul economic. Aceasta 
şi în sensul că dreptul constituie nu doar o oglindire a ceea ce există format 
în sfera economicului ci, la rândul său, dreptul poate crea sau dispune 
apariŃia, modificarea sau schimbarea unor raporturi economice. (De 
exemplu, „crearea” prin pârghiile dreptului a economiei de piaŃă în Ńara 
noastră în locul fostei economii socializate şi centralizate) ; 
 — Cadrul şi particularităŃile sistemului politic — constituie un alt 
important factor de determinare a dreptului. Specificul acestui factor constă 
în aceea că faŃă de toŃi ceilalŃi, el acŃionează cel mai direct şi cu ponderea 
cea mai relevantă asupra dinamicii dreptului în general şi asupra dreptului 
pozitiv în special. Factorul politic este cel care decantează, cristalizează şi 
exprimă voinŃa comunităŃii statale a acelei societăŃi, voinŃă care se exprimă 
în principal prin elaborarea de către instituŃiile competente ale puterii a 
normelor de drept. Determinismul politic asupra dreptului este deci un 
determinism direct şi este cel mai bine evidenŃiat în contextul schimbărilor 
între factorii politici la conducerea şi exercitarea puterii de stat. Uneori 
asemenea schimbări sau rotaŃii la putere antrenează schimbări esenŃiale 
ale dreptului în ansamblul său (schimbări ale formelor de guvernământ, 
regimuri politice sau forme ale structurii de stat etc. atrag, de regulă, şi 
schimbări importante ale normelor juridice sau ale sistemului juridic în 
ansamblul său) ; 
 — Cadrul sau factorul cultural-ideologic între care: cultura spirituală 
(sistemul de valori al acelei societăŃi), nivelul de şcolarizare, religia, morala, 
ideologia, tradiŃiile etc. toate îşi pun amprenta, în pondere variabilă şi 
indirect asupra normativităŃii sociale în general şi, implicit asupra celei 
juridice ; 
 — Factorul sau cadrul internaŃional – a constituit şi constituie şi în 
prezent un important factor de influenŃare a evoluŃiei şi existenŃei dreptului, 
a dinamicii acestuia. Un asemenea determinism este generat de procese 
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sau evenimente internaŃionale precum: războaie, ocupaŃie străină, anexiuni 
şi divizări de state, alianŃe, procese integratoare etc. Dacă asemenea 
factori determină uneori în mod direct sfera dreptului pozitiv, la scara 
evoluŃiei istorice ele se decantează indirect şi în sfera dreptului obiectiv în 
general, în specificul acestuia, în care se vor imprima într-o măsură sau 
alta, într-o formă sau alta ansamblul acestor factori externi ; 
 — În fine, determinismul dreptului poate fi pus în corelaŃie şi cu 
valorile culturii şi civilizaŃiei acelei societăŃi şi a celor universale, în general. 
Aceasta deoarece, prin specificul imperativităŃii şi al originii sale subiective 
dreptul a fost şi este determinat, influenŃat de valorile epocilor în care a fost 
creat şi aplicat dar, la rândul său a avut şi are capacitatea fie de a 
consolida, apăra, consacra sau stimula creaŃia de valori fie, dimpotrivă, de 
a frâna sau suprima – fie şi temporar – evoluŃia unor categorii de valori. 
 Seria factorilor şi condiŃiilor care determină configurarea dreptului 
este prezentată aici cu titlu exemplificativ şi nu exhaustiv. În analiza 
fenomenului juridic sunt identificabili şi alŃi factori, condiŃii sau procese cu 
relevanŃă diferenŃiată. Importantă este aici concluzia potrivit căreia dreptul 
nu poate fi înŃeles şi explicat decât în contextul interferenŃei sale cu ceilalŃi 
factori şi condiŃii ale existenŃei, în care context dreptul apare ca un factor 
determinat dar şi determinant – în anumite limite – asupra ansamblului 
factorilor existenŃei social-istorice, ale culturii şi civilizaŃiei societăŃii. De aici 
şi importanta problemă a înŃelegerii conexiunilor dreptului cu valorile 
sociale în general şi cu valorile morale în special. 
 
 

3. Tipologia dreptului5) 
 
ConsideraŃii generale 

 
 Dreptul este un fenomen de o extremă complexitate aflat într-un 
proces evolutiv care implică permanente transformări în conŃinutul său 
normativ, modificări de ordin cantitativ în conŃinutul şi structura instituŃiilor şi 
ramurilor de drept. Acest proces evolutiv se realizează sub influenŃa şi 
acompaniamentul factorilor economici, politico-ideologici, culturali, sociali, 
etc. 
 În dreptul modern este unanim acceptată ideea că nu poate exista o 
legislaŃie veşnică, un drept imuabil, dat odată pentru totdeauna. 
 Istoria universală a dreptului evidenŃiază diversitatea sistemelor de 
drept, corespunzătoare etapelor din evoluŃia statului. 
 În cercetarea sistemelor de drept ştiinŃa dreptului utilizează metoda 
tipologică, care implică neluarea în considerare a diferenŃelor individuale 
nesemnificative. 
 Tipologia dreptului ia în considerare apartenenŃa la un bazin de 
civilizaŃie juridică şi dependenŃa de tipul sistemelor de organizare 
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economico-socială. Astfel, plecând de la dependenŃa dreptului de tipul 
sistemelor de organizare economico-socială, sistemele de drept se clasifică 
în: drept sclavagist, drept feudal, drept burghez, drept socialist. 
 Potrivit criteriului apartenenŃei dreptului la un bazin de civilizaŃie 
juridică, în dreptul comparat s-a realizat o altă tipologie, respectiv FAMILIA 
DE DREPT. 
 Familia de drept reprezintă gruparea unor sisteme juridice 
naŃionale în raport de trăsăturile comune acestora. 
 În literatura juridică din România, cea mai recentă lucrare în 
domeniul analizat o constituie “Panorama marilor sisteme contemporane de 
drept” a profesorului Victor Dan Zlătescu, publicată la Bucureşti, în anul 
1994, conŃinutul acesteia fiind actualizat şi inclus în partea a II-a “Geografia 
juridică” a lucrării “Drept privat comparat” (Bucureşti 1997). 
 Autorul amintit, clasifică familiile de drept în: 

- marele sistem de drept romano-germanic; 
- marele sistem de common-law; 
- sistemele juridice religioase şi tradiŃionale. 
 
 
a. Marele sistem de drept romano-germanic 

  
ConsideraŃii generale: 
- marele sistem de drept romano-germanic nu este rezultatul 

fuziunii dreptului roman cu dreptul cutumiar german; 
- în acest mare sistem juridic contemporan sunt incluse sistemul 

de drept francez şi german, precum şi cele înrudite cu acestea; 
- sistemul de drept romano-germanic a apărut, s-a cristalizat, în 

secolul al XIII-lea, când statele europene au receptat dreptul 
roman şi l-au alăturat dreptului cutumiar specific lor. 

Un moment esenŃial în formarea sistemului de drept romano-
germanic îl constituie receptarea în secolul al XI-lea a lucrării “Corpus Juris 
Civilis” a lui Iustinian. 

Din punct de vedere al structurii sale marele sistem de drept 
romano-germanic cuprinde: 

- sistemul juridic francez – s-a răspândit din FranŃa în 
următoarele Ńări: Belgia, Italia, Olanda, Luxemburg, România, 
Spania, Portugalia, Bulgaria, Polonia; 

- sistemul juridic german – a influenŃat puternic sistemele 
legislative din Grecia, Japonia, Austria, ElveŃia, Ungaria şi 
Cehia; 

- sistemul juridic scandinav – acest drept se aplică în Suedia, 
Danemarca, Norvegia, Finlanda şi Islanda.  
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b. Marele sistem de common-law (dreptul anglo-saxon) 
  

ConsideraŃii generale: 
- în Europa s-a dezvoltat, timp de secole, două sisteme de drept 

care nu s-au influenŃat între ele: dreptul continental şi dreptul 
insulelor britanice, două lumi juridice orgolioase şi puternic 
personalizate; 

- dreptul anglo-saxon (common-law) se aplică în Anglia, SUA, 
Australia, Canada, Africa de Sud; 

- întregul drept al comerŃului internaŃional este astăzi subordonat 
tehnicilor contractuale engleze şi americane; 

- common-law reprezintă produsul unei evoluŃii îndelungate, 
petrecute în condiŃii specifice insulelor britanice, rezultatul unei 
mentalităŃi juridice total diferită de cea continentală. 

Aspectul cel mai  original al common-law-ului constă în coexistenŃa 
a trei subsisteme normative, autonome şi paralele, respectiv: 

- common-law (în sensul restrâns) – cuprinde regulile stabilite pe 
cale judecătorească, respectiv hotărâri pronunŃate de instanŃele 
judecătoreşti şi care devin obligatorii pentru instanŃele inferioare 
în cazuri similare; 

- equity – reprezintă un corectiv adus regulilor de common-law; 
- statutary law – reprezintă cea de-a treia ramură alcătuită din 

reguli de drept create prin legea scrisă. O trăsătură 
caracteristică a acestei ramuri decurge din faptul că dreptul 
englez nu cunoaşte nici abrogarea implicită şi nici desuetudinea: 
aceasta explică de ce rămân în vigoare foarte multe legi care nu 
au fost abrogate niciodată şi care datează de secole. 

 
 
c. Sistemele juridice religioase şi tradiŃionale 

  
1. Sistemul de drept musulman (islamic) 
 
ConsideraŃii generale 
- dreptul islamic diferă de celelalte sisteme de drept prin izvoare, 

prin structură, dar mai ales prin mentalitate; 
- dreptul islamic guvernează astăzi o populaŃie de peste 300 

milioane de oameni, fiind aplicat în toate statele arabe, precum 
şi în Pakistan, Afganistan, Bangladesh şi Iran; 

- singura Ńară musulmană care a abandonat sistemul tradiŃional 
este Turcia, care a adoptat legislaŃia de tip european. 

Sursa (izvorul) fundamentală a dreptului islamic este CORANUL, 
Cartea sfântă a musulmanilor. Mohamed (cca.570/580 – 632) este 
considerat fondatorul religiei musulmane.  
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2. Sistemul de drept hindus 
  

ConsideraŃii generale: 
- dreptul hindus aplicabil astăzi în India este rezultatul contopirii 

dreptului tradiŃional (religios) cu normele dreptului englez; 
- principalul izvor de drept este cutuma pe care o găsim formulată 

în cărŃile sacre ale brahmanilor, denumite sruŃi; 
- ansamblul îndatoririlor persoanelor sunt cuprinse în a doua 

categorie de cărŃii, denumite sastre; 
- există o mare diversitate de cutume: regionale, ale unei 

localităŃi, ale unei secte, ale unei familii. 
În anul 1860 au fost adoptate Codul Penal şi Codul de procedură 

civilă, cu puternice influenŃe ale dreptului englez. Dreptul modern hindus nu 
poate fi considerat o ramură a dreptului englez. 
 
 d. Sistemul de drept al comunităŃilor europene (dreptul 
comunitar) 
  

Dreptul comunitar desemnează normele juridice cuprinse în 
prevederile tratatelor ComunităŃii Europene şi celorlalte acte fundamentale 
(legislaŃie primară), care reglementează diferite domenii ale statelor 
membre ale ComunităŃii Europene. 
 Dreptul comunitar are ca izvoare: 

- tratatele constitutive şi modificate; 
- izvoarele derivate sau dreptul comunitar derivat (regulamente, 

decizii, directive, recomandări şi avize); 
- normele juridice cuprinse în angajamentele externe ale 

ComunităŃilor; 
- izvoarele complementare (convenŃii, acorduri, rezoluŃii, luări de 

poziŃie); 
- izvoarele nescrise (metodele de interpretare ale CurŃii de 

JustiŃie, principiile generale de drept). 
Caracteristicile dreptului comunitar european: 
- normele juridice de drept comunitar dobândesc automat statutul 

de drept pozitiv (aplicabil) în sistemul de drept intern al statelor 
membre – aplicabilitate imediată; 

- normele juridice de drept comunitar sunt susceptibile de a crea 
direct drepturi şi obligaŃii pentru persoanele particulare – 
aplicabilitate directă; 

- normele juridice de drept comunitar au prioritate faŃă de orice 
normă juridică din dreptul naŃional – prioritate. 
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4. Dreptul şi valorile sociale 
 
 
 a) NoŃiunile de cultură, civilizaŃie, valori 
 
 ÎnŃelegerea şi explicarea dreptului, a conceptului şi a definiŃiei sale 
nu poate face abstracŃie de problematica valorilor sociale6), de relaŃia de 
codeterminare dintre drept şi tabloul general al valorilor unei societăŃi aflată 
pe o anumită treaptă de evoluŃie a culturii şi civilizaŃiei. Valorile sunt 
componentele esenŃiale, definitorii ale culturii şi civilizaŃiei unei societăŃi 
reflectând specificul şi nivelul sau stadiul de evoluŃie a acelei comunităŃi la 
scară istorică. (Studiul şi analiza valorilor aparŃine în principal axiologiei sau 
„Teoriei generale a valorilor” – discipline filosofice prin care se studiază 
geneza, structura, interacŃiunea, ierarhizarea, funcŃiile şi dinamica 
sistemului de valori în viaŃa socială. „Filosofia dreptului” cuprinde şi ea un 
important capitol consacrat valorilor juridice denumit „axiologie juridică”. 
Problematica valorilor constituie obiect de cunoaştere şi pentru alte forme 
de reflectare a existenŃei: arta, etica, istoria etc.). 
 ÎnŃelegerea raportului de reciprocă determinare dintre drept şi valori, 
specificul acestui raport presupune cunoaşterea, fie şi în mod succint, a 
conŃinutului de bază al noŃiunilor corelative de – „cultură” – „civilizaŃie” – 
„valori”.7) 
 NoŃiunea de cultură: În limbaj curent termenii de cultură şi civilizaŃie 
se utilizează fie ca sinonimi, fie asociaŃi, fie ca termeni de sine stătători. În 
diversele domenii de specialitate (filosofie, istorie, litere, arte, axiologie, 
sociologie etc.) noŃiunile de cultură şi/sau civilizaŃie au primit definiŃii şi 
accepŃiuni foarte diverse, uneori controversate. (După opinia unor analişti 
fenomenul „cultură” a primit ca două sute de definiŃii). Datorită strânsei lor 
conexiuni numeroase definiŃii date „culturii” şi/sau „civilizaŃiei” ajung să 
explice unul din termeni prin celălalt. (Chiar şi în unele limbi, ca de 
exemplu, în limba germană pentru noŃiunea sau ideea de civilizaŃie se 
utilizează termenul „Kultur” iar în limba franceză noŃiunea de „cultură” este 
exprimată prin termenul „civilization”. (În limba română, accepŃiunea cea 
mai largă a acestor termeni o formulează dicŃionarele enciclopedic şi cel 
explicativ al limbii române în care apar delimitările de conŃinut ale celor 
două noŃiuni). 
 În esenŃă, prin cultură se înŃelege „totalitatea valorilor materiale şi 
spirituale create de omenire în procesul practicii social-istorice, precum şi a 
instituŃiilor necesare pentru crearea şi comunicarea acestor valori”8). 
Delimitând componentele acestei definiŃii de dicŃionar rezultă că 
principalele elemente ale noŃiunii de cultură sunt: „totalitatea” sau 
ansamblul valorilor materiale şi spirituale, acest ansamblu sau totalitatea de 
valori constituind un „produs al creaŃiei omenirii” în procesul practicii social-
istorice, şi, în fine, în noŃiunea de cultură este cuprins şi „ansamblul 



 38 

instituŃiilor sociale necesare pentru crearea şi comunicarea valorilor”. 
Rezultă de aici că în centrul noŃiunii de cultură se situează „valoarea” 
creată de om în practica social-istorică. De observat însă că în expresia 
„valoarea creată de om” termenul „creaŃie” poate şi trebuie înŃeles (în opinia 
noastră) în unitatea unui dublu sens, şi anume: „creaŃie de valori” în 
accepŃiunea propriu-zisă de „produse” nemijlocite ale inteligenŃei şi 
activităŃii umane şi, „creaŃie de valori” în accepŃiunea de „consacrare” de 
valori de către om  a unor „produse” sau „creaŃii” ale naturii. Aceasta fie şi 
numai pentru că în tabloul de valori al unei societăŃi unele din valori sunt 
realmente „produse” nemijlocite ale efortului uman creator, iar altele sunt 
„creaŃii” sau „produse” ale naturii dar consacrate de către om ca valori ale 
existenŃei sale. (De exemplu, diverse elemente ale mediului – apa, aerul, 
minerale, vegetale, vieŃuitoare, fenomene ale naturii devenite simbolice etc. 
– care deşi nu sunt creaŃii sau produse directe ale omului au dobândit totuşi 
statut de valori prin consacrarea lor de către om a calităŃii sau însuşirii lor 
de a fi valori. Mai notăm aici şi faptul că accepŃiunea termenului de 
„consacrare” a valorilor îşi găseşte înŃelesul propriu în sfera noŃiunii de 
„valorizare” la care ne vom referi mai jos). 
 Dacă – aşa cum am văzut – noŃiunea de cultură, în sens larg, 
exprimă ansamblul sau totalitatea valorilor unei societăŃi, uneori prin 
noŃiunea de cultură sunt desemnate doar anumite categorii ale acestor 
valori, ca de exemplu, ansamblul valorilor create în domeniul spiritual — 
intelectual — opere literare, ştiinŃifice, artistice, filosofice etc. — sau, 
ansamblul de valori din categoria obiceiurilor şi datinilor, creaŃiilor populare, 
credinŃelor şi ritualurilor, obiectelor etnografice, vestigiilor etc. 
 NoŃiunea de civilizaŃie : În raport cu accepŃiunile date noŃiunii de 
cultură, noŃiunea de civilizaŃie exprimă „nivelul de dezvoltare materială şi 
spirituală al unei societăŃi într-o etapă sau epocă istorică dată” sau „nivelul 
de dezvoltare a culturii materiale şi spirituale al unui popor”9). 
 Din definiŃiile date noŃiunii de civilizaŃie pot fi desprinse câteva 
caracteristici ale acesteia : 
 — CivilizaŃia exprimă nivelul sau stadiul unei culturi aflată pe o 
anumită treaptă de dezvoltare istorică a unei societăŃi, respectiv, dinamica 
acelei culturi, gradul de evoluŃie al valorilor materiale şi spirituale ale acelei 
societăŃi. În accepŃiune largă noŃiunea de civilizaŃie exprimă însăşi stadiul 
de evoluŃie istorică globală a unei societăŃi sau a omenirii în general. (În 
această accepŃiune sunt utilizate expresiile de”civilizaŃie antică”, „civilizaŃie 
medievală”, „civilizaŃie modernă” etc. sau „civilizaŃie orientală”, 
„occidentală”, „africană”, „americană” etc.) ; 
 — NoŃiunea de civilizaŃie are o sferă de cuprindere mai largă decât 
cea de cultură. Aceasta în sensul că pe lângă nivelul culturii, adică 
ansamblul de valori materiale şi spirituale, noŃiunea de civilizaŃie cuprinde şi 
exprimă stadiile sau nivelurile celorlalte componente fundamentale ale 
existenŃei sociale: nivelul forŃelor de producŃie, al tehnicii şi tehnologiei 
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producerii bunurilor materiale, nivelul economiei în general, al consumului 
şi nivelului de trai, ale raporturilor interumane, comportamentale etc. ; 
 — În fine, spre deosebire de noŃiunea de cultură cea de civilizaŃie 
are în conŃinutul ei elemente preponderent mai dinamice. Aşa de exemplu, 
elementele din sfera forŃelor de producŃie, a tehnicii, tehnologiei, economiei, 
cele din sfera raporturilor interumane, comportamentale etc. au prin natura 
lor un caracter mult mai dinamic, mai schimbător decât elementele tabloului 
de valori ale unei societăŃi. Aceasta, dacă avem în vedere, bunăoară, 
perenitatea peste secole sau milenii a unor valori ale culturii precum 
operele literare, artistice, filosofice, ştiinŃifice, religioase etc. faŃă de 
dinamica celorlalte componente ale civilizaŃiei. 
 NoŃiunea de valoare10) : Definirea şi analiza valorii aparŃine — aşa 
cum s-a menŃionat mai înainte, în primul rând axiologiei, filosofiei în 
general. În esenŃă, prin valoare se înŃelege însuşirea sau calitatea unor 
lucruri, fapte, idei, obiecte, fenomene etc. de a corespunde unor trebuinŃe 
sau idealuri sociale generate de existenŃa socială. Valoarea nu apare ca 
ceva dat, ca o existenŃă în sine ci, este o rezultantă a unui proces complex 
denumit „al valorizării”. Valorizarea este procesul complex de decantare şi 
cristalizare subiectivă, la nivelul conştiinŃei comunităŃilor umane, a preŃuirii, 
prin evaluare şi apreciere, a unor lucruri, idei, obiecte, fenomene etc. ca 
având o anume semnificaŃie, importanŃă şi/sau necesitate pentru viaŃa şi 
activitatea umană, ea răspunzând unor trebuinŃe, idealuri, aspiraŃii ale 
acelei comunităŃi. Aşadar, prin acest proces al „valorizării”, lucruri, idei, 
obiecte, fenomene etc. create de om sau natură devin valori şi prin aceasta 
elemente de cultură şi civilizaŃie. 
 Procesul de valorizare este, în esenŃa sa, o raportare comparativă a 
celor doi poli ai existenŃei supuse valorizării: pozitiv-negativ, bine-rău, 
drept-nedrept, adevăr-fals, frumos-urât, ordine-dezordine, pace-violenŃă, 
democraŃie-monocraŃie, libertate-dominaŃie etc. Valoarea apare pe această 
scală a comparaŃiei ca o consacrare a ceea ce este pozitiv, bine, adevăr, 
frumos, drept etc. şi de respingere a ceea ce este negativ, rău, fals, urât 
etc., adică a nonvalorii sau antivalorii de la polul opus. O asemenea 
decantare sau cristalizare a valorii implică, desigur un ansamblu de criterii 
în funcŃie de care, la nivelul conştiinŃei sociale, se operează delimitarea 
dintre ceea ce se consideră a fi bine sau rău, drept-nedrept, frumos-urât, 
adevăr-fals, ordine-dezordine etc. Între asemenea criterii mai relevante ar 
putea fi, de exemplu, trebuinŃele sau nevoile materiale şi spirituale, 
experienŃa socială acumulată, specificul existenŃei şi evoluŃiei istorice, 
nivelul conştiinŃei sociale, tradiŃiile, interesele, aspiraŃiile etc. ale acelei 
comunităŃi. 
 Totodată, procesul de valorizare presupune şi o anumită ierarhizare 
a valorilor, anumite priorităŃi între categoriile de valori precum şi o înlănŃuire 
sau armonizare a acestora într-un tablou unitar şi relativ stabil de valori. 
Valorile care constituie însă acest tablou sunt de diverse categorii sau 
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forme ca de exemplu: valori-bunuri, valori-obiecte sau lucruri, valori-
idealuri, valori ale persoanei umane (onoarea, viaŃa, integritatea persoanei, 
numele etc.), valori universale (pacea, libertatea, viaŃa, mediul ambiant 
etc.) ş.a. şi nu în ultimul rând, valorile-norme. 
 În legătură cu noŃiunea sau conceptul de valori se impun cel puŃin 
următoarele observaŃii : 
 În primul rând, nu toate lucrurile, obiectele, fenomenele, ideile etc. 
create sau existente în societate pot fi cuprinse în conŃinutul categoriei de 
valori şi respectiv a celor de cultură şi civilizaŃie. Şi aceasta, din cel puŃin 
următlarele două considerente. Primul, că nu orice lucru, obiect, idee, 
fenomen etc. creat sau apărut în existenŃa socială dobândeşte automat şi 
calitatea de a fi „valoare”, valorizarea fiind un proces de consacrare a 
valorii la nivelul conştiinŃei sociale, al acelei comunităŃi şi nu doar la nivelul 
conştiinŃei individuale. De aceea, un anumit lucru, obiect, idee, fenomen 
etc. poate constitui „valoare” în conştiinŃa unui individ fără însă ca 
societatea să recunoască şi să consacre acel lucru, obiect, idee, fenomen, 
ca fiind realmente o valoare ; Şi, al doilea considerent pentru care nu orice 
lucru, idee, obiect, fenomen etc. devine automat valoare constă în 
realitatea că valorile înseşi au o dinamică proprie şi sunt consacrate în mod 
diferit în procesul de valorizare al diferitelor comunităŃi umane şi în epoci 
istorice diferite. Cu alte cuvinte, tabloul sau scala de valori a comunităŃilor 
sau societăŃilor omeneşti nu a fost şi nu este identică nici în timp, nici în 
spaŃiu. Uneori comunităŃi sau societăŃi umane limitrofe au un tablou de 
valori diferit sau, una şi aceeaşi societate îşi poate schimba în timp propriul 
tablou de valori. Această diferenŃiere şi dinamică a valorilor presupune nu 
doar diversitatea ci şi unitatea sau comunitatea ori chiar identitatea unor 
valori care formează astăzi ceea ce numim patrimoniul valorilor culturii şi 
civilizaŃiei universale. 
 În al doilea rând, observaŃia care se mai impune aici constă în 
aceea că există anumite valori a căror încadrare nu poate fi strict delimitată 
în doar una din cele două categorii: cultură sau civilizaŃie deoarece, prin 
natura lor, aparŃin deopotrivă ambelor acestor categorii. De exemplu, statul 
şi dreptul, ca valori, fac parte atât din categoria de cultură cât şi din cea de 
civilizaŃie: În sfera „culturii” sunt cuprinse elementele de valoare constituite 
sub forma conceptelor şi categoriilor ştiinŃei şi practicii juridice, a doctrinelor 
sau istoriei statului şi dreptului, a operelor create în aceste domenii, iar în 
sfera „civilizaŃiei” sunt cuprinse diversele domenii şi aspecte ale nivelului 
sau gradului organizării, activităŃii şi funcŃionării statului şi dreptului în 
diferitele stadii sau epoci de evoluŃie istorică. 
 De subliniat totodată că în tabloul de valori al culturii şi civilizaŃiei, 
statul şi dreptul ocupă un loc şi rol deosebit şi aceasta datorită specificului 
raporturilor de reciprocă determinare dintre valorile sociale — pe de o parte 
— şi dreptul şi statul, pe de altă parte. 
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 b) Legătura dintre drept şi valori 
 
 Aşa cum s-a mai menŃionat, între factorii de determinare ai 
dreptului, a normativităŃii sociale în general şi a celei juridice în special, un 
loc şi rol însemnat îl ocupă condiŃiile şi factorii de cultură, între care în 
primul rând sistemul de valori al acelei societăŃi. 
 Pornind de la conŃinutul celor două noŃiuni sau categorii — „drept” şi 
„valori” — corelaŃiile dintre ele apar ca organice, fireşti, logice, ca legături 
bivalente şi reciproc determinante11). Astfel, se ştie că dreptul prin normele 
sale reglementează raporturi, acŃiuni, conduite umane, prescrie şi stabileşte 
reguli sau principii de organizare şi activitate socială etc. Toate aceste 
reglementări sau prescripŃii ale dreptului nu sunt „normate” sau stabilite în 
mod întâmplător, arbitrar ci, întotdeauna în funcŃie de o serie de criterii (a 
căror ordine de priorităŃi este însă variabilă), criterii între care cele mai 
relevante sunt : interesele politice şi economice, necesităŃile, posibilităŃile, 
conjuncturi internaŃionale etc. şi, în ultimă instanŃă, criteriul - corolar al 
acestora fiind criteriul valorilor consacrate sau năzuite de societatea 
respectivă. În acest fel, dreptul se află direct sau indirect sub influenŃa 
determinantă a valorilor: Direct, în sensul că, pe de o parte, anumite 
norme-valori din sfera valorilor sociale (a normativităŃii sociale nejuridice) 
sunt preluate şi transpuse în sfera normativităŃii juridice devenind astfel 
norme de drept şi implicit valorii juridice şi, pe de altă parte, în sensul că 
anumite valori sau categorii de valori sunt luate sub protecŃia expresă, 
nemijlocită a unor norme de drept ; Şi, indirect, dreptul se află sub influenŃa 
valorilor în sensul că întregul „spirit” al dreptului - nu doar „litera” sa - 
întreaga activitate de legiferare, de interpretare şi aplicare a dreptului nu 
pot ignora, ocoli sau încălca mesajul valorilor fără riscul de a afecta, mai 
devreme sau mai târziu, finalitatea dreptului însuşi, raŃiunea lui de a fi. 
 De observat însă că în acest proces de consacrare juridică şi de 
protecŃie juridică a valorilor sociale nu există întotdeauna un corespondent 
sau corelaŃie directă. Aceasta în sensul că nu întotdeauna o anumită 
valoare sau categorie de valori ar avea un corespondent într-o normă sau o 
categorie de norme juridice. Iar aceasta datorită, în principal, imposibilităŃii 
corelării perfecte a dinamicii legislative cu dinamica valorilor şi a valorizării, 
precum şi datorită naturii diferite a celor două procese: legiferarea fiind un 
proces prin excelenŃă politic şi juridic, pe când valorizarea este un proces 
prin excelenŃă cultural-spiritual, de ordinul conştiinŃei şi filosofiei sociale iar 
apropierea sau suprapunerea acestor planuri ale existenŃei nu poate fi nici 
instantanee, nici integrală. În orice caz însă, dacă nu în mod direct, expres, 
în mod indirect dreptul — prin scopul sau finalitatea sa — asigură sau 
trebuie să asigure protecŃia generală a valorilor acelei societăŃi. 
 Prin urmare, dacă dreptul nu poate face abstracŃie de valorile 
sociale care îl influenŃează şi determină (direct sau indirect), la rândul său 
sistemul de valori al acelei societăŃi şi procesul de valorizare nu este şi nu 
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poate fi indiferent faŃă de fenomenul juridic. Dimpotrivă, supus procesului 
de valorizare ca obiect al acestui proces, fenomenul juridic influenŃează 
(direct şi indirect) sistemul respectiv de valori. Direct, în sensul că oferă 
tabloului general de valori propriile sale valori adică normele de valoare ale 
dreptului. Acestea se integrează în tabloul general de valori12) fie ca o 
categorie specială de valori - valorile juridice - fie ca asimilate în categoriile 
celorlalte valori, a celor politice, economice, ecologice, sanitare, etice etc. şi 
cu deosebire a celor morale ; Şi, indirect, dreptul poate influenŃa în sens 
pozitiv sau negativ dinamica valorilor şi a procesului de valorizare având 
capacitatea specifică de a impune, a obliga, a interzice ceva în viaŃa şi 
activitatea socială, capacitate care, fie şi numai temporar, poate afecta sau, 
dimpotrivă stimula sensul unei evoluŃii, implicit al sistemului de valori. 
 Aşadar, legătura drept-valori constituie de fapt o „corelaŃie” reciproc 
translativă de elemente specifice valorilor, translaŃie în care pe de o parte, 
dreptul preia, consacră şi apără valorile sociale şi pe de altă parte, 
valorizarea şi sistemul de valori sociale integrează valorile din perimetrul 
juridicului. 
 
 c) Valori morale — valori juridice13) 
 
 Din categoria valorilor sociale valorile morale14) se găsesc în cea 
mai strânsă conexiune cu dreptul. Aceasta pentru că atât dreptul cât şi 
morala au finalităŃi şi funcŃii normative, reglementând sau stabilind prin 
normele lor raporturi, conduite, acŃiuni şi atitudini comportamentale. Din 
acest punct de vedere dreptul şi morala (şi deci valorile lor) au un centru 
comun, o origine şi destinaŃie comună. Ceea ce le diferenŃiază sunt cel 
puŃin două aspecte de conŃinut: În primul rând, sfera lor de cuprindere şi, în 
al doilea rând, natura sau caracterul forŃei care le garantează aplicarea. 
 În ceea ce priveşte sfera lor de cuprindere, sfera moralei este mai 
largă decât cea a dreptului constituind, de fapt, suportul sau temelia 
majorităŃii valorilor sociale, cu deosebire a normelor de valoare ale 
dreptului. Valori morale, precum : binele comun, adevărul, dreptatea, 
echitatea, justiŃia, viaŃa, cinstea, onoarea, demnitatea, ordinea, libertatea, 
proprietatea etc. constituie suportul, finalitatea sau scopul normativităŃii 
juridice, raŃiunea de a fi a dreptului. Asemenea valori, esenŃialmente 
morale, apar ca valori-scop în raport cu normele de valoare ale dreptului 
care le consacră sau apără şi care apar ca valori-mijloc. Sunt valori-mijloc 
deoarece principala lor funcŃie este de a le asigura protecŃia cu mijloacele 
specifice dreptului, adică al garantării lor prin aplicarea la nevoie a forŃei de 
constrângere a statului. 
 În ceea ce priveşte natura sau caracterul forŃei, a imperativităŃii care 
garantează aplicarea dreptului şi respectiv, existenŃa sau acŃiunea valorilor 
morale şi a valorilor în general sunt diferite dar complementare. Astfel, 
„obligativitatea”, sau respectarea normelor şi valorilor morale (a celor 
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sociale în general) are ca garanŃie propria lor forŃă specifică — adică forŃa 
conştiinŃei şi convingerii izvorâtă din universul subiectivităŃii individului 
uman. În acelaşi timp însă această forŃă sau imperativitate morală este 
dublată de cele mai multe ori de garanŃia forŃei juridice care îşi are 
sorgintea în voinŃa şi conştiinŃa legiuitorului, a factorilor puterii de stat ce 
deŃin monopolul constrângerii juridice. Cu alte cuvinte, imperativitatea 
valorilor morale, a valorilor în general, derivă din conştiinŃă şi convingere, 
pe când imperativitatea sau forŃa dreptului derivă din capacitatea statului de 
a exercita autoritatea inclusiv, şi la nevoie, prin constrângere. Aşadar, în 
relaŃia drept-valori morale forŃele sau imperativele specifice care le 
garantează existenŃa şi aplicarea se dublează în mod reciproc devenind – 
aşa cum s-a menŃionat mai sus – complementare. În nici o altă corelaŃie 
dintre drept şi celelalte categorii de valori aceasta nu apare atât de directă 
ca între drept şi valorile morale. Desigur, între drept şi ceilalŃi factori sociali 
de determinare există raporturi directe ca de exemplu, între drept şi factorul 
politic, economic, ideologic, factori din sfera cerinŃelor materiale sau 
spirituale ale intereselor sociale majore etc. dar, în planul valorilor din 
aceste sfere ale existenŃei sociale relaŃia acestora cu dreptul se va realiza 
numai pe suportul comun al acestora — valorile morale. Cu alte cuvinte, 
toate celelalte categorii de valori din diferitele sfere ale existenŃei sociale 
inclusiv valorile juridice au, sau trebuie să aibă, ca numitor comun valorile 
morale. 
 Din perspectiva înŃelesului noŃiunii de valoare şi valorizare, valorile 
juridice constituie o categorie sau formă determinată, particulară a valorilor 
sociale. În raport cu celelalte categorii de valori, valorile juridice au câteva 
trăsături proprii în funcŃie de care ele ocupă un loc distinct în sistemul sau 
tabloul general de valori al unei societăŃi : 
 În primul rând — aşa cum am menŃionat —  valorile juridice sunt 
valori-mijloc, în raport cu celelalte valori care sunt valori-scop ; În al doilea 
rând, valorile juridice au, în principal, un caracter normativ îmbrăcând forma 
unor norme sau principii de drept. De notat însă că valorile juridice nu 
îmbracă în mod exclusiv forma unor norme sau principii de drept, ele 
obiectivându-se şi sub forma unor relaŃii, instituŃii, idei sau soluŃii ale teoriei 
sau practicii juridice. Indiferent de forma lor, valorile juridice se constituie în 
acest perimetru relativ distinct al existenŃei sociale guvernată de specificul 
imperativităŃii juridice; În al treilea rând, forma preponderent normativă a 
valorilor juridice se deosebeşte de forma normativă a unor alte categorii de 
valori (aşa cum am văzut, faŃă de normele – valori morale sau cele etice, 
religioase, economice, politice artistice etc.) prin aceea că valorile juridice 
se găsesc în mod nemijlocit sub incidenŃa obligativităŃii respectării lor, 
obligativitate garantată prin aplicarea, la nevoie, a constrângerii sau 
sancŃiunii puterii de stat. (Celelalte categorii de valori sunt ocrotite şi 
garantate atât de propria lor forŃă izvorâtă din conştiinŃa şi convingerea 
umană reflectată în climatul de respect şi ordine socială cât şi, la nevoie, de 
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imperativitatea dreptului). În al patrulea rând, valorile juridice se disting faŃă 
de celelalte categorii de valori prin procesul de valorizare specifică. Astfel, 
valorizarea juridică are ca moment sau fază iniŃială procesul de elaborare şi 
apoi de aplicare a normei juridice. Din acest moment declanşator 
valorizarea se va extinde treptat de la sfera conştiinŃei individuale şi/sau de 
grup la cea a conştiinŃei comunităŃii sociale cristalizându-se sau nu, 
finalmente, într-o valoare. 
 În ce priveşte problematica identificării sau nominalizării valorilor 
juridice ori a clasificării14a) acestora literatura de specialitate nu a ajuns la 
rezolvări nici unitare nici complete. Cu alte cuvinte, nu s-a ajuns încă la 
constituirea unui tablou sau al unei scale a valorilor juridice deşi există un 
qvasi-consens asupra unor categorii de valori care aparŃin dreptului dar, în 
majoritatea lor, nu în mod exclusiv. Cu titlu exemplificativ, din seria unor 
asemenea valori fac parte: justeŃea-justiŃia, dreptatea, ordinea, adevărul, 
echitatea, libertatea, viaŃa, proprietatea, familia, onoarea, demnitatea, 
statul, legea, suveranitatea, pacea etc. Ele însă, aşa cum menŃionam, nu 
aparŃin exclusiv dreptului ci deopotrivă şi altor domenii ale existenŃei: 
moralei, religiei, politicii, economiei, eticii etc. 
 Dintre toate aceste valori cea de „justiŃie” — „justeŃe” — „just” se 
consideră a fi în cel mai mare grad specifică dreptului. Această idee—
valoare are însă numeroase conotaŃii de ordin moral, etic, filosofic, politic, 
economic, umanitar etc. Din perspectiva dreptului cel mai direct şi mai 
relevant sens al ei constă în accepŃiunea de „a face dreptate”, „a înfăptui 
justiŃia”. De-a lungul timpului, începând cu antichitatea şi până astăzi, prin 
conotaŃiile primite ideea-valoare de „justeŃe” —”justiŃie” —”just” a avut şi are 
accepŃiuni diferite precum: „a da fiecăruia ceea ce i se cuvine”, „a nu face 
rău”, „a nu dăuna altuia”, „a stabili sau realiza echilibrul dintre interese 
conflictuale”, „a înfăptui echitatea”, „ordinea” etc. În seria unor asemenea 
accepŃiuni numeroşi autori contemporani fac frecvente referiri la reflecŃiile 
pe această temă a lui Aristotel care, la vremea sa, atribuia ideii de justiŃie 
două înŃelesuri: Acela de „justiŃie comutativă” sau cantitativă prin care se 
stabileşte egalitatea dintre părŃi, soluŃia „justă” constând în stabilirea 
echivalentului într-o relaŃie de schimb (de vânzare-cumpărare, de 
despăgubire etc.). Şi, acela de „justiŃie distributivă” sau calitativă în care 
soluŃia „justă” constă în stabilirea proporŃiilor corecte între drepturi şi 
obligaŃii, cum ar fi, bunăoară, justa proporŃie între îndatoririle statului faŃă de 
proprii cetăŃeni şi îndatoririle sau obligaŃiile acestora faŃă de stat. 
 Păstrându-se, în esenŃă, valabilitatea unor asemenea sensuri sau 
accepŃiuni — istoriceşte cristalizate — ale ideii—valoare de „justeŃe” —
”justiŃie” —”just”, în condiŃiile contemporane i se atribuie noi conotaŃii prin 
care conŃinutul ideii se lărgeşte, se diversifică. Aşa, de exemplu, sunt tot 
mai frecvent întâlnite şi utilizate expresii precum: „justiŃie legală”, „justiŃie 
socială”, „justiŃie morală etc. a căror analiză şi conceptualizare îşi aşteaptă 
rezolvarea. 
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 Dincolo de insuficienŃele teoretice în materie de valori şi valorizare 
juridică, realitatea existenŃei acestora în sistemul de valori al societăŃii şi al 
complexelor corelaŃii care există între drept şi valori în general, definirea şi 
conceptualizarea dreptului nu poate ocoli sau ignora sistemul de valori al 
societăŃii respective şi a celor universale în ansamblul lor. 
 

 
5. Definirea şi constantele dreptului 

 
 
 a) Definirea dreptului 
  
 ŞtiinŃa dreptului are, printre altele, şi rolul de a defini diferitele 
existenŃe, procese sau fenomene din sfera dreptului, implicit a dreptului 
însuşi ca un concept de sine-stătător. 
 Ca şi în majoritatea celorlalte domenii ale cunoaşterii şi generalizării 
teoretice şi în cel al definirii şi conceptualizării dreptului opiniile sunt 
controversate, neajungându-se la formularea unei definiŃii general sau 
qvasi-unanim acceptate. 
 Se ştie că definiŃiile în general şi deci şi definiŃia dreptului este un 
produs al demersului de cunoaştere prin care se stabileşte o anume 
identitate între conŃinutul pe care îl exprimă denumirea unui semn sau 
termen şi descripŃia (descrierea) acelui conŃinut. Cu alte cuvinte, definiŃia 
este15) expresia logico-semantică, sintactică şi morfologică concentrată prin 
care se fixează şi se transmit caracteristicile cele mai esenŃiale şi generale, 
proprii fenomenului denumit supus analizei şi descrierii. (Se impune aici 
observaŃia că nu întotdeauna o definiŃie este sinonimă sau identică cu 
denumirea, cu semnul sau termenul care denumeşte acel proces sau 
fenomen. Aceasta deoarece semnul sau termenul, adică denumirea are 
valoarea unui instrument primordial, elementar al cunoaşterii iar definiŃia 
este expresia superioară, sintetică de cunoaştere a trăsăturilor esenŃiale, 
caracteristice ale procesului sau fenomenului definit. Aceste sublinieri sunt 
importante pentru a evita frecventele confuzii posibile dintre sensurile sau 
accepŃiunea etimologică a termenilor cu definiŃia acestora, aşa cum ar 
putea să apară confundarea sensurilor sau accepŃiunilor termenului 
„drept” cu definiŃia sau definiŃiile dreptului). 
 În definirea dreptului se confruntă nu numai opticile şi opiniile strict 
juridice ci şi cele formulate din optica sau perspectiva unor alte domenii ale 
cunoaşterii — filosofia, sociologia, politologia, istoria, economia, etica, 
psihologia, morala, axiologia, antropologia etc., precum şi cele formulate 
din perspectivă inter sau multidisciplinară. Varietatea definiŃiilor dreptului 
este deci, determinată în primul rând, de optica sau perspectiva domeniului 
din care se încearcă formularea ei. Asupra acestei diversificări mai 
acŃionează şi diversitatea de metodologii de analiză şi nu în ultimul rând, 
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orientarea doctrinară, filosofică şi/sau ideologică a autorilor. De aceea, din 
antichitate şi până în prezent definiŃiile date dreptului poartă, într-o măsură 
sau alta, accentul sau amprenta unor asemenea factori specifici demersului 
de cunoaştere şi reflectare subiectivă de către om a existenŃei sale 
materiale şi spirituale. Dacă, în acest sens, primele încercări de a defini 
dreptul au aparŃinut filosofilor, moraliştilor şi eticienilor antici şi mai apoi 
marilor jurişti ai acelei epoci — cu deosebire romani —, definiŃii ce poartă 
cu pregnanŃă accentele preponderent filosofice, morale sau juridice din 
perspectiva cărora au fost formulate, în condiŃiile contemporane predomină 
— cum este şi firesc — orientarea şi accentul formal-normativist de 
inspiraŃie şi sorginte juridică, fără însă ca celelalte orientări, optici sau 
accente să devină perimate. Dimpotrivă, diversificarea lor este considerabil 
stimulată de noile abordări inter sau multidisciplinare. 
 În contextul modern şi contemporan al marii diversificări doctrinare 
s-ar putea totuşi încerca, fie şi numai o aproximativă sistematizare sau 
grupare a definiŃiilor date dreptului din perspectiva a cel puŃin următoarelor 
orientări: cea filosofică (inclusiv cea morală), cea formal-normativistă (de 
inspiraŃie sau origine juridică) şi cele de orientare sociologică. Pentru 
fiecare din aceste orientări, câteva exemple de definiŃii sunt, credem, 
relevante : 
 — În cadrul orientărilor filosofice, filosoful german I.Kant arăta că 
„Dreptul este ... totalitatea condiŃiilor în care voinŃa liberă a fiecăruia poate 
coexista cu voinŃa liberă a tuturora, în conformitate cu o lege universală a 
libertăŃii”16). De observat aici că filosoful german punea în ecuaŃie trei 
concepte filosofice: libertatea, voinŃa individului şi a tuturor şi legea 
universală a libertăŃii. În optica aceleaşi orientări kantiene şi neo-kantiene, 
Mircea Djuvara arăta că regula de drept sau dreptul este „norma 
(necondiŃionată) de conduită raŃională referitoare la faptele externe 
(exterioare) ale persoanelor în contact cu alte persoane”17), iar profesorul şi 
filosoful Eugeniu SperanŃia considera că dreptul este „un sistem de norme 
sociale destinate ca printr-un maximum de justiŃie realizabilă să se asigure 
un maximum de socialitate într-un grup social determinat”18). Într-o altă 
definiŃie de inspiraŃie kantiană dar de pe poziŃiile determinismului materialist 
(de origine feuerbachiană) în filosofia marxistă dreptul a fost definit ca 
„voinŃa clasei dominante ridicată la rangul de lege”. 
 — În orientarea formal-normativistă amintim definiŃia juristului 
Gaston Jéze potrivit căruia „Dreptul unei Ńări este ansamblul regulilor 
judecate ca bune sau rele, faste sau nefaste — care, la un moment dat 
sunt aplicate efectiv de către practicieni sau tribunale”19). În acelaşi sens, 
Jean Luis Bergel arăta că dreptul este „ansamblul regulilor de conduită, 
într-o societate mai mult sau mai puŃin organizată, care reglementează 
raporturile sociale şi a căror respectare este asigurată, la nevoie, prin 
constrângere publică”20). Sau, definiŃia lui André Hauriou, potrivit căreia 
dreptul este „un ansamblu de precepte de conduită stabilite în formă de 
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reguli obligatorii şi destinate a face să domnească între oameni, trăind în 
societate, ordinea şi justiŃia”21) (în Droit Constitutionnel, Paris, 1968, p.131). 
 — În orientarea sociologică, juristul francez Léon Duguit înŃelege 
prin drept „linia de conduită care se impune indivizilor în societate, 
respectarea căreia este considerată la un moment dat de către societate ca 
o garanŃie a interesului comun şi a cărei violare antrenează o reacŃie 
colectivă împotriva autorului acestei violări”22). 
 Din perspectiva sociologico-juridică Jean Dabin arată că dreptul se 
poate defini ca „ansamblul regulilor de conduită edictate sau cel puŃin 
primite şi consacrate de societatea civilă, sub sancŃiunea constrângerii 
publice, urmărind să realizeze în raporturile dintre membrii unui grup, o 
anumită ordine care postulează scopul societăŃii civile, precum şi 
menŃinerea societăŃii ca instrument în slujba acestui scop”23). 
 Desigur, seria exemplelor ar putea continua. Important este de a 
reŃine că nici o definiŃie nu poate exprima integral şi la modul ideal 
fenomenul supus definirii. Aceasta datorită inevitabilelor limite ale oricărui 
demers de sintetizare şi exprimare concentrată a unui fenomen atât de 
complex şi atât de amplu cum este dreptul. Aceasta nu înseamnă că 
formularea definiŃiilor dreptului ar fi inutilă sau un exerciŃiu pur sofistic. 
Dimpotrivă, un asemenea demers ştiinŃific este întotdeauna benefic şi 
productiv atât în plan teoretic cât şi al practicii juridice supuse inevitabil 
dinamicii specifice procesului de cunoaştere. 
 De aceea, într-o încercare de a cuprinde cât mai numeroase şi mai 
relevante elemente definitorii ale dreptului, următoarea definiŃie ni se pare 
mai cuprinzătoare: „Dreptul este sistemul normelor elaborate şi/sau 
consacrate (preluate) de către puterea de stat, norme care orientează 
comportamentul uman în conformitate cu valorile societăŃii respective, 
stabilind drepturi şi obligaŃii, principii şi definiŃii, structuri şi relaŃii de 
organizare şi activitate socială a căror respectare este obligatorie, fiind 
asigurate la nevoie de forŃa coercitivă a puterii publice.”24) 
 
 b) Constantele dreptului25) 
 
 Dificultatea formulării unei definiŃii complete sau general-acceptate a 
dreptului a determinat pe unii autori să insiste nu atât pe elaborarea unor 
definiŃii clasice — în înŃelesul propriu al termenului — ci, să identifice şi să 
stabilească elementele sau trăsăturile definitorii ale acestuia. Dintr-o 
asemenea perspectivă aceste trăsături sau elemente au fost denumite prin 
termenul generic de „constante” sau „permanenŃe” ale dreptului şi exprimă, 
în esenŃă, ceea ce este mereu, întotdeauna, permanent prezent în 
existenŃa şi evoluŃia fenomenului juridic. Termenul a fost utilizat în acest 
sens, pentru prima dată, de juristul belgian Edmond Picard şi apoi preluat şi 
adoptat propriilor demersuri teoretice şi de către alŃi autori — inclusiv 
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profesorul român Mircea Djuvara în perioada interbelică — precum şi de 
alŃi teoreticieni contemporani ai dreptului. 
 Prin identificarea sau stabilirea unor constante sau permanenŃe în 
drept nu trebuie să se înŃeleagă existenŃa unor identităŃi juridice în sensul 
că ar exista norme, instituŃii, legislaŃii etc. identice pentru toate statele sau 
toate etapele istorice de evoluŃie a dreptului. Ceea ce există însă şi poate fi 
exprimat prin noŃiunea de constante sau permanenŃe sunt câteva elemente 
sau trăsături esenŃialmente comune ale dreptului indiferent de conŃinutul şi 
forma concret-naŃională, geografică sau istorică a acestuia. 
 Asemenea constante pot fi identificate în mai multe planuri ale 
existenŃei şi evoluŃiei istorice a dreptului.  
 a) În planul sau sfera conŃinutului normelor juridice există asemenea 
constante. De exemplu, orice normă juridică, indiferent de epoca istorică 
sau sistemul naŃional - concret în care a fost elaborată are câteva trăsături 
de esenŃă comune şi anume: în primul rând, reflectă, exprimă existenŃa 
unui raport juridic reglementat a se desfăşura între anumite subiecte, ca 
având un anumit conŃinut (drepturi şi obligaŃii) şi referitor la un anumit 
obiect al acelui raport sau relaŃii. În al doilea rând, reflectă existenŃa unei 
răspunderi juridice, indiferent de conŃinutul sau forma  concretă a acesteia, 
răspundere care antrenează de regulă existenŃa şi aplicarea unei sancŃiuni 
de către factorii autorităŃii publice. 
 ExistenŃa unor asemenea constante în planul sau sfera normelor 
juridice nu sunt de natură a conduce la ideea de identitate dintre norme 
deoarece o normă sau lege antică, de exemplu, şi o normă sau lege 
contemporană, chiar dacă ar reglementa un raport social similar (omorul, 
furtul, căsătoria, proprietatea etc.) nu sunt identice nici prin formă şi nici 
integral prin conŃinutul lor. Ele însă au ca numitor comun cel puŃin 
„constantele” identificate mai sus. 
 b) În planul sau sfera aşa-numitului „dat” al dreptului sunt, de 
asemenea, identificabile o serie de constante ale dreptului. Prin „dat” sau 
„date” ale dreptului unii autori înŃeleg realităŃile date, adică ansamblul unor 
premise şi condiŃii care, dincolo de variabilitatea lor concret istorică se 
manifestă ca permanenŃe sau constante ale dreptului, indiferent de 
diversitatea sistemelor concrete ale acestuia. 
 Asemenea „date” şi, prin urmare, constante ale dreptului sunt 
considerate a fi în principal : 
 — RelaŃiile sociale : Aceasta deoarece, indiferent de conŃinutul şi 
forma lor concretă (relaŃii de natură economică, politică, familială etc.), 
indiferent de epocile istorice sau situaŃia geografică, de specificul naŃional, 
cultural etc., relaŃiile sociale înŃelese în ansamblul marii lor diversităŃi, au 
constituit şi constituie un dat fundamental al dreptului, o constantă a sa 
deoarece, normele juridice au reglementat şi reglementează oriunde şi 
oricând relaŃii sau raporturi sociale dintre subiecŃii umani ; 
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 — Omul – ca subiect al relaŃiei sociale reglementată prin drept 
constituie un al doilea „dat” al dreptului. Aceasta deoarece relaŃiile sociale 
reglementate de drept sunt întotdeauna raporturi interumane, omul fiind 
purtătorul, subiectul acestor relaŃii indiferent de determinările existenŃei sale 
social-istorice concrete. Cu alte cuvinte, orice lege sau legiuitor a avut şi 
are în vedere faptul că norma de drept vizează în ultimă instanŃă conduita 
umană, statutul social al omului ; 
 — LegităŃile obiective ale existenŃei sunt considerate ca un al treilea 
„dat” al dreptului în sensul că legile juridice — ca legi subiective — nu pot 
face abstracŃie şi nu pot contraveni legităŃilor obiective ale naturii, legităŃi 
independente de voinŃa sau dorinŃa legiuitorului, a oamenilor în general. 
Numai în măsura în care există o justă corelaŃie a legilor juridice cu 
legităŃile obiective ale existenŃei dreptul are şansa de a contribui la evoluŃia 
firească, progresistă a acelei societăŃi (Nu a fost şi nu este exclusă însă şi 
situaŃia când norme sau chiar sisteme de drept au normat viaŃa socială în 
discordanŃă cu imperativele legităŃilor obiective. În asemenea împrejurări, 
mai devreme sau mai târziu, evoluŃia istorică a repudiat asemenea norme). 
 ExistenŃa şi identificarea unor asemenea constante ale dreptului nu 
trebuie să conducă însă la înŃelegerea acestora ca nişte „date” cu caracter 
absolut, imuabile, deoarece în fiecare „dat” sau constantă a dreptului există 
atât elemente de perenitate, de maximă stabilitate, cât şi elemente mai 
dinamice, mai variabile în anumite limite. De exemplu, în „datul” relaŃii 
sociale, de-a lungul epocilor istorice, conŃinutul, forma şi categoriile acestor 
relaŃii (economice, politice, familiale, morale, comportamentale, de 
proprietate, de schimb, de producŃie etc.) au apărut considerabile 
modificări. Cu toate acestea „relaŃiile sociale” înŃelese la modul general, ca 
un element fundamental al însăşi existenŃei sociale au constituit, 
dintotdeauna, o constantă sau un dat al dreptului, indiferent de 
variabilitatea formelor sau conŃinutului acestor relaŃii. În acelaşi timp, 
conŃinutul şi forma unora din categoriile de relaŃii care deşi au evoluat şi 
modificat, esenŃa acestora s-a păstrat, a rămas totuşi aceeaşi. De exemplu, 
în relaŃiile de vânzare-cumpărare, de schimb, de împrumut, în relaŃiile 
dintre soŃi – a celor de natură maternă sau paternă, ale relaŃiilor 
succesorale – sau relaŃia stat-cetăŃean etc. esenŃa acestora este aceeaşi 
de la constituirea lor cu milenii în urmă şi până astăzi. Sau, de exemplu, în 
„datul” „om”, deşi statutul său social (politic, cultural, material, etic etc.) s-a 
schimbat substanŃial de-a lungul epocilor istorice, omul a rămas constant, 
permanent, destinatarul dar şi creatorul dreptului. Totodată, în conŃinutul 
dreptului însuşi sunt de remarcat atât variabile de conŃinut şi formă ale 
acestuia cât şi permanenŃe sau constante ale sale. De exemplu, în orice 
epocă istorică şi în orice sistem concret al dreptului s-a făcut şi se face 
distincŃia dintre sexe, au fost şi sunt stabilite condiŃii şi limite pentru 
dobândirea discernământului şi pentru tragerea la răspundere juridică, au 
fost şi sunt stabilite într-un fel sau altul, raporturi de filiaŃie, succesiune,  
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obligaŃiile faŃă de stat etc. Dacă asemenea distincŃii, condiŃii, limite etc. ale 
unor raporturi juridice constituie constante ale dreptului, determinarea lor 
concretă a fost şi este variabilă în funcŃie de epoca istorică sau sistemul de 
drept. 
 Şi în „datul” legităŃi obiective pot fi evidenŃiate atât constante cât şi 
variabile cu menŃiunea că legităŃile obiective ale naturii pot fi considerate la 
scara istorică a omenirii ca nişte constante cu valoare absolută, deşi la 
scară cosmică ştiinŃa pune sub semnul întrebării caracterul lor etern, 
imuabil. În ce privesc însă legităŃile obiective ale istoriei omenirii dinamica 
acestor legităŃi este atestată de schimbările succesive ale unor etape sau 
trepte de evoluŃie istorică. În această evoluŃie unele legităŃi s-au schimbat, 
au dispărut sau apărut noi legităŃi. Cu toată această dinamică unele din 
aceste legităŃi au caracterul de constante sau permanenŃe pentru viaŃa şi 
relaŃiile sociale şi deci pentru drept. Aşa de exemplu, în sfera relaŃiilor 
economice acŃionează legea valorii, a proprietăŃii, a schimbului, a 
echivalentului etc. sau, în sfera existenŃei şi a raporturilor interumane, 
legităŃile care guvernează natura şi trebuinŃele esenŃiale, vitale ale fiinŃei 
umane precum, hrana, procreaŃia, filiaŃia, educaŃia, decesul etc. 
 c) În fine, o semnificativă categorie de constante ale dreptului pot fi 
identificate în planul aparatului logic-conceptual, în limbajul juridic perpetuat 
de-a lungul istoriei diferitelor sisteme de drept. Aşa de exemplu, concepte 
sau noŃiuni cum sunt: lege, raport juridic, pedeapsă, închisoare, contract, 
familie, obligaŃie, drept, stat etc. au avut de-a lungul mileniilor şi până astăzi 
relativ aceeaşi semnificaŃie informaŃională, acelaşi înŃeles. În acelaşi timp şi 
unele principii generale ale dreptului pot fi considerate „constante” ale 
acestuia, ele perpetuându-şi valabilitatea de-a lungul mileniilor. (A se vedea 
în acest sens capitolul „Principiile dreptului”).  
 Prin urmare, prin constantele sau permanenŃele dreptului se 
încearcă a se pune în evidenŃă o serie din elementele care concură la 
elaborarea conceptului de drept, a definirii acestuia din perspectiva 
evoluŃiei istorice a fenomenului juridic. Cu alte cuvinte, conceptualizarea şi 
definirea dreptului poate fi realizată şi din perspectiva unor asemenea 
“constante”, adică elemente definitorii de maximă stabilitate, de perenitate 
în existenŃa şi evoluŃia dreptului. 
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6. Întrebări de control şi autoverificare  
 

- Care sunt elementele fundamentale ale limbajului şi care este 
înŃelesul noŃiunii de “concept”? 

 
- Normativitatea juridică, respectiv, reglementarea prin norme de 

drept a raporturilor sociale are un specific al ei. ExplicaŃi acest specific. 
 
- EnunŃaŃi şi explicaŃi pe scurt factorii mai relevanŃi care determină 

existenŃa şi evoluŃia dreptului. 
 
- Dreptul este un fenomen social-istoric doar determinat sau şi 

determinant asupra unor sfere ale existenŃei sociale? ExemplificaŃi 
procesul invers de determinare a dreptului asupra evoluŃiei unor factori, 
condiŃii sau relaŃii social-istorice. 

 
- PrecizaŃi-vă noŃiunile de “cultură”, “civilizaŃie”, “valori” şi explicaŃi 

legătura dintre “drept” şi “valori”, cu deosebire corelaŃia care există între 
“valorile morale” şi “valorile juridice”. 

 
- Care sunt principalele orientări în definirea dreptului şi care este 

definiŃia mai larg acceptată a conceptului de “drept”? 
 
- Pentru definirea dreptului unii autori utilizează conceptul de 

“constante” sau “permanente” ale dreptului: 
 - Ce se înŃelege în acest context prin “constante” sau 

“permanenŃe” şi care sunt aceste constante în: sfera conŃinutului normelor 
de drept, în aşa-numitul “dat” al dreptului şi, respectiv, în sfera aparatului 
conceptual al limbajului juridic. 
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III 
 

SISTEMUL  DREPTULUI 
 
 

 
 1. NoŃiunea generală de „sistem” în teoria cunoaşterii 
                     ProprietăŃi generice ale „sistemului” 
 
 
 În teoria generală a cunoaşterii ştiinŃifice a fost introdusă şi 
consacrată o nouă categorie — aceea de sistem. Ea aparŃine, ca o achiziŃie 
relativ recentă, etapei actuale a revoluŃiei ştiinŃifice şi tehnice 
contemporane. Pe baza ei s-a constituit o nouă ramură a ştiinŃelor teoretice 
fundamentale — „Teoria generală a sistemelor”. Această teorie a fost 
inspirată de descoperirea şi formularea în sfera ştiinŃelor naturii — mai 
precis, a biologiei - a existenŃei şi a concepŃiei despre sistemul biologic. 
Prin generalizarea observaŃiilor şi concluziilor stabilite în sfera sistemelor 
vii, biologiei, s-a ajuns la formularea concepŃiei sau teoriei generale a 
sistemelor dezvăluindu-se prezenŃa unor principii, proprietăŃi şi legităŃi cu 
caracter sistemic în toate celelalte sfere ale existenŃei — natură, societate, 
gândire. Prin aceasta cunoaşterea ştiinŃifică a dobândit o nouă perspectivă 
atât în ceea ce priveşte orizontul cât şi profunzimea investigaŃiei, a 
posibilităŃii unificării dar şi al diversificării limbajului şi ale metodologiilor de 
cunoaştere, a posibilităŃii modelării, a constituirii şi reconstituirii modelului. 
 DefiniŃia conceptului sau a categoriei de „sistem” nu este unitar 
formulată. Ca şi majoritatea definiŃiilor şi aceea a „sistemului” a rămas încă 
în sfera controverselor doctrinare sau ale unghiurilor diferite de abordare şi 
formulare. Cu titlu exemplificativ amintim doar câteva din asemenea 
încercări de definire1). Sistemul este : „un set de obiecte interconectate” ; 
„un tot organizat de cunoştinŃe, concepŃii, mărimi” ; „un mod ordonat de 
acŃiune, organizare, clasificare” ; „un ansamblu de elemente aşezate într-o 
anumită ordine între care există conexiuni determinate prin care 
interacŃionează conform anumitor reguli în vederea realizării unui obiectiv” ; 
„un grup de fenomene interdependente care acŃionează unul asupra altuia 
ca un întreg unificat sau ca un ansamblu de elemente care „ascultă  de un 
ansamblu de reguli de funcŃionare bine definite în vederea îndeplinirii unui 
anumit scop” ; „mulŃime de elemente ce alcătuiesc o anumită formaŃiune 
integrală” ; şi seria exemplificărilor ar putea continua, observând 
diversitatea opticilor şi ale domeniilor din perspectiva cărora este încercată 
definirea. Pentru conciziunea şi generalitatea ei este relevantă definiŃia 
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formulată de însăşi întemeietorul „Teoriei generale a sistemelor” — Levi 
von Bertalanffy (în General System Theory, în vol.”General Systemes”, 
1956, I, p.1) potrivit căruia „sistemele sunt complexe de elemente aflate în 
interacŃiune”, iar definiŃia lui S.L.Optner pare mai edificatoare prin 
detalierea ei, astfel: „Sistemul este un ansamblu de obiecte şi un ansamblu 
de relaŃii între aceste obiecte şi atributele lor. Obiectele sunt parametrii 
sistemelor, adică datele, procesul, rezultatele, controlul prin reacŃie şi 
constrângere...; Atributele sunt proprietăŃile obiectelor. O proprietate este 
manifestarea exterioară a procesului prin care un obiect este cunoscut, 
observat sau introdus în procesul sistemului ; RelaŃiile sunt legăturile care 
conexează obiectele şi atributele în interiorul sistemului. Ele sunt prezente 
în toate elementele sistemului, între sistem şi subsistemele din care se 
compune şi între două sau mai multe subsisteme. Atunci când anumite 
relaŃii sunt funcŃional necesare pentru celelalte relaŃii ele se numesc relaŃii 
de prim ordin”2). 
 Din numeroasele şi variatele definiŃii date sistemului pot fi desprinse 
câteva trăsături sau proprietăŃi generale ale acestuia. 
 Fără a stabili o dispunere valorică sau exhaustivă a lor, proprietăŃile 
generice ale sistemului pot fi relevate ilustrativ şi din perspectiva câtorva 
asemenea proprietăŃi3) considerate a fi principale, esenŃiale sau 
fundamentale. 
 
 a) Una din cele mai generale şi incontestabile proprietăŃi ale oricărui 
sistem este aceea de a exista ca un întreg (obiect, fenomen, proces) 
integrator de elemente sau părŃi componente. Dacă asupra acestei 
proprietăŃi sau caracteristici generice al oricărui sistem (de a fi înainte de 
toate „un întreg”) există un qvasi-consens, înŃelegerea noŃiunii de „întreg” 
comportă însă notabile nuanŃări de la un autor la altul. Aşa bunăoară, prin 
„întreg” se înŃeleg „complexe de elemente”, „mulŃime integrală de 
elemente”, „unitatea dintre obiect-însuşire-relaŃie”, „ansamblu de elemente” 
sau „ansamblu organizat” etc. Cert este că în orice abordare sistemică 
punctul de plecare îl constituie prioritatea întregului asupra părŃilor sale 
componente iar în explicarea raportului dintre întreg şi părŃi sunt astăzi 
depăşite opticile unilateralizatoare, reducŃioniste, sumative ale părŃilor la 
întreg sau invers, de „topire” a individualităŃii acestora în întreg. Aceasta 
înseamnă că sistemul ca întreg nu preia prin simplu transfer cumulativ 
însuşirile părŃilor care îl compun, el având propriile însuşiri şi caracteristici 
ce rezultă nu din suma ci din sinteza caracteristicilor părŃilor care îl compun 
şi din modalitatea de alcătuire (de structurare) ale acestora în sistem. La 
rândul lor, părŃile, fără a-şi pierde propriile caracteristici, dobândesc însuşiri 
specifice sistemului în care se integrează, însuşiri ce nu le au în 
individualitatea lor, în afara sistemului. Deci, „întregul” nu este o simplă 
sumă de elemente şi însuşiri ale „părŃilor” deoarece „întregul” are propriile 
însuşiri pe care părŃile nu le au dacă sunt luate în mod separat. 
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 b) Elementele sau părŃile care compun sistemul sunt entităŃi 
specifice integrate a căror individualizare trebuie făcută şi concepută în 
limitele sistemului respectiv. Aceasta deoarece, luate în sine, 
individualizate prin detaşare sau desprindere din întreg, părŃile sau 
elementele sistemului devin altceva pierzându-şi total sau parŃial însuşirile 
iniŃiale. Deci, „părŃile” unui sistem au anumite însuşiri numai în cadrul sau 
limitele sistemului. De aceea, părŃile sau elementele sistemului au calitatea 
specifică de a fi entităŃi integrate ale unui „întreg integrator”. Remarca lui 
Goethe conform căreia părŃile sunt inseparabile de întreg într-o asemenea 
măsură încât pot fi înŃelese numai împreună cu întregul şi ca parte a 
acestuia este plastică şi relevantă în acest sens. În acelaşi timp, în funcŃie 
de complexitatea structurii sale interne, partea, elementul sau componentul 
unui sistem poate fi în acelaşi timp "subsistem" — în raport cu sistemul în 
care se integrează — şi "sistem" în raport cu propria-i structură şi 
componenŃă. 
 
 c) Structuralitatea — ca proprietate universală a existenŃei — 
constituie implicit şi una din proprietăŃile generice ale oricărui sistem. 
NoŃiunea de structură însă este, nu de puŃine ori, eronat înŃeleasă şi 
utilizată. În mod frecvent, ea este înŃeleasă ca sinonimă cu elementul sau 
partea unei totalităŃi, al unui întreg, exprimând ceea ce este direct 
perceptibil şi nemijlocit aparent în compunerea acelui întreg, oferind 
imaginea statică a distribuŃiei părŃilor în acel întreg. În accepŃiunea 
modernă5) (având ca punct de pornire concepŃia lui Levi-Strauss în 
etnologie şi a lui Saussure în lingvistică) structura desemnează 
modalitatea de alcătuire, de constituire a sistemului exprimând nu 
configuraŃia în sine a sistemului ci raporturile de dispunere sau alcătuire a 
părŃilor în sistem, adică imaginea dinamică a acestora. Dacă dispunerea 
sau alcătuirea elementelor într-o anume configuraŃie a acestora este 
perceptibilă cunoaşterii în mod nemijlocit pentru că ne oferă imaginea 
statică a elementelor, „modalitatea” de dispunere a acestora este o 
chestiune de înŃelegere, de reflectare abstractă a legăturilor, a raporturilor 
sau relaŃiilor în funcŃie de care se alcătuieşte configuraŃia acelui sistem. Cu 
alte cuvinte „structura” nu este direct perceptibilă ci inteligibilă ; structura 
nu este obiect sau element ci relaŃie sau raport dintre elementele unui 
întreg în funcŃie de care elementul respectiv ocupă un loc şi îndeplineşte o 
anumită funcŃie în componenŃa acelui sistem. Desigur, în viziunea 
structurală, elementul nu poate fi disociat de relaŃia în şi prin care există ; 
nici relaŃia nu poate fi concepută fără elementul care constituie suportul de 
existenŃă al acelei relaŃii. Din această indestructibilă unitate ce există între 
element şi relaŃia pe care o dezvoltă apar şi frecventele erori fie de 
confundare, de identificare a elementului cu structura, fie de concepere 
izolată a acestora. Dintr-o asemenea optică este ilustrativă definiŃia lui 
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A.Lalande6) potrivit căreia prin structură se înŃelege „o aşezare de elemente 
ce alcătuiesc un tot, format din fenomene solidare care nu pot fi ceea ce 
sunt decât în legătură cu ele şi prin legătura cu ele”.  
 Ca şi în cazul conceptului de sistem, şi conceptul sau categoria de 
„structură” este neunitar definită. Cu toate acestea, conceptul de structură 
este de natură a conduce la depăşirea dificultăŃilor teoretice prin care 
întregul (sistemul) era explicat din perspectiva componentelor sale statice, 
ale „totalităŃii” elementelor constitutive, relaŃia sistemică sau „modalitatea” 
de dispunere a elementelor fiind mai mult sau mai puŃin relevantă. Din 
optica structuralismului contemporan sistemul nu este — cum s-a mai 
menŃionat — suma sau totalitatea componentelor sale ci rezultanta 
calitativă a relaŃiilor adică a modului de dispunere în sistem a elementelor 
respective. Rămâne în acest sens perfect valabilă reflecŃia lui Aristotel 
potrivit căreia „suma părŃilor este mai mică decât întregul”. Cu ce este însă 
mai mare un „întreg” decât suma părŃilor sale? El este mai mare tocmai prin 
relaŃiile care se dezvoltă între părŃi în cadrul întregului. 
 De observat în acest context însă şi faptul că noŃiunea generică de 
relaŃie în cadrul analizei structurii sistemice dobândeşte un conŃinut 
propriu, altul decât cel pe care îl are în limbajul curent şi care se exprimă 
mai adecvat prin termenul de relaŃie sistemică. (Este lesne de constatat că 
în chiar limbajul de specialitate noŃiunea de relaŃie are o mulŃime de 
expresii sinonime : raport, legătură, interacŃiune, conexiune etc., acestea 
exprimând un anumit conŃinut în funcŃie de contextul în care sunt utilizaŃi. 
Aceasta mai ales pentru că nevoia de exprimare cursivă face de multe ori 
concesii rigorii conceptuale a termenilor fără ca prin aceasta să se altereze 
esenŃa ideii transmise). RelaŃia sistemică sau de tip structural are un 
specific al său, determinat de însuşirile proprii ale părŃilor sistemului şi ale 
sistemului ca întreg. Principala caracteristică a acestei relaŃii constă în 
aceea că indică, pe de o parte, starea de inseparabilitate a elementelor 
unui întreg şi, pe de altă parte, că o asemenea relaŃie este întotdeauna 
purtătoarea unui anumit tip de funcŃie ce rezultă din configuraŃia sau 
dispunerea elementelor în acel sistem. Prin urmare, nu orice relaŃie (raport, 
legătură, conexiune etc.) este implicit o relaŃie sistemică de tip structural. 
Aceasta pentru simplul fapt că nu toate relaŃiile (raporturi, legături, 
conexiuni etc.) sunt implicit şi sistemice, ele putând fi şi de altă natură, 
nesistemică. (De exemplu, pot fi relaŃii sumative sau cumulative, de 
respingere sau disociere, relaŃii aleatorii etc.). Deci, prin noŃiunea de relaŃie 
sistemică se exprimă acea stare calitativă specifică unei relaŃii (raport, 
legătură, conexiune etc.) de a exprima inseparabilitatea componentelor din 
întregul lor, de a fi o relaŃie stabilă, invariabilă, purtătoarea unei categorii 
determinate de roluri sau funcŃii în configuraŃia dată a sistemului respectiv. 
Caracterul stabil, invariabil al relaŃiei sistemice şi ale funcŃiilor pe care le 
dezvoltă conferă stabilitatea sistemului însuşi, al existenŃei sale ca un 
întreg. 
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 d) Din cele de mai sus se poate contura şi desprinde şi o altă 
proprietate generală al oricărui sistem, şi anume aceea că fiecare sistem şi 
în cadrul său fiecare componentă structurală (subsistem) îndeplineşte 
anumite funcŃii caracteristice prin realizarea unor categorii specifice de 
conexiuni, dependenŃe sau interdependenŃe, de roluri sau finalităŃi 
determinate. În esenŃa lor, funcŃiile sistemice apar ca raporturi de o anumită 
ordine care pot fi: de subordonare şi/sau de coordonare funcŃională, adică 
de realizare a funcŃiilor respective atât pe verticala cât şi pe orizontala 
configuraŃiei sistemului respectiv. 
 
 e) Orice sistem are calitatea şi capacitatea specifică de organizare 
şi — în anumite limite — de auto-organizare internă, de reglare şi auto-
reglare, adică de adaptare la impulsurile exterioare. Prin această 
proprietate a sa, sistemul se autoconservă asigurându-şi stabilitatea şi 
funcŃionalitatea, se adaptează în mod specific dinamicii factorilor evolutivi 
din interiorul şi din afara sa. 
 
 f) În fine, dincolo de controversele sau insuficienŃele elaborărilor 
conceptualizatoare, ale definiŃiilor sau înŃelesurilor sub care sunt utilizaŃi 
termenii şi noŃiunile în analiză, devine limpede şi cert că în orice sistem 
este inevitabilă prezenŃa conexiunii dintre element — structură — funcŃie, 
conexiune ce se constituie ca o veritabilă axă coordonatoare a înŃelegerii 
conceptului de sistem. 
 Sintetizarea şi formularea fie şi numai a câtorva proprietăŃi generice 
ale sistemului (în legătură cu care controversele sunt deschise) este de 
natură a încadra abordarea sistemică concretă (în cazul de faŃă a 
„dreptului”) în parametrii cunoaşterii generalizate a fenomenului „sistem”, 
ştiut fiind că în existenŃa şi manifestarea sa concretă orice sistem îmbină 
cele două categorii de proprietăŃi sau caracteristici : generale şi specifice. 
 

 
2. Dreptul ca sistem. ParticularităŃi ale sistemului drept 

 
 
 Dreptul ca "sistem" nu este şi nu poate fi conceput ca o simplă 
transpunere mecanică a proprietăŃilor generice ale sistemului la sistemul 
concret al dreptului. (În acest context prin „sistem al dreptului” se are în 
vedere înŃelesul conceptului de drept ca „drept obiectiv”). Deşi  ferit de 
simplism, un asemenea demers poate oferi notabile argumente în 
susŃinerea ideii de sistem al dreptului şi al specificului său. Aceste 
proprietăŃi sau caracteristici generice se regăsesc în mod firesc şi în 
sistemul dreptului dar numai în ceea ce au ele esenŃial. Acest „esenŃial” 
îmbracă forme specifice de existenŃă şi manifestare. Dacă acceptăm că 
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prin sistem se înŃelege, în general, un ansamblu de elemente sau 
componente structurate într-un întreg în care însuşirile şi funcŃiile părŃilor, 
pe de o parte, şi ale întregului, pe de altă parte, nu sunt de ordin sumativ, 
cumulativ, ci, de ordin reciproc integrativ, iar dacă prin „drept” acceptăm că 
se înŃelege, în general, ansamblul normelor juridice dintr-o societate 
organizată ca stat, problema care se pune este, în esenŃă, aceea de a 
stabili în primul rând dacă în acest ansamblu normativ există sau nu 
elemente structurale, proprietăŃi şi funcŃii de tip sistemic. 
 Abordarea sistemică a dreptului este pe deplin posibilă, justificată şi 
benefică pentru procesul de cunoaştere şi definire a dreptului. Aceasta 
deoarece dreptul, ca ansamblu al normelor juridice nu constituie o simplă 
acumulare a unui material normativ, o sumă de norme juridice existente la 
un moment dat ci, apare şi există ca un sistem de reglementări juridice ale 
raporturilor sociale dintr-o societate. 
 Caracterul sistemic al dreptului rezultă, în primul rând, din faptul că 
normele juridice reglementează raporturi sociale care ele însele au un 
caracter sistemic, ştiut fiind că societatea însăşi nu este o sumă de relaŃii 
sau raporturi ci, un sistem de asemenea relaŃii. Prin consecinŃă, normele 
care vor reglementa asemenea raporturi, vor avea în mod virtual, implicit, 
un caracter sistemic; Şi, în al doilea rând, acest caracter sistemic al 
dreptului mai rezultă şi din conŃinutul şi caracterul ştiinŃific al elaborării şi 
adoptării reglementărilor juridice, ştiut fiind că în acest proces ştiinŃa şi 
practica juridică şi politică realizează nu doar o sumă sau cantitate de 
material normativ ci, un ansamblu de norme coerente corelative, 
interdependente, deci, un sistem normativ. Aşadar, caracterul sistemic al 
dreptului este determinat şi de substanŃa cunoaşterii ştiinŃifice pe care se 
întemeiază elaborarea, dezvoltarea şi aplicarea dreptului. 
 Totodată, înŃelegerea dreptului ca sistem nu trebuie să conducă la 
confundarea acestuia cu „sistematizarea” dreptului prin care se înŃelege 
operaŃiunea metodologică şi de „tehnică juridică”, de ordonare, grupare, 
clasificare, inventariere etc. a normelor juridice după anumite criterii logico-
formale şi de cunoaştere a acestora. 
 ParticularităŃile sistemului drept sunt cel mai frecvent abordate din 
perspectiva componentelor structurale, a conexiunii sistemice a acestor 
elemente, adică a configuraŃiei structurale şi funcŃionale a sistemului. În 
acest sens, o qvasi-majoritate de opinii acceptă că sistemul dreptului este 
constituit din elementele structurale: norma juridică — instituŃia juridică — 
ramura de drept, criteriile7) principale ale delimitării acestor componente 
fiind obiectul de reglementare şi metoda de reglementare. În acelaşi timp, 
există şi alte viziuni asupra configuraŃiei sistemului, elementele structurale 
ale acestuia fiind delimitate din perspectiva unor alte criterii. Aşa de 
exemplu, sistemul dreptului este conceput pe structura următoarelor 
componente: categoriile juridice — instituŃiile juridice — ordinile juridice8). În 
acelaşi context, profesorul român Mircea Djuvara, pornind de la entitatea 
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fundamentală a sistemului — norma juridică — propune prin ale sale 
„Diviziuni generale ale dreptului”9) o originală configurare a sistemului 
dreptului constituit din categoriile-perechi de elemente structurale: drept 
intern – drept extern, drept determinator – drept sancŃionator, drept public – 
drept privat. În alte variante de configurare a sistemului dreptului (pornite 
de la conexiunea diviziunilor sale în drept public – drept privat) întâlnim 
structurarea sa în: drept mixt concret şi drept mixt abstract10), în timp ce 
autori ca L.Duguit sau H.Kelsen11) abandonează sau neagă diviziunea 
dreptului în drept public şi drept privat considerând că prin natura sa 
întregul drept — indiferent de obiectul de reglementare (raporturi publice 
sau private) — are caracterul de a fi public deoarece toate normele juridice 
sunt o emanaŃie a autorităŃii publice şi sunt garantate prin forŃa coercitivă a 
acesteia. 
 Admiterea configuraŃiei sistemului dreptului pe structura 
componentelor normă – instituŃie – ramură de drept este – credem – de 
natură a permite o mai nuanŃată evidenŃiere a particularităŃilor structural-
funcŃionale ale dreptului ca tip distinct de sistem în care proprietăŃile 
generice ale sistemului îşi găsesc, în esenŃa lor, o reflectare adecvată. În 
acest sens însă trebuie evitată o primă eroare posibilă ce constă în aceea 
de a concepe această alcătuire sistemică într-o imagine statică, 
mecanicistă şi nu într-una dinamică. Cu alte cuvinte, ansamblul de norme 
care se structurează în instituŃii şi ramuri de drept nu poate fi conceput ca 
un bloc ermetic de norme date sau existente la un moment dat în care 
nimic nu intră şi nu iese, nimic nu se modifică ci, dimpotrivă, ca un 
organism unitar de norme deschis în care se asimilează, se elimină şi se 
modifică în mod continuu elementele şi structurile specifice sistemului. Prin 
aceasta, sistemul dreptului pune în evidenŃă unul din importantele trăsături 
generice ale oricărui sistem — acela de a se adapta, de a se autoregla şi 
deci, de a-şi conserva existenŃa. De altfel, istoria dreptului, evoluŃia 
sistemelor naŃionale sau ale marilor sisteme de drept12) atestă cu pregnanŃă 
această particularitate sau specific al sistemului drept. 
 Specificul sau particularitatea sistemului drept este posibil a fi 
reflectată în modul cel mai adecvat în funcŃie de conŃinutul specific al 
elementelor sale structurale : norma juridică — instituŃia juridică — ramura 
de drept. 
 
 

3. Norma juridică - instituŃia juridică - ramura de drept ca 
structuri ale sistemului 

 
 
 Norma juridică: Este elementul de structură fundamental al oricărui 
sistem de drept. Ea reglementează de regulă un anumit raport social, o 
anumită conduită umană. Sub aspectul tehnicii de elaborare şi redactare, 
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norma juridică apare ca un text concis formulat fie sub forma unui articol, 
fie al unui grupaj de articole prin care se reglementează anumite raporturi 
sociale sau conduite umane. Cum însă raporturile sociale sau conduitele 
umane pe care le reglementează nu sunt şi nu pot fi concepute ca fiind 
izolate, decupate din mediul relaŃional sistemic al existenŃei sociale, nici 
normele juridice nu au şi nu pot avea o existenŃă în sine, decupate, izolate, 
rupte unele de altele. Prin legăturile sau conexiunile directe şi indirecte care 
există între ele, prin funcŃiile lor corelate şi interdependente normele juridice 
îşi dezvăluie natura sau caracterul lor sistemic existând numai ca părŃi ale 
unui întreg cu proprietăŃi specific sistemice. Cu alte cuvinte, înŃeleasă şi 
explicată din optică sistemică norma juridică este structura fundamentală13) 
a sistemului „drept” în care se reflectă adecvat proprietăŃile generice ale 
structurilor sistemice. 
 Trebuie observat însă că între norma juridică (în înŃelesul ei restrâns 
de „text-articol” singular) şi raportul social sau conduita reglementată printr-
o asemenea normă nu este întotdeauna un corespondent direct, în sensul 
că nu întotdeauna o asemenea normă singulară poate rezolva 
reglementarea integrală a unui raport social complex. De regulă, pentru 
conduite sau raporturi sociale mai complexe, mai bogate în conŃinut şi 
implicaŃii sunt necesare mai multe texte-articol, adică un grupaj conex şi 
unitar de texte normative relativ distincte prin înseşi obiectul relativ distinct 
pe care îl reglementează. Un asemenea grupaj relativ distinct de norme a 
primit, din optică sistemică, denumirea de „instituŃie juridică”, fiind 
concepută şi considerată ca o componentă structurală distinctă a sistemului 
„drept”, ca un subsistem al acestuia. 
 — InstituŃia juridică : În limbaj curent termenul sau expresia de 
„instituŃie juridică” are accepŃiunea de unitate sau structură de organizare 
socială-publică sau privată constituită în temeiul normelor de drept şi având 
ca obiect desfăşurarea unor activităŃi cu caracter juridic. (Sunt în această 
accepŃiune instituŃii juridice de exemplu: Parlamentul, Ministerul Public, 
Ministerul JustiŃiei, organele judecătoreşti, cele de urmărire penală, 
avocatura, unităŃile de cercetare juridică etc.). În limbajul de specialitate 
însă şi cu deosebire în cel de abordare sistemică a dreptului prin instituŃie 
juridică se înŃelege — aşa cum menŃionam şi mai înainte — o grupare 
unitară, relativ distinctă de norme14) prin care se reglementează o anume 
categorie de raporturi sociale sau conduite. De exemplu, grupajul de norme 
care reglementează raporturile de proprietate constituie „instituŃia 
proprietăŃii”, cele care reglementează raporturile de familie constituie 
„instituŃia familiei”, cele care reglementează relaŃiile contractuale formează 
„instituŃia contractelor” etc. În acelaşi sens trebuie înŃelese şi noŃiunile sau 
expresiile, de exemplu, „instituŃia pedepsei” sau „instituŃia răspunderii”, 
„instituŃia persoanei fizice sau juridice” etc.  Unele din aceste categorii de 
instituŃii au o sferă mai largă, în sensul că în cadrul lor pot fi delimitate 
subgrupe sau subdiviziuni de instituŃii relativ distincte. De exemplu, în 
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instituŃia proprietăŃii pot fi delimitate după anumite criterii, unele instituŃii 
distincte, ca de exemplu, după criteriul titularului proprietăŃii — instituŃia 
proprietăŃii private şi instituŃia proprietăŃii publice sau, după criteriul 
bunurilor care fac obiectul proprietăŃii — în „instituŃia proprietăŃii mobiliare”, 
şi respectiv, „instituŃia proprietăŃii imobiliare” etc. Sau, „instituŃia familiei” 
poate fi subdivizată în instituŃii precum: instituŃia „căsătoriei”, a „divorŃului”, 
a „înfierii”, „succesiunii” etc. Ceea ce trebuie observat însă că o instituŃie 
juridică nu este şi nu poate fi constituită doar pe structura unui tip sau 
categorii absolut distincte de raporturi sociale ci, în mod frecvent, ea este 
constituită pe structura unor raporturi sociale conexe, adiacente sau 
complementare, adică aparŃinând unor domenii sau tipuri diferite de 
asemenea raporturi. De exemplu, instituŃia familiei grupează norme ce 
reglementează atât raporturi patrimoniale (cu conŃinut economic, material) 
cât şi raporturi cu conŃinut nepatrimonial precum şi raporturi cu conŃinut 
procedural etc. 
 Aşadar, instituŃia juridică evidenŃiază în mod direct conexiunea de 
tip sistemic a dreptului, constituindu-se ca o componentă structurală şi 
funcŃională cu calitatea de subsistem în raport cu sistemul dreptului ca 
întreg şi ca sistem în raport cu normele care compun instituŃia respectivă. 
Aceasta chiar dacă delimitarea instituŃiei juridice în funcŃie de criteriul 
obiectului de reglementare a normelor care o compun (criteriul naturii sau 
caracterului raporturilor sociale sau al domeniului supus reglementării) nu 
poate fi riguros şi strict aplicat deoarece raporturile sociale însăşi sunt în 
marea lor majoritate de natură complexă în care se împletesc şi integrează 
elemente specifice unor sfere distincte ale existenŃei sociale: patrimoniale, 
nepatrimoniale, administrative, organizatorice, procedurale etc. De aceea, 
delimitarea strictă şi riguroasă a unor instituŃii juridice după criteriul naturii 
raporturilor sociale supuse reglementării acelor norme nu este întotdeauna 
posibilă ci comportă un anumit grad de relativitate. 
 — Ramura de drept: Este elementul de structură cu cea mai mare 
relevanŃă pentru definirea sistemului „drept”. Într-o concepŃie mai larg 
acceptată, ramura de drept15) este constituită dintr-un ansamblu mai larg de 
norme şi instituŃii juridice delimitate într-o entitate structurală relativ 
distinctă, delimitare realizabilă în funcŃie de un grupaj de criterii, între care 
mai importante sunt considerate a fi: cel al obiectului sau domeniului 
supus reglementării (adică, al complexului sau sferei relativ unitare şi 
distincte de relaŃii sociale supuse reglementării juridice), cel al metodei de 
reglementare, cel al scopului sau finalităŃii, al interesului social-politic al 
acelei reglementări. De asemenea, sunt considerate a fi criterii 
complementare: cel al principiilor comune care stau la baza 
reglementării în acea sferă sau domeniu al relaŃiilor sociale, cel al calităŃii 
subiecŃilor raporturilor juridice din acel domeniu, cel al caracterului sau 
naturii sancŃiunilor aplicate pentru încălcarea sau nerespectarea 
prevederilor normative ş.a. 
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 Cele mai operaŃionale criterii de delimitare în ramuri ale dreptului 
sunt cel al „obiectului sau domeniului” supus reglementării juridice 
precum şi cel al „metodei de reglementare”. (Prin metodă de 
reglementare se înŃelege în acest context modul în care a conceput 
legiuitorul să reglementeze acea categorie largă sau domeniu de relaŃii 
sociale. În acest sens legiuitorul poate utiliza fie metoda autoritarismului 
prin care acea reglementare devine imperativă (onerativă sau prohibitivă), 
fie metoda recomandării — prin care indică, recomandă, fără a fi obligatorie 
acea conduită, fie metoda autonomismului — prin care acea reglementare 
lasă la latitudinea subiecŃilor sau părŃilor să-şi aleagă conduita pe care o 
doresc, ş.a.). 
 În raport cu instituŃia juridică, ramura de drept constituie genul 
proxim sau entitatea structurală cu sfera cea mai largă de cuprindere a 
normelor şi instituŃiilor juridice conexe prin care se reglementează întregul 
domeniu relativ unitar şi distinct de raporturi sociale. Deci, instituŃia juridică 
este o componentă de structură a ramurii de drept. În acest fel, ramura de 
drept apare ca entitatea macro-structurală a sistemului de drept, de unde şi 
frecventa identificare a configuraŃiei structurale a sistemului cu delimitările 
sale în ramuri. 
 (În configurarea sistemică a dreptului în norme - instituŃii - ramuri de 
drept opiniile nu sunt unitare, general acceptate. Cu titlu de exemplu 
amintim în acest context optica profesorului M.Djuvara16) care a introdus nu 
fără temei logic şi criterii metodologice demne de luat în seamă — 
conceptul de „diviziuni generale ale dreptului” în înŃelesul de structuri 
configurative-perechi, cu o sferă de generalitate mai largă decât acea de 
„ramură de drept”, cum sunt : drept intern - drept extern, drept determinator 
- drept sancŃionator, drept public - drept privat, fiecare din aceste diviziuni 
fiind compusă din ramuri specifice acelei diviziuni. Criteriile acestor 
„diviziuni” macrostructurale sau de clasificare generală a dreptului sunt: 
sfera sau domeniul naŃional - intern şi cel extern (internaŃional) ; cel al 
conŃinutului şi formei imperativităŃii juridice ; şi cel al calităŃii subiectelor 
raporturilor juridice respective.) 
 Ramurile dreptului şi denumirea lor nu sunt unitar constituite (şi 
formulate) în diversele sisteme naŃionale ale dreptului deşi există câteva 
asemenea ramuri nelipsite din nici un sistem de drept — cum ar fi, de 
exemplu, dreptul civil, dreptul penal, dreptul constituŃional, dreptul 
administrativ, dreptul internaŃional ş.a. Aceasta chiar dacă în conŃinutul 
concret al normelor şi instituŃiilor care le compun există diferenŃieri uneori 
notabile de la un sistem juridic naŃional la altul. 
 În sistemul dreptului românesc contemporan sunt considerate ca 
principale ramuri ale dreptului următoarele : 
 — Ramura dreptului constituŃional (sau, în exprimare mai directă şi 
uzuală, „Drept constituŃional”) : Este constituită din totalitatea normelor şi 
instituŃiilor care reglementează raporturile sociale ce se formează în 
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legătură cu procesul constituirii, organizării şi exercitării puterii de stat. 
Normele de bază ale acestei ramuri de drept sunt cuprinse de regulă în 
ConstituŃii sau legile fundamentale ale statului respectiv. ConstituŃiile sau 
legile constituŃionale ori „fundamentale” sunt normele cu forŃă juridică 
supremă, în sensul că toate celelalte categorii de norme ale celorlalte 
ramuri ale dreptului se subordonează acestora. Normele şi instituŃiile 
Dreptului constituŃional se referă în principal la aspecte ale organizării şi 
raporturilor de putere cum sunt: stabilirea orânduirii de stat, a formei de 
stat, a regimului politic, reglementează cetăŃenia, drepturile, libertăŃile şi 
obligaŃiile fundamentale ale cetăŃeanului, sistemul electoral etc. 
 — Dreptul civil - cuprinde normele şi instituŃiile juridice care 
reglementează raporturile patrimoniale şi cele personale nepatrimoniale 
care iau naştere între persoanele fizice, între acestea şi cele juridice, 
raporturi în care părŃile sau subiectele se situează pe o poziŃie de egalitate 
juridică (adică, nu sunt în raporturi de subordonare directă, de 
constrângere) în exercitarea drepturilor şi obligaŃiilor subiective. Normele şi 
instituŃiile dreptului civil reglementează în principal raporturile de proprietate 
privată, raporturile obligaŃionale, succesiunea, persoanele - ca subiecte ale 
raportului juridic civil, prescripŃia, sancŃiunile civile etc. 
 — Dreptul procesual civil - este alcătuit din ansamblul normelor şi 
instituŃiilor prin care se reglementează procedura de desfăşurare a 
activităŃii instanŃelor civile, a desfăşurării dezbaterii şi pronunŃării hotărârilor 
în cauzele civile, a raporturilor care apar între organele de înfăptuire a 
justiŃiei (judecătorii, tribunale, curŃi de apel) şi persoanele fizice şi/sau 
juridice, precum şi între acestea ca părŃi ale unui proces civil în calitatea lor 
de reclamant şi pârât. 
 — Dreptul penal - cuprinde normele şi instituŃiile prin care se 
stabilesc acele fapte care sunt considerate infracŃiuni, cele prin care se 
stabilesc condiŃiile tragerii la răspundere penală şi pedepsele. 
 — Dreptul procesual penal - cuprinde ansamblul normelor şi 
instituŃiilor prin care se reglementează activitatea organelor de urmărire 
penală, a parchetelor şi instanŃelor penale în descoperirea, judecarea, 
stabilirea şi executarea pedepselor. 
 — Dreptul administrativ - este format din ansamblul normelor şi 
instituŃiilor juridice prin care se reglementează raporturile din domeniul 
administraŃiei de stat centrale şi locale, raporturi administrative ce iau 
naştere între acestea şi cetăŃeni precum şi dintre diferitele structuri ale 
organelor administraŃiei publice. 
 — Dreptul financiar - cuprinde normele şi instituŃiile referitoare la 
formarea, repartizarea şi întrebuinŃarea fondurilor băneşti reglementând în 
principal, activitatea şi raporturile bugetare, cele din sfera finanŃelor publice 
şi ale societăŃilor comerciale, asigurări sociale, sistem bancar, impozite, 
taxe etc. 
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 — Dreptul muncii (mai recent completat de unii autori şi cu expresia 
„şi a securităŃii sociale” – este format din totalitatea normelor, instituŃiilor şi 
reglementărilor juridice referitoare la raporturile de muncă şi cele derivate 
din aceste raporturi, cu deosebire privitoare la: contractul de muncă, 
disciplina muncii, timpul de lucru, de odihnă, asigurări sociale, protecŃia şi 
tehnica securităŃii muncii, şomaj etc. 
 — Dreptul funciar – cuprinde normele şi instituŃiile ce reglementează 
raporturile de proprietate, administrare şi folosire a pământului (a 
terenurilor), organizarea şi evidenŃa fondului funciar, regimul juridic al 
terenurilor etc. 
 — Dreptul familiei – desprinsă din trunchiul ramurii de drept civil şi 
constituită ca o ramură relativ distinctă a sistemului dreptului nostru, 
Dreptul familiei reglementează ansamblul relaŃiilor nepatrimoniale şi 
patrimoniale care iau naştere între membrii familiei, precum şi unele 
raporturi dintre aceştia şi terŃi (de exemplu, raporturile de adopŃiune ş.a.). 
 — Dreptul comercial – desprins, ca şi Dreptul familiei, din ramura 
Dreptului civil - este format din ansamblul normelor şi instituŃiilor prin care 
se reglementează raporturile de natură comercială dintre diferitele categorii 
de persoane (fizice şi/sau juridice). Sfera ramurii dreptului comercial poate 
fi subdivizată în subramurile: Dreptul comercial intern şi Dreptul comercial 
internaŃional după cum subiecŃii, conŃinutul şi obiectul acelor raporturi se 
înscriu în limitele şi competenŃele dreptului intern sau a celui internaŃional; 
 — Ramura dreptului internaŃional - cuprinde totalitatea normelor prin 
care se reglementează raporturile dintre state ca subiecte de drept, unele 
din raporturile dintre state şi străinii aflaŃi pe teritoriul acestora, precum şi 
unele dintre raporturile unor subiecte de drept cu cetăŃenie diferită. Dreptul 
internaŃional are două mari subdiviziuni şi anume: Dreptul internaŃional 
public care cuprinde normele care se formează prin acordul de voinŃă al 
statelor suverane şi egale în relaŃiile reciproce dintre ele, reglementând 
raporturile dintre ele ca subiecte de drept precum şi raporturile cu alte 
subiecte de drept internaŃional decât statale (organizaŃii internaŃionale, 
comunităŃi sau structuri ale unor comunităŃi internaŃionale etc.). 

Specificul acestei ramuri de drept constă în principal în faptul că: 
normele dreptului internaŃional public se formează prin acordul de voinŃă al 
statelor suverane şi nu ca în dreptul intern unde ele sunt elaborate de 
organele puterii legislative sau executive; Subiectele raporturilor de drept 
internaŃional public sunt, de regulă, statele suverane prin diferitele lor 
structuri reprezentative; ConŃinutul raporturilor reglementate de Dreptul 
internaŃional public îl formează drepturile şi obligaŃiile cu caracter 
interstatal, internaŃional; obligativitatea normelor dreptului internaŃional îşi 
are originea în acordul de voinŃă al statelor şi nu în constrângerea juridică 
specifică dreptului intern. Aceasta deoarece, aşa cum nu există un organ 
legislativ internaŃional, tot aşa nu este nici un organ sau organisme 
internaŃionale speciale de constrângere. Desigur, încălcarea normelor de 
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drept internaŃional atrage şi răspunderea internaŃională a statului respectiv 
existând în acest sens şi o serie de sancŃiuni specifice care pot fi aplicate 
de comunitatea internaŃională faŃă de statul în cauză. 
 Dreptul internaŃional privat – cea de-a doua mare subdiviziune a 
dreptului internaŃional – este constituită din ansamblul normelor şi 
procedurilor prin care se soluŃionează „conflictele” sau „coliziunea” dintre 
legi în reglementarea raporturilor de drept civil dintre persoanele fizice sau 
juridice cu cetăŃenie diferită, ştiut fiind că unele şi aceleaşi raporturi de 
drept civil cunosc reglementări juridice diferite în diferitele state ale lumii, ca 
de exemplu, proprietatea, succesiunea, regimul juridic al bunurilor, al 
obligaŃiilor, căsătoria, adopŃia etc. SoluŃionarea unor asemenea „coliziuni” 
sau „conflicte” dintre normele ramurilor de drept civil (privat) sunt formulate 
şi cuprinse în normele, principiile şi regulile dreptului internaŃional privat. 
 (În legătură cu denumirea ramurilor de drept menŃionate se poate 
face observaŃia că prin expresiile directe de Drept constituŃional, Drept civil, 
Drept penal, Drept administrativ etc., fără utilizarea expresă a termenului 
de „ramură”, se pot denumi, de fapt, trei realităŃi distincte: prima, 
desemnează, de regulă ramura respectivă de drept; a doua, poate 
desemna ştiinŃa acelei ramuri de drept; a treia, poate desemna disciplina 
juridică de învăŃământ constituită pe structura acelei ştiinŃe de ramură.  
Deci, determinarea sensurilor concrete ale expresiilor menŃionale : Drept 
constituŃional, Drept civil, Drept administrativ etc. trebuie desprinse din 
contextul de idei în care sunt utilizate. 
 Totodată, noŃiunea de „Sistem al dreptului” – înŃeles ca „sistem” al 
dreptului obiectiv, nu se confundă cu noŃiunea de „sistem al ştiinŃelor 
juridice” care – aşa cum am văzut la primul capitol – prin conŃinutul, forma 
şi structura sa aparŃine sferei cunoaşterii ştiinŃifice a dreptului obiectiv, 
sistemul dreptului constituind obiectul de cunoaştere al sistemului 
ştiinŃelor juridice.) 
 
 

4. Întrebări de control şi autoverificare 
 
 

- ExplicaŃi noŃiunea generică de “sistem” şi reŃineŃi câteva din 
definiŃiile acestuia. 

 
- Care sunt principalele proprietăŃi (caracteristici) ale sistemului? 
 
- Ce se înŃelege în limbaj sistemic prin: 

- întreg – parte sau element; 
- element – structură; 
- structură – funcŃie; 
- autoreglare sistemică. 
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- Dreptul – ca drept obiectiv – este considerat “sistem”. De ce?  
 
- EnunŃaŃi şi explicaŃi componentele de structură ale dreptului ca 

“sistem”. 
- Ce este norma juridică? 
- Ce este instituŃia juridică? 
- Ce este ramura de drept? 

 
- Care sunt principalele criterii de delimitare a ramurilor dreptului şi 

care sunt principalele ramuri ale sistemului dreptului românesc? ExplicaŃi 
pe scurt conŃinutul acestora. 
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IV 
 

PRINCIPIILE DREPTULUI 
 
 
 

1. NoŃiunea de „principiu” (sau „principii”) 
 
 
 În teoria şi practica dreptului se fac frecvente referiri la noŃiunea sau 
categoria de „principii”. Ca noŃiune generică „principiile” nu sunt specifice 
doar dreptului. Orice activitate intelectuală sau de practică umană raŃională, 
indiferent de domeniul ei – filosofie, morală, ştiinŃă, logică, artă, tehnică, 
economie, muncă în general – adică tot ceea ce Ńine de manifestarea 
esenŃei umane se întemeiază şi se face referinŃe la anumite „principii”. 
 Etimologic, cuvântul „principiu” este de origine latină derivând din 
termenul „principium” care avea înŃelesul de „izvor primordial”, de „început”, 
de „cauză primară sau punct de plecare”. Prin evoluŃie cuvântul „principiu” 
dobândeşte şi accepŃiunea de „element fundamental”, de „temei”, de „idee”, 
„lege” sau „normă de bază” a unei existenŃe (vezi DicŃionarul explicativ al 
limbii române). 
 În esenŃa lor „principiile” sunt abstractizări şi generalizări ale 
cunoaşterii şi experienŃei umane prin care se reflectă „spiritul” şi orientarea 
gândirii umane într-un anumit domeniu. Formulate ca sinteze superioare 
ale gândirii şi experienŃei practice principiile constituie totodată şi criteriile 
de maximă referinŃă sau raportare a judecăŃii, conduitei, acŃiunii sau 
experienŃei umane în desfăşurarea lor concretă. ForŃa determinativă a 
principiilor este de cele mai multe ori axiomatică decurgând din exprimarea 
sintetică a unui adevăr evident prin el însuşi „Principiile – spunea I.Kant1) – 
sunt judecăŃi sintetice „apriori” care nu derivă din alte cunoştinŃe mai 
generale şi care cuprind în ele fundamentul altor judecăŃi”. Cu alte cuvinte 
principiile sunt expresia cea mai generală, mai sintetică a 
cunoştinŃelor şi experienŃelor umane decantate într-un domeniu pe 
care se întemeiază existenŃa şi evoluŃia acestora. De aceea, principiile 
se afirmă ca nişte percepte, idei directoare, reguli sau norme generale 
călăuzitoare ale manifestării omului ca fiinŃă raŃională, conştientă. 
„Ideile directoare (adică principiile, subl.n.) sunt pentru gândire (adică 
pentru om, subl.n.) ceea ce instinctele sunt pentru animale”2).  
 Ca forme ale reflectării abstracte, principiile au grade diferite de 
generalitate, aceasta în funcŃie de sfera de cuprindere a domeniului sau a 
domeniilor de referinŃă. De aceea, cea mai uzuală şi mai accesibilă 
delimitare a acestora este realizată în cele două categorii polare: principii 
generale şi principii concrete – acestea din urmă sintetizând sfere mai 
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restrânse, segmente, părŃi relativ distincte ale unor domenii guvernate de 
principiile generale. Dacă cele mai generale principii aparŃin şi sunt 
identificate în sfere cum sunt, de exemplu: filosofia, morala, religia, ştiinŃa, 
praxisul existenŃei materiale etc., principii în care se concentrează reperele 
şi datele esenŃiale, fundamentale ale acelei existenŃe, principiile concrete 
sunt identificabile în marea diversitate a formelor determinate de 
materializare, de concretizare ale cunoaşterii, conduitei, existenŃei sau 
experienŃei umane. Ele decurg din principiile generale şi constituie suportul 
de materializare al acestora. 
 Prin conŃinutul şi gradul lor înalt de generalitate principiile – cu 
deosebire principiile generale – coincid uneori cu valorile sociale însăşi, 
constituind una din formele de existenŃă şi de manifestare a acestora. 
 Dintr-o altă perspectivă, conŃinutul şi caracterul general-abstract al 
principiilor poate şi trebuie delimitat3) de conŃinutul şi caracterul 
„conceptelor” sau „categoriilor”, de cel al „normelor generale” sau de cel al 
„axiomelor”, cu care uneori sunt confundate. Astfel, spre deosebire de 
principii, conceptele sau categoriile constituie elemente ale limbajului în 
procesul de cunoaştere prin care se formulează – la modul general-
abstract – nu neapărat şi întotdeauna numai „principii”. Între principii, pe de 
o parte şi concepte sau categorii, pe de altă parte, există desigur, o strânsă 
corelaŃie în sensul că principiile au întotdeauna ca suport de cunoaştere 
conceptele şi categoriile, dar prin conŃinutul şi forma lor ele nu sunt 
întotdeauna implicit şi principii. Principiile exprimă unitatea gândirii, a 
cunoaşterii întemeiată şi exprimată prin concepte şi categorii. 
 Tot astfel, înŃelesul noŃiunii de „principiu” nu este reductibil la 
înŃelesul sau accepŃiunea de „normă generală” deoarece funcŃiile 
principiilor – pe de o parte – şi ale „normelor” generale – pe de altă parte – 
au o valoare şi roluri diferite: principiile au în principal şi preponderent o 
valoare explicativă pe când normele au valoare preponderent 
determinativă. Aceasta însă nu exclude, ci, dimpotrivă presupune ca 
anumite principii – mai ales a celor din sfera acŃiunii şi conduitei umane: 
principiile morale, ale eticii şi ale dreptului îndeosebi să aibă nu numai o 
valoare şi funcŃie explicativă ci, în primul rând, determinativă. 
 Şi cu privire la corelaŃia „principii” – „axiome” pot fi observate nu 
numai elemente de afinitate sau identitate dar şi diferenŃieri ale 
conŃinuturilor pe care le exprimă. Astfel, principiile au la bază şi se 
fundamentează pe adevăruri indiferent dacă ele sunt axiome sau teoreme, 
absolute sau relative. „Axioma” sau postulatul, spre deosebire de „principiu” 
este un adevăr fundamental admis fără demonstraŃie, fiind evident prin el 
însuşi, în timp ce „teorema” exprimă adevărul demonstrabil. Principiile se 
bazează pe axiome şi teoreme în reflectarea adevărului. 
 În cel mai larg înŃeles a lor de repere sau criterii de maximă 
referinŃă, a judecăŃii, conduitei, acŃiunii sau experienŃei umane, principiile au 
constituit şi constituie o permanenŃă, o constantă a oricărei forme de 
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manifestare a esenŃei umane în oricare din domeniile existenŃei şi activităŃii 
spirituale, materiale sau a practicii sociale. În acest univers al principiilor un 
loc şi rol distinct îl au principiile dreptului. 
 
 

2. Principiile dreptului 
 
 
 Ca orice principii, principiile dreptului sunt percepte sau idei 
generale, directoare care stau la baza sistemului dreptului, a fenomenului 
juridic în general, orientând şi încadrând în limitele determinărilor pe care le 
enunŃă întregul proces de înŃelegere, de elaborare şi aplicare a dreptului. 
Ele sunt abstractizări şi generalizări ale cunoaşterii şi experienŃei în sfera 
de existenŃă şi evoluŃie istorică a dreptului, a sistemului acestuia. 
 Dacă „Principiile generale ale unui sistem constituie ansamblul 
propoziŃiilor directoare cărora le sunt subordonate atât structura cât şi 
dezvoltarea sistemului”4), principiile dreptului au forŃa şi semnificaŃia unor 
percepte sau norme superioare cu gradul cel mai înalt de generalitate în 
funcŃie de care este alcătuit şi evoluează sistemul de drept respectiv, 
percepte sau norme directoare în care teoria şi practica juridică trebuie să 
se încadreze în procesul de studiere, elaborare, interpretare, aplicare şi 
perfecŃionare a dreptului. Prin acest conŃinut a lor, principiile dreptului, faŃă 
de celelalte categorii de principii, evidenŃiază caracterul lor preponderent 
normativ având rolul de a determina cadrul general al normativităŃii juridice, 
sensul, finalitatea sau „spiritul” normelor în procesul de elaborare şi 
aplicare a lor. 
 Prin gradul lor de generalitate şi al procesului de valorizare unele 
din principiile dreptului coincid total sau parŃial cu unele din valorile sociale, 
ca de exemplu, cu valorile morale, etice, politice, economice etc., ele fiind 
nu doar de origine şi destinaŃie strict juridică ci deopotrivă de origine şi 
destinaŃie morală, etică, politică, economică etc. Totodată, unele din 
principiile dreptului devin prin valorizare autentice valori juridice. 
 Forma pe care o îmbracă (prin care sunt formulate sau exprimate) 
principiile dreptului este şi ea diferită. Astfel, unele din ele îşi găsesc o 
consacrare expresă într-un text normativ – de regulă – într-un text 
constituŃional, în anumite legi sau coduri de legi – altele sunt subînŃelese 
sau deduse prin interpretare din sistemul respectiv de reglementări juridice 
ori sunt desprinse din tabloul de valori al acelei societăŃi. Uneori formularea 
sau exprimarea acestor principii este preluată în limbajul juridic sub forma 
unor figuri de stil – maxime, adagii, aforisme, metafore – unele din ele fiind 
formulate încă în dreptul roman antic. (De exemplu, „nemo censetur 
ignorare legem” — nimeni nu este oprit să nu cunoască legea sau, „nulla 
poena sine lege” — nu există pedeapsă fără lege sau, „pacta sunt 
servanda” — înŃelegerile (pactele) trebuie respectate ş.a.). 



 69 

 Problematica imperativităŃii sau a forŃei de obligativitate juridică a 
principiilor dreptului presupune o înŃelegere şi explicaŃie mai nuanŃată. 
Aceasta mai ales pentru că nu întotdeauna şi nu toate principiile dreptului 
îşi găsesc o conscarare expresă, directă într-un izvor de drept (constituŃie, 
legi sau alte forme pe care le îmbracă o normă de drept) pentru a dobândi 
astfel forŃa juridică a acelui izvor de drept. Aşadar, atunci când un principiu 
de drept este cuprins şi reflectat într-o normă juridică el va dobândi forŃa 
juridică, imperativitatea acelei norme. De exemplu, în ConstituŃia României, 
sunt consacrate o serie de principii ca : principiul supremaŃiei legii (art.16 
pct.2, art.51); principiul neretroactivităŃii legii (art.15); principiul „nulla poena 
sine lege” (art.23, pct.9); principiul „pacta sunt servanda” şi principiul „bunei 
credinŃe” în îndeplinirea obligaŃiilor şi al exercitării drepturilor (art.41 şi 54) 
ş.a. Asemenea principii (şi altele) consacrate prin ConstituŃie vor avea forŃa 
legii supreme în stat, vor fi „fundamentale” chiar dacă nu toate dintre ele au 
o referinŃă generală asupra întregului sistem al dreptului ci doar asupra 
unora sau altora din ramurile sale — penal, civil, administrativ, internaŃional 
etc. 
 Atunci când însă unele din principiile dreptului nu-şi găsesc o 
consacrare expresă într-o normă — ele fiind subînŃelese sau deduse prin 
interpretare din „spiritul” reglementărilor — opiniile asupra forŃei juridice a 
acestor principii este controversată. Aceasta şi pentru că în sistemele 
juridice (naŃionale) nu este decantată o experienŃă şi optică unitară cu 
privire la această problematică. Aceasta în sensul că pentru anumite ramuri 
ale aceluiaşi sistem de drept (ca de exemplu, pentru dreptul civil, dreptul 
comercial, dreptul internaŃional ş.a.), „principiile” să opereze ca izvoare de 
drept, adică să poată avea forŃa juridică a unei norme, pe când în alte 
ramuri (ca de exemplu, în dreptul penal, administrativ, financiar etc.) să nu 
aibă forŃa juridică directă a unui izvor de drept. (În unele sisteme juridice, ca 
de exemplu cel italian, pentru ramura dreptului civil, legea civilă însăşi 
(codul civil italian) prevede posibilitatea aplicării prin analogie a dreptului – 
adică a principiilor generale – în soluŃionarea unor cauze civile pentru care 
lipsesc normele civile exprese sau cele cutumiare). 
 Aşadar, atunci când principiile dreptului nu-şi găsesc o consacrare 
directă sau indirectă într-un text normativ sau izvor de drept, forŃa lor 
juridică trebuie înŃeleasă în sensul că nici doctrina, nici practica de 
elaborare, interpretare şi aplicare a dreptului, funcŃionalitatea pe ansamblu 
al acelui sistem juridic nu pot face abstracŃie, nu pot ignora sau contraveni 
ori încălca principiile dreptului, indiferent de gradul lor de generalitate. De 
aceea, locul sau ierarhia principiilor dreptului în raport cu normele propriu-
zise ale dreptului, este situarea lor deasupra acestora din urmă. ForŃa lor 
superioară apare uneori direct din „litera” normei, alteori indirect din 
„spiritul” acestora, adică din raŃiunea, scopul sau finalitatea normelor de 
drept. 
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 Asemenea nuanŃări ale înŃelegerii imperativităŃii principiilor dreptului 
asupra sistemului intern al dreptului sunt necesare şi în planul mai larg al 
înŃelegerii forŃei principiilor dreptului internaŃional în raport cu sistemele 
internaŃionale şi sistemele naŃionale (interne) ale dreptului. Se ştie în acest 
sens că principiile relaŃiilor internaŃionale sunt, în esenŃa lor, de origine 
politică iar convertirea lor în principii internaŃionale de drept este 
condiŃionată fie de asumarea lor de către statele suverane în cauză prin 
semnarea sau ratificarea unor tratate, adică prin manifestarea expresă de 
voinŃă de a le respecta, de a se obliga faŃă de prescripŃiile lor, fie de a le 
prelua şi include în sistemul normelor dreptului intern, de regulă, a normelor 
constituŃionale. Aşa de exemplu, în art.10 al ConstituŃiei României se 
stipulează, în mod expres, că relaŃiile internaŃionale ale României „sunt 
întemeiate pe principiile şi celelalte norme general admise ale dreptului 
internaŃional” iar în art.20 se precizează că DeclaraŃia Universală a 
Drepturilor Omului (document cuprinzând principii generale de esenŃă 
politică şi umanistă), pactele şi celelalte tratate privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului la care România devine parte „au prioritate faŃă de 
reglementările interne”. Iată cum principii uneori nejuridice dobândesc forŃă 
juridică superioară pentru dreptul intern şi implicit al dreptului internaŃional. 
 Cu privire la esenŃa imperativităŃii principiilor dreptului se mai 
impune şi menŃiunea că această forŃă a lor nu este de origine sau natură 
metafizică, apriorică, tot aşa cum principiile însăşi nu pot fi înŃelese ca 
având o asemenea origine sau natură. Principiile dreptului şi forŃa lor 
determinativă sunt rezultatul unor observaŃii, cunoştinŃe şi generalizări 
continue la scara evoluŃiei istorice a necesităŃii normativităŃii juridice a vieŃii 
sociale. Ele sunt o reflectare generalizată al unui număr determinat de 
cazuri sau experienŃe concrete. În acest sens se exprima şi M. Djuvara 
când arăta că nimic nu este mai dăunător decât considerarea pur 
metafizică a principiilor, ca izvorând din libertatea nestrunită a imaginaŃiei. 
„Suntem foarte uşor înclinaŃi – scria el – a comite eroarea de a crede că un 
principiu de drept sau de justiŃie este un produs al unei pure speculaŃiuni şi 
că ar apare în mintea noastră înaintea unei experienŃe ... De aceea, nu pot 
exista principii de drept imuabile care să valoreze pentru orice timp şi orice 
loc”5). Aceasta înseamnă că principiile dreptului nu sunt nişte percepte 
prestabilite, eterne ci, dinamice în raport cu evoluŃia existenŃei şi 
experienŃei sociale, cu interesele şi valorile societăŃii dar şi cu voinŃa 
factorilor de putere care modelează dreptul prin elaborarea şi aplicarea lui. 
De aceea, numeroase principii ale dreptului sunt variabile de la un sistem 
juridic la altul şi de la o epocă istorică la alta în cadrul aceluiaşi sistem 
juridic. O asemenea diferenŃiere a principiilor este sesizabilă şi în dinamica 
sistemelor contemporane ale dreptului, cu deosebire în contextul integrării 
sistemelor juridice naŃionale în sisteme de drept internaŃional cum ar fi, de 
exemplu, sistemul juridic al ComunităŃilor Europene, denumit uzual „Dreptul 
European”. 
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3. Delimitări şi categorii de principii ale dreptului 
 
 
 În doctrină nu s-a ajuns la un consens asupra formulării şi al 
criteriilor de delimitare (de clasificare) a categoriilor de principii ale 
dreptului. Sistematizările sau clasificările realizate în teoria dreptului intern 
sau a celui internaŃional sunt nu numai utile pentru înŃelegerea şi explicarea 
lor dar şi relevante pentru complexitatea şi dificultatea unui asemenea 
demers. Cert este că nu există o clasificare unitară, un „cod” al acestor 
principii, în ciuda recunoaşterii unanime a existenŃei, rolului şi funcŃiilor 
constructive ale principiilor în sfera juridicului. 
 Încercând o sumară şi aproximativă enunŃare şi ordonare a 
principiilor dreptului, ele s-ar putea încadra, în linii mari, în următoarele 
categorii, făcând delimitarea lor în cele două planuri: ale sistemului 
dreptului intern şi, respectiv în planul sistemelor de drept internaŃional. 
 a) În planul sistemului intern al dreptului : 

— Categoria principiilor generale sau fundamentale, 
acestea fiind cele cu sfera de cuprindere la nivelul 
întregului sistem al dreptului, a tuturor ramurilor acestuia 
precum şi cele consacrate prin ConstituŃie ; 

— Categoria principiilor comune pentru mai multe ramuri 
ale dreptului ; şi 

— Categoria principiilor de ramură. 
 Dacă o asemenea schemă de sistematizare pare uşor acceptabilă, 
dificultatea apare abia în momentul nominalizării şi delimitării principiilor 
respective în aceste categorii. Aceasta în principal pentru că unele din ele 
sunt în acelaşi timp şi fundamentale (prin consacrare constituŃională), dar şi 
de ramură sau grup de ramuri (prin referinŃa lor directă). De asemenea, 
unele din principiile generale sau fundamentale ale dreptului precum: cel al 
libertăŃii, al egalităŃii, al responsabilităŃii, al proprietăŃii etc. sunt nu numai 
principii generale ale dreptului ci şi al altor sfere sau domenii ale existenŃei 
(morală, etică, filosofie, religie, economie etc.) suprapunându-se în acelaşi 
timp cu valorile sociale respective. Sau, principii fundamentale 
(constituŃionale) precum: cel al exercitării suverane a puterii de către popor, 
cel al pluralismului politic, al separaŃiei puterilor în stat etc. sunt principii şi 
valori de origine şi natură politică, dar asimilate şi consacrate ca principii 
ale dreptului. 
 Cu titlu exemplificativ, ar putea fi nominalizate ca aparŃinând celor 
trei categorii de principii ale dreptului următoarele (cu menŃiunea că 
explicarea şi detalierea conŃinutului lor se va realiza în cadrul studiului 
fiecărei discipline de ramură) : 
 — În categoria principiilor generale sau fundamentale 
(constituŃionale) sunt cuprinse — pe lângă cele amintite mai sus — principii 
cum sunt : al supremaŃiei legii; al răspunderii juridice; principiul garantării 



 72 

libertăŃii, a vieŃii şi integrităŃii persoanei, al proprietăŃii, principiul bunei 
credinŃe în exercitarea drepturilor şi obligaŃiilor etc. ; 
 — În categoria principiilor comune pentru mai multe ramuri ale 
dreptului, ca de exemplu, pentru ramurile dreptului procesual civil şi al 
dreptului procesual penal, pot fi cuprinse următoarele principii: al prezumŃiei 
de nevinovăŃiei; al dreptului la apărare; al egalităŃii părŃilor în faŃa instanŃei; 
al autorităŃii lucrului judecat; principiul conform căruia legea specială 
derogă de la cea generală ş.a. ; 
 — În categoria principiilor de ramură — am aminti, exemplificativ: în 
ramura dreptului penal — principiul legalităŃii incriminării şi al pedepsei 
(nullum crimen sine lege) sau, în ramura dreptului civil — principiul libertăŃii 
contractuale, principiul analogiei ş.a. 
 b) În planul dreptului internaŃional, cu referire directă la sistemul 
Dreptului European (al ComunităŃilor Europene), principiile generale ale 
acestui sistem de drept ar putea fi enunŃate şi clasificate în mai multe 
categorii, dintre care mai relevantă este considerată a fi următoarea 
delimitare tripartită8) : 
 a — Principii inerente oricărui sistem juridic - în care sunt 
identificate, la rândul lor, alte trei categorii de principii: principiile generale 
de procedură, în care cel mai relevant este amintit „principiul dreptului la 
apărare ; principiul general al securităŃii juridice - în care sunt cuprinse: 
principiul neretroactivităŃii actelor administrative, cel al bunei credinŃe, cel al 
respectării drepturilor dobândite, cel al încrederii legitime; şi, în fine, 
principiul echităŃii. 
 b — Principii generale comune sistemelor juridice ale statelor 
membre ale ComunităŃii. 
 În seria acestei categorii de principii, mai semnificative sunt 
considerate a fi: principiul egalităŃii persoanelor supuse unei autorităŃi - 
acesta implică excluderea discriminării care ar putea consta fie în stabilirea 
sau exercitarea de către autorităŃi a unui tratament identic, dar pentru 
situaŃii diferite, fie un tratament diferit pentru situaŃii identice; apoi, principiul 
respectării drepturilor dobândite; principiul îmbogăŃirii fără justă cauză; 
principiul revocabilităŃii actelor administrative ilegale; principiul securităŃii 
juridice (asociat în mod frecvent cu principiul încrederii legitime); principiul 
proporŃionalităŃii - care presupune în contextul aplicat ca „actele instituŃiilor 
comunitare să nu depăşească limita a ceea ce este necesar şi 
corespunzător pentru atingerea scopului urmărit”9); principiul legitimei 
apărări ; principiul forŃei majore; principiul dreptului la apărare. 
 Această categorie de principii generale comune sistemelor juridice 
ale statelor membre constituie principala sursă şi izvor de inspiraŃie pentru 
Curtea de JustiŃie a ComunităŃilor Europene. 
 c — Principii deduse din natura ComunităŃilor, sau, în alŃi termeni, 
„Principii de drept comunitar”. În această categorie de principii sunt 
delimitate două subcategorii: principii de ordin instituŃional - în care sunt 
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amintite principiul general al solidarităŃii care leagă statele membre şi 
principiul general al echilibrului instituŃional; şi, principii inerente noŃiunii de 
piaŃă şi ale filosofiei liberale pe care se întemeiază — în care sunt 
menŃionate: principiul nediscriminării şi al egalităŃii de tratament, principiul 
proporŃionalităŃii, principiul preferinŃei comunitare. La nivelul Dreptului 
comunitar, ca un sistem relativ distinct al dreptului internaŃional, se 
consideră a fi deductibile cel puŃin următoarele patru principii cu gradul cel 
mai înalt de generalitate: principiul egalităŃii, al libertăŃii, al unităŃii şi al 
solidarităŃii. Aceste percepte generale se prezintă şi ca „principii de drept” 
comunitar în măsura în care ele îşi găsesc o aplicare sistematică în special 
ca metode de interpretare a normelor la nivel comunitar. 
 În ce priveşte forŃa juridică sau locul principiilor generale ale 
Dreptului comunitar în ierarhia normelor comunitare este de remarcat şi 
aici faptul că ele, se situează, ca „reguli superioare” deasupra acestora din 
urmă având o autoritate egală cu cea a dispoziŃiilor din tratatele constitutive 
ale ComunităŃii10). 
 Asemenea posibile clasificări sau delimitări ale principiilor dreptului 
– chiar şi numai schematic şi enunŃiativ – fie în planul sistemului intern al 
dreptului, fie în cel internaŃional – sunt sugestive şi relevante pentru 
înŃelegerea şi desluşirea complexităŃii sistemelor de principii care 
guvernează sistemul (sau sistemele) dreptului, pentru adâncirea studiului 
şi dezbaterilor pe această temă. 

 
 

4. Întrebări de control şi autoverificare 
 
 
- Ce înŃelegeŃi prin noŃiunea generică de “principiu” sau “principii”? 
 
- DelimitaŃi înŃelesul noŃiunii de “principiu” de celelalte categorii 

asemănătoare dar nu şi identice , ca de exemplu, faŃă de: “concepte şi 
categorii”, norme generale”, “axiome” sau “postulate”. 

 
- ExplicaŃi noŃiunea de “principii ale dreptului” şi particularitatea 

formelor acestora precum şi imperativitatea (sau forŃa de obligativitate) ale 
acestora. 

 
- Ce delimitări şi clasificări ale categoriilor de principii ale dreptului 

sunt posibile? ExemplificaŃi aceste delimitări şi clasificări. 
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V 
 

INTERDEPENDENłA  DINTRE  DREPT  ŞI  STAT 
 
 
 

 Fenomenul „drept” nu poate fi pe deplin înŃeles şi explicat în afara 
conexiunii sale organice cu fenomenul „stat”. Legătura acestor existenŃe 
social-istorice este obiectivă, ea fiind reflectată deopotrivă de întregul 
proces al apariŃiei şi evoluŃiei lor de-a lungul mileniilor1) ca şi de logica 
cunoaşterii lor ştiinŃifice. 
 Pentru înŃelegerea şi explicarea conexiunii drept — stat sunt 
necesare fie şi numai câteva consideraŃii teoretice generale despre stat 
care, în optica prof. M. Djuvara este „Realitatea ... cea mai puternică şi mai 
interesantă în drept, cea mai pasionantă de studiat”2). 
 
 

1. Etimologia şi sensurile termenului „stat” 
 
 
 Cuvântul „stat” provine din latinescul „status” care iniŃial nu avea un 
înŃeles sau sens strict determinat, exprimând ideea generică de ceva 
„stabil” — „stabilitate”, în înŃeles de poziŃie, stare, situaŃie stabilă, fel de a fi 
etc. Cu timpul, prin asociere cu alŃi termeni sau atribute cuvântul „status” 
primeşte treptat în limbajul roman antic şi o semnificaŃie politică în expresii 
ca, de exemplu, „status civitas”3) (care desemna starea sau felul de a fi a 
guvernării cetăŃii) sau,”status rei romanae” (în înŃelesul de „stat”, „stare”, 
situaŃie a lucrurilor, a „treburilor” romane), sau „status rei publicae” 
(„situaŃia” treburilor publice)4) etc. 
 Prin evoluŃie, cuvântul „status” a dobândit valoarea unei expresii de 
sine stătătoare. Sensul pe care îl dăm astăzi acestui termen, a fost 
fundamentat în secolul al XVI-lea de către Nicolo Machiavelli – părintele 
ştiinŃei politice moderne – odată cu publicarea lucrării „Il Principe”5), în care 
spune că „toate stăpânirile care au avut putere asupra oamenilor sunt 
state, sunt Republici sau principate” (Tutti sono stati e sono o Republiche o 
Principati)6). Una dintre insuficienŃele doctrinei lui Machiavelli constă în 
aceea că nu detaşează noŃiunea de „stat” de realitatea oamenilor care îl 
constituie. Astfel, Machiavelli a legat statul de persoana „Principelui”, 
personalizând statul7). Important este că începând cu Machiavelli  cuvântul 
„stat” începe să desemneze instituŃia autorităŃii într-o formă de organizare 
socială a societăŃii.  
 Din limba italiană termenul a fost preluat şi transpus şi în celelalte 
limbi europene : în engleză — state ; în germană — staat ; în franceză — l 
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'Etat ; în română — stat etc. Până la generalizarea termenului „stat” şi 
utilizarea lui ca un concept abstract, de sine stătător, diversele forme de 
organizare „statală” erau denumite prin expresii mai concrete ca, de 
exemplu, „principate”, „regate”, „republici”, „imperiu”, „Ńară” etc. 
 În funcŃie de criteriile avute în vedere şi din perspectivele din care a 
fost studiat, termenului „stat” i s-au dat mai multe accepŃiuni8). Astfel, de 
exemplu, termenul sau cuvântul „stat” poate fi înŃeles şi explicat în două 
mari sensuri sau accepŃiuni, şi anume : în sens istorico-geografic şi în sens 
politico-juridic9). 
 În accepŃiunea sau sensul istorico-geografic, prin stat se 
înŃelege populaŃia organizată pe un anumit teritoriu, delimitat prin frontiere, 
precum şi relaŃiile economice, politice, culturale ale acesteia. În această 
accepŃiune noŃiunea „stat” are înŃeles larg, fiind sinonimă cu aceea de „Ńară” 
sau „patrie”. În această accepŃiune statul are ca elemente definitorii: 
populaŃia, organizarea politică a populaŃiei şi, respectiv, teritoriul (delimitat 
prin frontiere), adică limitele geografice ale extinderii organizării politice a 
acelei populaŃii. 
 Sensul politico-juridic al termenului „stat” este mai restrâns ca 
sferă, dar mai relevant pentru conŃinutul pe care îl exprimă. În acest sens, 
prin stat se înŃelege organizaŃia politică de pe un anumit teritoriu, formată 
din totalitatea organelor, mecanismelor sau instituŃiilor autorităŃii publice 
prin intermediul cărora se realizează organizarea şi conducerea generală a 
societăŃii. Aşadar, în accepŃiune sau sens politico-juridic prin „stat” se 
înŃelege doar una din laturile sensului istorico-geografic. Pentru sensul 
politico-juridic al noŃiunii sau termenului „stat” se utilizează în mod curent 
termeni diferiŃi10), ca de exemplu „putere de stat”, „putere publică”, 
„autoritate publică”, „forŃă publică”, „aparat de stat”, „organe de stat”, 
„mecanism de stat” etc. În limbaj curent, utilizarea lor ca sinonime nu 
deformează esenŃa ideii pe care o exprimă. În limbajul de specialitate însă 
între conŃinutul acestor termeni se poate face o oarecare distincŃie 
realizându-se o mai mare rigoare în exprimarea conŃinutului respectiv. De 
exemplu, prin   noŃiunea de „stat” se exprimă întregul fenomen statal, fiind 
termenul de maximă generalitate, în timp ce prin termenul „aparat”, 
„mecanism”, „organ” etc. se exprimă aspectul structural şi funcŃional al 
„statului”, iar prin „putere”, „autoritate” de stat sau „publică” se exprimă 
însuşirea sau calitatea acestui aparat, mecanism etc. de a exercita 
autoritatea, adică de a organiza şi la nevoie de a impune în temeiul 
normelor de drept organizarea, conducerea şi dirijarea acelei societăŃi prin 
aplicarea constrângerii juridice. Totodată, prin conceptul de „putere” de stat 
se mai înŃelege „conŃinutul” sau „esenŃa” statului în timp ce prin „forma” 
statului se înŃelege modul de deŃinere, organizare şi exercitare a puterii, 
modul de funcŃionare a mecanismului sau organelor de stat, structurarea 
lor instituŃională. 
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2. Definirea statului. Constantele statului 
 
 
 a) Definirea statului 
 
 Ca organizaŃie politică a puterii, statul apare ca un ansamblu sau 
sistem articulat de instituŃii sau organisme, ca un mecanism de organe şi 
instituŃii investite cu autoritate, prin care se realizează organizarea şi 
conducerea societăŃii, ordinea socială. Într-o asemenea accepŃiune, statul 
poate fi înŃeles ca mecanismul sau sistemul instituŃionalizat al puterii 
politice care are la bază constituirea forŃei publice — adică al unui aparat 
specializat în asigurarea ordinii sociale care dispune de posibilitatea 
aplicării la nevoie a constrângerii. De aici şi frecventa identificare a statului 
cu „forŃa publică”. 
 Încercările de a elabora o definiŃie atotcuprinzătoare a fenomenului 
„stat” nu au condus până în prezent la o formulă unanim acceptată. O 
asemenea definiŃie probabil nu va putea fi elaborată niciodată, din cauza 
complexităŃii problemelor şi aspectelor pe care le ridică un asemenea 
fenomen şi care nu pot fi concentrate în limitele şi rigorile unei definiŃii 
clasice. 
 Pornind de la cele două sensuri sau accepŃiuni ale termenului „stat”, 
o posibilă definire a acestuia ar putea fi totuşi formulată astfel: „Statul este 
o organizaŃie politică formată din reprezentanŃi ai populaŃiei de pe un 
anumit teritoriu, care sunt investiŃi cu atribuŃii de putere care constau în 
posibilitatea de a lua decizii obligatorii, în numele întregii populaŃii, decizii 
concretizate în norme de drept sau în acte de aplicare a dreptului care, 
dacă nu sunt respectate de bună-voie, sunt aduse la îndeplinire prin forŃa 
de constrângere”11). 
 În mod sintetic, statul ar mai putea fi definit „ca o putere organizată 
asupra unei populaŃii, pe un anumit teritoriu”12), sau, într-o altă definiŃie care 
a fost dată statului, bazată pe teoria clasică, este aceea formulată de prof. 
Mircea Djuvara, conform căreia „Statul reprezintă ... suveranitatea unei 
populaŃii numită naŃiune, aşezată pe un teritoriu”13) sau, „autoritatea pe care 
o organizaŃie publică o deŃine şi care-i dă liberă facultate de organizare şi 
de creare a dreptului pe teritoriul respectiv”14). 
 Uneori statul este definit ca fiind „organizaŃia politică cea mai largă 
(subl.ns.), mai cuprinzătoare din societate subliniindu-se prin aceasta că 
nici o altă formă de organizare politică din societate nu are calitatea sau 
capacitatea de a cuprinde în structurile sale de autoritate întreaga populaŃie 
din acel teritoriu (cetăŃeni şi străini), decât statul. 
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 b) Constantele statului15) 
 
 Aşa cum s-a mai menŃionat, nici în legătură cu definirea statului nu 
există un consens unanim s-au qvasiunanim cu privire la o formulă 
consacrată de definire a statului. De aceea, numeroşi autori în materie de 
teorie a statului şi dreptului formulează nu atât „definiŃii” în înŃelesul clasic al 
termenului cât insistă pe elementele sau trăsăturile definitorii, caracteristice 
ale statului care, aşa ca şi în cazul dreptului, au fost exprimate prin 
termenul generic de „constante” sau „permanenŃe” ale statului adică, 
trăsături de maximă perenitate, de stabilitate în existenŃa şi evoluŃia istorică 
a fenomenului „stat”. 
 Asemenea constante sunt identificate în ambele accepŃiuni ale 
noŃiunii de stat: 
 a) Constantele statului în sensul istorico-geografic sunt considerate 
a fi: teritoriul, populaŃia (naŃiunea) şi puterea publică. 
 Teritoriul  —  condiŃie naturală de existenŃă a unei populaŃii — este 
o constantă definitorie a statului, fie şi numai pentru faptul că nu a fost şi nu 
este de conceput un stat fără un teritoriu propriu. 
 Ca şi dreptul, statul a apărut în urma unor prefaceri social-istorice. 
Această apariŃie a fost determinată de schimbările ce au avut loc în 
orânduirea comunei primitive şi care au făcut ca formele de organizare şi 
conducere specifice comunei primitive să nu mai fie eficiente, ducând astfel 
la impunerea unei noi forme de organizare — cea politico-statală. Una 
dintre aceste schimbări a reprezentat-o înlocuirea criteriului legăturilor de 
sânge — caracteristică organizării pre-statale — cu criteriul teritorial. 
Teritoriul dobândeşte astfel semnificaŃia unui criteriu politic, întrucât statul 
urmează să reglementeze raporturile cetăŃenilor săi nu după criteriul de 
rudenie ci după cel al limitelor geografice ale unui teritoriu delimitat în care 
îşi structurează un aparat propriu, prin intermediul căruia îşi va organiza şi 
exercita puterea suverană. 
 Sub aspect politico-juridic, prin teritoriu se înŃelege nu numai spaŃiul 
terestru, ci şi întinderile de apă, inclusiv apele teritoriale, subsolul şi spaŃiul 
aerian cuprins în limitele unor graniŃe (frontiere) înăuntrul cărora statul îşi 
exercită puterea suverană. 
 Din punct de vedere economic, teritoriul constituie sursa de 
existenŃă a acelei populaŃii. Mediul geografic, calităŃile solului, conŃinutul în 
zăcăminte minerale al subsolului, mediul ambiant în general, au 
reprezentat factori importanŃi în stabilirea populaŃiei pe un anumit teritoriu şi 
renunŃarea la nomadism. Clima şi relieful şi-au pus, de asemenea, 
amprenta pe specificul modului de trai şi al obiceiurilor, tradiŃiilor, 
spiritualităŃii popoarelor. 
 La rândul lor, toate aceste elemente ce dau contur noŃiunii de 
teritoriu se reflectă mai mult sau mai puŃin şi asupra organizării statale şi 
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cultural-spirituale ale popoarelor respective, conferindu-le un anumit 
specific naŃional. 
 PopulaŃia — reprezintă un alt element de constantă a statului, în 
sens istorico-geografic, desemnând factorul uman atât sub aspectul 
totalităŃii membrilor acelei comunităŃi statale, cât şi ale raporturilor 
economice, politice, cultural-spirituale, etnice etc., care stau la baza 
comunităŃii respective. Categoriile de „societate”, „popor” şi „naŃiune” 
exprimă, în limbajul ştiinŃelor socio-umaniste, principalele forme de 
comunitate umană, în succesiunea lor istorică, proprii organizării statale. 
Cele trei concepte sau categorii au conŃinuturi determinate. Astfel, 
„societatea” este termenul cel mai larg desemnând populaŃia sub aspectul 
ei relaŃional şi instituŃionalizat de pe un anumit teritoriu; prin „popor” se 
înŃelege o comunitate umană anterioară naŃiunii, caracterizată printr-o 
comunitate şi continuitate de limbă, de viaŃă şi activitate materială, de 
etnicitate, factură psihică şi de cultură; „naŃiunea” desemnează 
comunitatea umană modernă şi contemporană în care trăsăturile specifice 
formei de comunitate umană anterioare se ridică la un nivel calitativ mai 
înalt având ca suport spiritual conştiinŃa naŃională de sine, iar ca suport 
material — comunitatea de viaŃă economică bazată pe economia de piaŃă. 
 Puterea publică — este acea constantă a definirii statului prin care 
se exprimă în mod concentrat esenŃa statului însuşi, adică organizarea 
politică a puterii care cuprinde întreaga populaŃie existentă pe un anumit 
teritoriu şi care poate aplica la nevoie (în cazul nerespectării normelor pe 
care le instituie) constrângerea. Ca expresie a unei asemenea organizări 
politice, puterea publică îmbracă forma instituŃionalizată a unor organisme 
ale puterii. În acest înŃeles al ei, puterea publică apare odată cu 
desprinderea din societate, luată în întregul ei, a unor categorii de oameni 
învestiŃi într-un fel sau altul cu reprezentarea şi exercitarea autorităŃii 
sociale în numele întregii societăŃi şi constituirea unor „organisme” sau 
„organe” specializate ale puterii în societate. Cea mai directă formă de 
organizare şi exercitare a puterii publice o constituie organismele din 
categoria „forŃei publice” în care sunt cuprinse armata, poliŃia, jandarmeria, 
tribunale, închisori etc. „Puterea publică” are deci o accepŃiune mai largă 
decât noŃiunea de „forŃă publică”, ea cuprinzând întreaga structură de 
organizare, reprezentare şi exercitare a puterii politice la nivelul întregii 
societăŃi. În accepŃiunea sa modernă şi contemporană, puterea publică ne 
apare ca o structură de organizare a puterii într-un sistem conex a trei 
categorii fundamentale de organe sau instituŃii fundamentale: legislative, 
executive şi judecătoreşti. Puterea publică nu este altceva, în ultimă 
instanŃă, decât expresia acestui macro-sistem de organe ale puterii politice 
a căror raŃiune de a fi constă în a legifera, a administra şi a înfăptui 
legalitatea în viaŃa şi activitatea socială. În acest context şi noŃiunea de 
„organ” sau „organe” ale statului — termeni cu o largă utilizare în sfera 
ştiinŃelor juridice — comportă câteva precizări ale sensului sau accepŃiunii 
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lor. Astfel prin organ al statului sau de stat se înŃelege o structură 
organizată, o instituŃie constituită şi investită prin lege cu anumite atribuŃii 
sau funcŃii, cu anumite competenŃe în exercitarea cărora poate emite acte 
sau dispoziŃii cu caracter obligatoriu, susceptibile de a fi aduse la 
îndeplinire, la nevoie, prin constrângere. 
 De exemplu, sunt în acest sens „organe” ale statului: InstituŃiile 
puterii legislative (Senatul, Camera DeputaŃilor, comisiile acestora), 
Guvernul, ministerele, autorităŃile locale, organele judecătoreşti ş.a. Într-un 
alt sens, noŃiunea de „organ de stat” desemnează grupuri de persoane sau 
anumite persoane investite, în baza legilor, cu competenŃe care le conferă 
posibilitatea de a emite acte, dispoziŃii sau decizii cu caracter obligatoriu, a 
căror respectare este garantată prin forŃa de constrângere. În această 
categorie sunt cuprinşi, de exemplu, senatorii, deputaŃii, comisiile 
parlamentare, preşedintele de republică, miniştrii, primarii, prefecŃii, 
judecătorii, procurorii, ofiŃerii etc. Deşi acŃionează ca „organe” ale statului, 
asemenea persoane dobândesc această calitate în virtutea faptului că au 
fost numiŃi sau aleşi într-o anumită structură de organizare a statului, adică 
într-un organ de stat pe care îl reprezintă prin activitatea sa. 
 În legătură cu această accepŃiune a noŃiunii de „organ de stat” poate 
fi pusă în discuŃie şi noŃiunea de „funcŃionar public”, deosebirea sau 
delimitarea dintre acestea neputând fi întotdeauna netă. Totuşi, dacă avem 
în vedere modul de definire al „funcŃionarului public” în dreptul administrativ 
şi în dreptul penal16), distincŃia dintre „organ de stat” şi cea de „funcŃionar 
public” apare edificatoare. În acest sens, funcŃionarul public este definit ca 
persoana fizică încadrată prin contract de muncă în componenŃa unui 
organ de stat, fiind investită, în baza unor prevederi legale, cu îndeplinirea 
unei funcŃii pe care o exercită în mod permanent pe durata sa, în condiŃiile 
contractului de muncă, în schimbul unui salariu. 
 De regulă, funcŃionarul prestează în cadrul organului de stat 
respectiv o activitate profesională de o anumită specialitate (economist, 
jurist, inginer, medic, tehnician etc.). 
 
 b) Constantele statului în sensul politico-juridic . În sensul politico-
juridic constantele statului pot fi urmărite, la rândul lor, pe mai multe planuri, 
completând sau întregind trăsăturile sau constantele istorico-geografice, 
oferind astfel un ansamblu mai relevant de elemente definitorii ale 
fenomenului „stat”. Între aceste constante politico-juridice mai importante 
sunt : 
 — Constituirea şi exercitarea puterii, a autorităŃii ca „putere” sau 
„autoritate publică”, ca putere oficială, instituŃionalizată şi exercitată asupra 
întregii populaŃii din teritoriu ; 
 — Constituirea şi funcŃionarea organelor statului pe principiul 
„separaŃiei puterilor”. (Aceasta, în toate statele moderne şi contemporane 
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democratice, indiferent de varietatea modalităŃilor şi formelor concret-
istorice în care este aplicat acest principiu) ; 
 — Formele de guvernământ de bază ale tuturor statelor se 
concentrează, în ultimă instanŃă, în jurul a două categorii: forma de 
guvernământ republicană sau forma de guvernământ monarhică ; 
 — În toate categoriile sau formele de organizare statală, structura 
fundamentală a organelor statului cuprinde cele trei categorii de organe: 
legislative, executive (administrative) şi judecătoreşti — indiferent de 
particularităŃile modului şi formelor lor de constituire şi funcŃionare ; 
 — Constantele politico-juridice ale statului pot fi identificate şi în 
aparatul conceptual logic şi în cel al unei terminologii prin care se exprimă 
un conŃinut asemănător sau identic. De exemplu, expresii sau categorii 
cum sunt: sistem electoral, parlament, deputat, senator, guvern, ministru, 
lege, impozit etc. exprimă, indiferent de limba naŃională în care sunt 
formulate, acelaşi conŃinut, având aproximativ acelaşi înŃeles. 
 
 

3. Statul ca „putere de stat” 
 
 
 a) NoŃiunea sau categoria politico-juridică de „putere” 
 
 Spre deosebire de accepŃiunea noŃiunii de stat prin care acesta 
este înŃeles, de regulă, ca fiind mecanismul de organe ale autorităŃii 
publice, sau ca ansamblul aparatului sau organelor de guvernare, statul 
poate fi înŃeles şi din perspectiva calităŃii, a însuşirii sau capacităŃii acestui 
mecanism de organe de a exercita autoritatea asupra întregii societăŃi, de a 
asigura sau impune, la nevoie, printr-un ansamblu de norme, o anumită 
organizare şi conduită general-obligatorie în societate. Dintr-o asemenea 
perspectivă se poate vorbi de stat ca „putere de stat”. Altfel spus, "puterea 
de stat" nu este altceva decât însuşirea sau calitatea specifică a structurilor 
organizate de a genera autoritatea la nivelul întregii societăŃi. 
 Cele două accepŃiuni ale statului — ca „mecanism sau aparat 
organizat al guvernării” şi ca „putere” sau „autoritate publică” nu pot fi 
separate căci, aşa cum nu putem concepe un mecanism existent şi 
organizat în sine, nici însuşirile sau calităŃile acestuia nu pot fi considerate 
ca existente în afara lui. 
 O asemenea distincŃie între categoriile de „stat” şi „putere de stat” 
ne apropie de distincŃia ce se poate face între „conŃinutul” şi „forma” unui 
fenomen. În cazul nostru, conŃinutul statului constă în putere, iar forma sa 
este dată de modul de constituire şi activitate al mecanismului său 
organizatoric-instituŃionalizat. 
 În sfera ştiinŃelor politico-juridice prin „putere” se înŃelege, în sens 
larg, o relaŃie socială. Specificul ei, faŃă de celelalte tipuri sau categorii de 
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relaŃii sociale, constă în autoritatea de care dispune un individ sau grup 
social asupra altuia în raporturile care se desfăşoară în viaŃa şi activitatea 
socială. În limbaj curent, termenii sau expresiile de „putere” şi „autoritate” 
pot fi şi sunt frecvent luate ca sinonime. De aceea, a defini puterea prin 
autoritate, sau invers, fără a aduce şi precizări asupra accepŃiunii 
termenilor, ar putea fi calificată ca un demers tautologic. 
 Pentru a evita un asemenea risc, conferim "autorităŃii" accepŃiunea 
de trăsătură esenŃială a puterii, de element specific al oricărei forme de 
putere. Având la bază "autoritatea", „puterea” devine expresia relaŃiei de 
forŃă, exprimând capacitatea de a impune un anumit comportament social, 
capacitatea de a convinge, a comanda, a dispune, a obliga, capacitate ce 
rezultă din însuşirile ori calităŃile intrinseci sau cu care a fost socialmente 
investit subiectul puterii. RelaŃia de putere se întemeiază atât pe 
convingere – ca asumare liberă şi conştientă a unui comportament 
determinat pe plan relaŃional – cât şi pe posibilitatea subiectului puterii de 
a-şi manifesta autoritatea punând în mişcare constrângerea, în vederea 
realizării acelui comportament. De aceea, autoritatea şi, deci, puterea nu 
trebuie înŃeleasă numai din perspectiva sau latura sa coercitivă (ca un 
fenomen exclusiv restrictiv şi represiv), ci şi din cea pozitiv-normativă, ca o 
necesitate înŃeleasă pentru viaŃa şi activitatea socială organizată. 
 Ca relaŃie socială, relaŃia de putere este esenŃială, obiectiv-
necesară pentru existenŃa oricărei forme de comunitate socio-umană. Ea 
constituie liantul necesar între toate structurile şi componentele care 
alcătuiesc comunitatea socială. 
 „Puterea este o forŃă în serviciul unei idei. Este o forŃă născută din 
conştiinŃa socială, destinată să conducă grupul în căutarea „Binelui comun” 
şi capabilă, la nevoie, de a impune membrilor ei atitudinea pe care ea o 
comandă”, după cum afirma G. Burdeau17). 
 Puterea este o condiŃie a ordinii sociale întrucât prin specificul ei, 
puterea fixează scopurile comune diverselor grupuri sau ale societăŃii luate 
ca întreg. Fără prezenŃa puterii, orice comunitate sau colectivitate, orice 
formă de asociere este efemeră, supusă dezagregării structurilor ce o 
compun, iar obiectivele sau scopurile urmărite, ca şi acŃiunea socială, 
rămân difuze, neclare, ineficiente. De aceea, puterea se manifestă şi ca o 
formă specifică de mobilizare şi antrenare a resurselor şi energiei sociale în 
direcŃia scopurilor şi obiectivelor dorite. 
 Luând în considerare accepŃiunea pozitivă a înŃelesului puterii, 
aceea de a conduce colectivitatea spre "binele comun", puterea a apărut şi 
s-a manifestat dintotdeauna ca o constantă a existenŃei şi evoluŃiei 
societăŃii, indiferent de intensitatea sau diversitatea formelor pe care le-a 
îmbrăcat în manifestarea ei concret-istorică (putere maternă, paternă, 
familială, puterea religioasă, morală, etică, putere economică, 
administrativă, publică, statală etc.). Ca şi în alte domenii, încercarea de a 
formula o definiŃie pe deplin satisfăcătoare asupra conceptului de putere a 
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rămas încă la nivel de deziderat, chiar dacă sinteze de acest fel sunt totuşi 
utile şi relevante. Aşa bunăoară, prin putere s-ar putea înŃelege „ansamblul 
sau sistemul relaŃiilor de autoritate constituite într-o societate istoriceşte 
determinată, exprimând subordonarea pe care un individ sau un grup de 
indivizi o exercită asupra altora pentru realizarea unui scop comun, asumat 
de membrii colectivităŃii sau impus acestora de către cei care exercită 
puterea”18) 
 Pe lângă încercările de a elabora definiŃii, şi în explicarea noŃiunii de 
putere sunt relevante demersurile de a sintetiza nu neapărat definiŃii clasice 
cât trăsăturile definitorii, esenŃiale ale categoriei de putere. În acest sens, 
principalele caracteristici ale categoriei de putere ar putea fi : 
 — puterea este o relaŃie socială obiectiv necesară pentru existenŃa 
şi activitatea colectivităŃilor sau grupurilor, ale comunităŃilor umane în 
ansamblul lor ; 
 — puterea are în esenŃa ei elementul specific de autoritate ; 
 — autoritatea este capacitatea sau însuşirea unuia din subiecŃii 
relaŃiei sociale de a impune, a cere, a obliga, a determina prin forŃa 
convingerii sau a constrângerii - un anumit comportament din partea 
celorlalŃi subiecŃi sociali ; 
 — relaŃia de putere vizează îndeplinirea funcŃiilor de orientare şi 
fixare a scopurilor sau obiectivelor comune, de influenŃare şi determinare a 
conduitei sociale, de dirijare şi conducere a acŃiunii sociale ; 
 — relaŃiile sociale de putere socială se manifestă, de regulă, prin 
intermediul şi în cadrul unor sisteme instituŃionalizate de norme şi 
organisme socialmente şi istoriceşte determinate ; 
 — relaŃiile de putere sunt o constantă, o permanenŃă în evoluŃia 
organizării şi activităŃii sociale. 
 Dacă realitatea existenŃei şi manifestării puterii în viaŃa şi activitatea 
socială este practic de necontestat, originea sau sursa ei stă sub semnul 
unor controversate teorii şi concepŃii. O vastă doctrină, cu orientări şi 
concepŃii diferite, unele contradictorii, formulează ipoteze, opinii şi 
argumente pentru desluşirea originii şi legitimării relaŃiilor de putere în viaŃa 
socială. Cu titlu exemplificativ şi enunŃiativ doar, amintim câteva dintre 
acestea : 
 — concepŃiile şi teoriile despre originea divină, supranaturală a 
puterii – potrivit cărora sursa puterii ar consta în voinŃa Creatorului, a lui 
Dumnezeu sau a reprezentantului acestuia pe pământ: faraonii, împăraŃii 
etc. erau sacralizaŃi, consideraŃi a fi investiŃi cu puteri sacre. Teoria 
teologică se regăseşte adaptată atât în doctrina politică a catolicismului 
contemporan (prin orientarea „eternului stat” spre „binele evanghelic”), 
cât şi în unele variante ale elitismului şi neofascismului (care consideră 
statul ca un „dat natural”, care operează cu termeni ca „ordinea naturală”, 
„providenŃială”, „legile eterne” etc. ; 
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 — concepŃiile despre originea patriarhală a puterii – care susŃin că 
sursa puterii ar fi constituit-o autoritatea paternă a familiei ; 
 — concepŃiile şi teoriile contractualiste - ai căror reprezentanŃi de 
seamă au fost J.J. Rousseau, J. Locke, Th. Hobbes – conform cărora 
puterea ar fi luat naştere din aşa-zisul „pact” sau „contract” de supunere 
dintre oameni, dintre guvernanŃi şi guvernaŃi, în vederea asigurării ordinii şi 
conducerii sociale ; 
 — concepŃia hegeliană – potrivit căreia puterea ar rezulta din 
„raŃiune şi ideea morală a ordinii”, având ca misiune depăşirea 
contradicŃiilor dintre individ şi colectivitate ; 
 — teoria violenŃei : – susŃine că sursa puterii o constituie impulsul 
de dominare a celor puternici asupra celor mai slabi ; 
 — teoria juridică a „statului-naŃiune” : - consideră că statul este 
„personificarea juridică a unei naŃiuni”, în numele căreia se impune o 
anumită ordine şi organizare socială. Printre promotorii acestei teorii se 
numără : Carré de Malberg, Esmein, juriştii germani Gierke, Jellinek, 
Laband ş.a.) ; 
 — concepŃia marxistă - conform căreia sursa puterii ar constitui-o 
proprietatea privată şi acumularea ei în mâna unei clase care domină 
clasele neavute ale societăŃii. 
 Fără a pretinde că am epuizat multitudinea concepŃiilor formulate 
despre originile şi evoluŃia puterii, cu toate contradicŃiile dintre acestea, 
observăm că puterea se impune ca o existenŃă legică, ca o constantă a 
existenŃei şi a vieŃii sociale. Această existenŃă poate fi explicată şi înŃeleasă 
şi dintr-o altă perspectivă — ea rezultând din realitatea diversităŃii umane a 
indivizilor şi grupurilor. Energia umană — calităŃile şi disponibilitatea 
specifice individului sau grupurilor umane — sunt asimetric, neuniform 
distribuite între aceştia. Aceste diferenŃe de potenŃial uman impun 
stratificări şi ierarhii valorice şi funcŃionale, o anume diviziune de roluri şi 
valori în acŃiunea şi viaŃa socială. De aici decurg în mod implicit şi raporturi 
de subordonare sau supraordonare, adică de autoritate şi, deci, de putere. 
În această accepŃiune a sa, puterea s-a manifestat în viaŃa socială încă din 
fazele ei embrionare, începând cu comunităŃile umane constituite în mod 
natural, instinctiv, spontan — ca o reacŃie percepută drept o condiŃie a 
existenŃei însăşi, a fiinŃei individului sau grupului uman. În cursul evoluŃiei 
istorice puterea „naturală s-a cristalizat în forme relativ distincte de putere 
între care „puterea politică” şi apoi „puterea de stat” devenind formele de 
bază ale puterii în viaŃa socială. 
 Puterea şi societatea sunt nedisociabile, în sensul că liantul oricărei 
societăŃi sau comunităŃi umane constă în puterea pe care ea însăşi o 
generează. 
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 b) Puterea politică 
 
 Puterea politică este una din categoriile sau formele de manifestare 
a raporturilor de putere, de autoritate, în relaŃiile sociale. Dacă avem în 
vedere faptul că sfera de cuprindere şi implicaŃiile puterii politice vizează 
întreaga societate, o putem considera ca fiind una din cele mai importante 
forme de manifestare ale puterii. Prin specificul lor, relaŃiile de putere 
politică sunt acele relaŃii de autoritate care se stabilesc în mod constant în 
legătură cu organizarea şi conducerea societăŃii spre un scop sau obiectiv 
social comun, spre un interes general, la nivelul întregii societăŃi sau al unei 
colectivităŃi sociale în ansamblul său. 
 Cu alte cuvinte, relaŃiile „politice” de putere se disting faŃă de 
celelalte forme ale relaŃiilor de putere din societate, în principal prin aceea 
că vizează, în ultimă instanŃă, puterea la nivelul general al acelei societăŃi, 
în toate ipostazele ei: să o deŃină sau exercite, să o influenŃeze, modifice 
sau suprime, în care scop subiecŃii puterii politice organizează, conduc, 
conving sau determină categorii sociale cât mai largi să acŃioneze în 
direcŃia obiectivelor de interes din sfera puterii. 
 Sub aspect istoric, puterea politică, relaŃiile de putere politică nu au 
existat dintotdeauna. Ele au apărut pe o anumită treaptă de evoluŃie a 
omenirii, odată cu procesul trecerii de la faza comunităŃilor naturale, 
instinctiv constituite, la faza de „societate”19). Această trecere se poate 
considera a fi marcată de apariŃia a cel puŃin două mari mutaŃii istorice 
calitative, şi anume : 
 a) apariŃia conştiinŃei apartenenŃei individului la colectivitatea sa. 
Aceasta marchează unul din marile praguri ale ontogenezei fiinŃei umane şi 
ale evoluŃiei comunităŃii sale, când dependenŃa sau legătura individului cu 
grupul său nu mai era trăită doar instinctiv, în mod natural, spontan, ci a 
devenit receptată ca o apartenenŃă izvorâtă dintr-un anumit grad de 
înŃelegere, de raŃionalitate,  de afectivitate şi voinŃă a individului de a se 
lega şi raporta într-un fel la comunitatea sa ; 
 b) cea de a doua mare mutaŃie ar putea fi considerată cristalizarea 
concomitentă a unor forme, structuri şi norme de organizare socială 
superioare comunităŃilor naturale, primitive. Într-un asemenea context 
socio-uman, comunităŃile naturale primitive tind să devină „societăŃi” 
omeneşti, iar puterea naturală din raporturile inter-umane ale grupurilor, 
devine treptat putere "politică". Aşadar, puterea şi relaŃiile "politice" apar 
odată cu transformarea comunităŃilor naturale în comunităŃi sociale, odată 
cu trecerea comunităŃii umane la faza ei de societate omenească. Puterea 
politică şi societatea apar deci împreună. Fără putere politică, adică fără 
acea „forŃă de impulsie” care declanşează mişcarea în sensul căreia este 
angajat organismul social, societatea este „un corp inert” aproape de 
declinul ei20). 



 86 

 Chiar dacă în majoritatea lor pot primi o semnificaŃie politică, nu 
toate relaŃiile de autoritate au devenit implicit şi relaŃii politice, decât dacă 
se are în vedere finalitatea urmărită. Au calitate politică fapte, acte sau 
situaŃii în măsura în care prin acestea este exprimată existenŃa unui grup 
uman, relaŃiile de autoritate şi de conformare stabilite în vederea unui scop 
comun21). Cu alte cuvinte, dobândesc calitate „politică” acele fapte, acte, 
relaŃii etc. care prin scopul sau finalitatea lor vizează un interes comun la 
nivel de comunitate sau grup social ori la nivelul societăŃii în ansamblul ei. 
Deci,  esenŃa politicului se decantează în „interes” sau „scop” la nivel de 
grup social sau al societăŃii în ansamblul ei.  
 În  evoluŃia lor, relaŃiile de putere politică au cunoscut două mari 
faze : preetatică sau prestatală şi etatică sau statală. 
 În faza formelor preetatice, prestatale, puterea aparŃinea fie grupului 
în întregul său — ca o putere anonimă —, care era o putere difuză, bazată 
pe credinŃe, superstiŃii ale grupului, fie, aparŃinea unui grup minoritar sau 
unui şef — ca putere individualizată — în baza calităŃilor, meritelor sau 
tradiŃiilor ori ale obiceiurilor. În ambele aceste forme preetatice ale puterii, 
supunerea era resimŃită şi trăită ca o necesitate inevitabilă a vieŃii în 
comun, temeiul ei constând în existenŃa comunitară şi confruntarea cu 
mediul ambiant sau cu alte comunităŃi concurente pentru existenŃă. 
 Cu timpul însă, credinŃele şi cutumele nu au mai putut asigura 
autoritatea celor investiŃi cu conducerea comunităŃii, ceea ce a dus la 
conturarea treptată a unor reguli, norme şi instituŃii ale puterii politice a 
căror cristalizare a determinat apariŃia unei trepte superioare de organizare 
şi manifestare a acesteia, şi anume: — puterea de stat. 
 Sub aspectul evoluŃiei istorice şi al conŃinutului ei, puterea de stat 
este deci, forma superioară şi principală a puterii politice. 

 
 

4. Puterea de stat. Caracteristici ale puterii de stat 
 
 
 Indiferent de varietatea tipurilor şi formelor de state, ale 
mecanismului sau aparatului puterii constituite de-a lungul istoriei, „puterea 
de stat” prezintă, la rândul ei, câteva trăsături caracteristice, care îi 
delimitează atributele (puterea puterii) faŃă de toate celelalte forme de 
autoritate socială (morală, părintească, religioasă etc.). 
 Prezentăm în cele ce urmează câteva caracteristici mai importante 
ale „puterii de stat”: 
 — este forma oficială a puterii politice, legitimată ca putere publică, 
având ca obiect guvernarea întregii societăŃi, pe baza unui sistem de 
norme şi instituŃii general-obligatorii. Conceptului de „politică” i s-au dat mai 
multe accepŃiuni, dar în general înŃelegem „ştiinŃa guvernării statelor”22). 
Aspectul politic ce trebuie avut în vedere la studiul statului şi puterii politice 



 87 

îl constituie distincŃia dintre cei care deŃin puterea, care comandă, şi cei 
care sunt conduşi, care se supun acestei conduceri. Puterea politică 
depinde de structura economico-socială a societăŃii, de condiŃiile istorice, 
ideologice etc. şi, la rândul ei, determină conducerea societăŃii în direcŃia 
preconizată de forŃele politico-sociale care se află la guvernare, care deŃin 
puterea23) ; 
 — puterea de stat – în accepŃiunea contemporană – aparŃine 
organelor sau instituŃiilor puterii, este o putere organizată, instituŃionalizată, 
nefiind una personală, întrucât nu este nici individuală şi nu aparŃine nici 
unui grup de persoane fizice, chiar dacă persoanele fizice cuprinse în 
aceste structuri reprezintă sau acŃionează ca mandatari investiŃi cu 
autoritatea publică. De aceea, puterea de stat are un caracter permanent, 
de continuitate — indiferent de schimbarea persoanelor care o exercită, cu 
excepŃia situaŃiilor de schimbări revoluŃionare, când este suprimat şi 
caracterul de continuitate instituŃional, fiind creat unul nou; 
 — puterea de stat se manifestă în principal prin aceea că este 
singura putere care instituie şi aplică norme cu caracter de obligativitate 
generală, denumite generic norme juridice. Aceste norme sunt elaborate şi 
aplicate de organe cu competenŃe determinate şi sunt asigurate în 
aplicarea lor prin forŃa coercitivă a statului. Alături de normele juridice, în 
viaŃa socială mai acŃionează şi alte categorii de norme: morale, religioase, 
etice, estetice, obiceiuri etc., care au însă un specific al lor, atât prin origine 
şi destinaŃie cât şi prin autoritatea prin care le este garantată aplicarea; 
 — puterea de stat nu monopolizează toate formele de putere 
(politică sau nepolitică) din viaŃa socială (exceptând statele totalitare, în 
care se tinde spre un anumit monopol). Astfel, alături de puterea de stat 
coexistă - fie în consens, fie neutre, fie în opoziŃie - diverse forme ale puterii 
şi organizaŃiilor politice, sindicatelor, mass-media etc., care au rolul de 
contrapondere, de echilibrare, de influenŃare a puterii de stat. Cu alte 
cuvinte, puterea de stat nu absoarbe, nu acoperă, nu suplineşte şi nu se 
substituie tuturor celorlalte forme ale puterii politice; 
 — puterea de stat, spre deosebire de alte forme ale puterii în 
societate, se bazează, în ultimă instanŃă, pe constrângerea juridică. 
Aceasta se realizează numai în temeiul normelor de drept. Fără forma de 
drept, fără lege, nu poate exista constrângere statală. Constrângerea 
juridică specifică puterii de stat apare sub forma unor sancŃiuni şi 
răspunderi stabilite prin norme juridice. Ele sunt de mai multe categorii, în 
funcŃie de domeniul, importanŃa şi gradul de pericol social al faptelor prin 
care se încalcă dreptul: penale, administrative, financiare, civile, 
disciplinare, materiale etc. Constrângerea este alternativa convingerii. 
Când între prevederile normei juridice şi acŃiunea sau conduita umană 
există o deplină coincidenŃă de interes şi desfăşurare, relaŃia sau raportul 
social respectiv se exteriorizează, se materializează ca „liber asumat” 
conştient, izvorât din convingere sau necesitate înŃeleasă. Când însă 
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conduita sau acŃiunea umană este neconcordantă sau în conflict cu norma 
de drept, apare necesitatea aplicării constrângerii; 
 — puterea de stat este în esenŃa ei unică, deoarece originea sau 
izvorul şi, totodată, titularul unic şi exclusiv al puterii de stat este poporul. 
Într-o societate organizată ca stat nu pot exista, în acelaşi timp şi în mod 
concurent, sau paralel, mai multe puteri de acelaşi tip statal, ci una singură, 
suverană ; 
 — puterea de stat este suverană. Suveranitatea exprimă dreptul 
exclusiv al statului de a-şi exercita autoritatea, de a organiza, decide şi 
rezolva toate problemele interne şi externe ale Ńării în mod liber, fără 
imixtiuni ale altor puteri din interiorul sau din afara Ńării, respectând însă 
dreptul internaŃional şi suveranitatea altor state. Dintre toate trăsăturile 
puterii de stat, cea la care se fac în mod curent referiri şi care se distinge în 
mod deosebit faŃă de celelalte trăsături, este suveranitatea, ca atribut 
esenŃial şi inalienabil al oricărui tip de stat. 
 Suveranitatea se defineşte prin unitatea inseparabilă a două laturi 
sau componente : supremaŃia şi independenŃa24). 
  
 a) SupremaŃia este acea însuşire a puterii de stat de a fi superioară 
faŃă de orice altă putere sau autoritate existentă în interiorul acelui stat. 
SupremaŃia conferă puterii de stat competenŃa unică şi exclusivă de a 
dispune şi organiza în mod liber toate problemele legate de teritoriu, 
populaŃie, dezvoltare socială, regim juridic, relaŃii internaŃionale etc. 
  
 b) IndependenŃa este acea latură a suveranităŃii care conferă puterii 
de stat dreptul exclusiv de a hotărî asupra tuturor problemelor sale interne 
şi externe fără amestecul unei alte puteri din afară, de a se manifesta ca o 
putere „neatârnată”25) faŃă de nici o altă putere externă. 
 Aşadar, un stat suveran este statul care deŃine puterea pe teritoriul 
său şi dictează ordinea de drept, iar în exterior nu primeşte dispoziŃii de la 
nimeni şi nu este subordonat vreunei forŃe externe26). Aceste trăsături ale 
suveranităŃii nu trebuie nici absolutizate dar nici minimalizate. Ele nu 
conferă statului posibilitatea de a se comporta discreŃionar, abuziv şi 
dictatorial nici în relaŃiile interne, nici în cele internaŃionale. Un adevărat stat 
suveran se întemeiază pe norme şi principii de drept democratice şi ale 
dreptului internaŃional. De aceea, suveranitatea unui stat presupune 
respectarea suveranităŃii celorlalte state şi ale normelor dreptului 
internaŃional. Asumarea de obligaŃii internaŃionale nu înseamnă limitarea 
sau cedarea suveranităŃii, cu condiŃia ca acele obligaŃii să nu fi fost impuse, 
ci liber asumate de statul respectiv, prin înŃelegeri, convenŃii, tratate, 
acorduri internaŃionale ; 
 — În fine, puterea de stat are vocaŃia globalităŃii27), ceea ce 
înseamnă că ea se poate exercita asupra tuturor aspectelor societăŃii 
respective, din toate domeniile vieŃii, stabilindu-şi singură limitele. Această 
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vocaŃie a globalizării trebuie înŃeleasă însă în mod nuanŃat, în sensul că ea 
nu se manifestă în mod fatal ca o putere „totalitară”, nelimitată sau 
absolută, ci poate atinge asemenea limite – aşa cum o atestă istoria 
generală a statului. „Globalitatea” are în acest context înŃelesul de 
capacitate sau posibilitate a puterii de stat de a cuprinde în sfera relaŃiilor 
sale de putere societatea în ansamblul ei, în limitele unei anumite ordini de 
drept pe care o instituie ea însăşi în temeiul suveranităŃii sale. 
 
 

5. InstituŃiile (organele) fundamentale ale statului 
 
 
 Pentru a-şi realiza funcŃiile sale, statul are nevoie de un mecanism 
alcătuit dintr-un sistem de instituŃii (de organe), al căror mod de funcŃionare 
şi repartizare a competenŃelor sunt prevăzute în diverse acte normative, în 
principal în ConstituŃie sau legi organice. 
 Elementul de bază al mecanismului statului îl constituie organul de 
stat28) care reprezintă „acea parte componentă a aparatului de stat, 
investită cu competenŃă şi putere şi care se caracterizează prin aceea că 
cei care o compun au o calitate specifică – deputaŃi, funcŃionari de stat sau 
magistraŃi”. 
 În problematica organizării şi exercitării puterii şi a raportului dintre 
organele constitutive ale autorităŃii publice s-a ajuns, de-a lungul timpului, la 
cristalizarea unor instituŃii sau organisme distincte în sfera puterii şi la ideea 
„separaŃiei puterilor în stat”. Aşa cum am relatat mai sus, între constantele 
politico-juridice sau trăsăturile definitorii ale statului constatăm în existenŃa 
structurii de organizare a oricărui tip de stat contemporan prezenŃa a trei 
categorii fundamentale de organe : 
 — Organele puterii legislative – cu principala funcŃie de a elabora 
legile. Având denumiri diferite (parlament, congres, adunare, divan etc.), 
forme diferite de constituire, de organizare internă şi de activitate, aceste 
organe sunt investite cu puterea de a legifera ; 
 — Organele puterii executive (sau administrative, centrale şi locale) 
– au principala funcŃie de a asigura executarea legilor, organizarea şi 
administrarea vieŃii sociale, potrivit prevederilor legii. Ele poartă denumiri 
diferite – guvern, cabinet sau consiliu de miniştri, fiind constituite dintr-un 
complex aparat de organizare şi activitate specializată pe diferite domenii 
sau compartimente ale vieŃii sociale, conduse de miniştri sau alŃi înalŃi 
funcŃionari publici. Structuri ale organelor puterii executive sunt constituite 
şi pe plan local, în funcŃie de particularităŃile organizării şi împărŃirii 
administrativ-teritoriale a Ńării respective ; 
 — Organele judecătoreşti – îndeplinesc funcŃia jurisdicŃională, adică 
de rezolvare a litigiilor care apar în procesul aplicării legilor, a restabilirii 
dreptului încălcat. Ele desfăşoară o activitate specializată prin organe 
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proprii (judecătorii, tribunale, curŃi de apel, parchetele de pe lângă 
instanŃele de judecată etc.). 
 O asemenea macrostructură a autorităŃilor publice sau ale organelor 
statului este rezultanta unui îndelungat proces de evoluŃie istorică a 
societăŃii însăşi, a practicii şi doctrinei acumulate în domeniul organizării 
statului. În acest context s-a cristalizat şi ideea principiului „separaŃiei 
puterilor” în stat. (Aceste probleme fac obiectul de studiu nemijlocit al 
Dreptului ConstituŃional). 
  
 

6. Forma statului 
 
 
 Forma de stat reprezintă o categorie complexă, exprimând modul 
de organizare a conŃinutului puterii, structura internă şi externă a acestui 
conŃinut30), având ca elemente componente: structura de stat, forma de 
guvernământ şi regimul politic31). 
 — Structura de stat desemnează organizarea puterii de stat, în 
funcŃie de împărŃirea administrativ-teritorială. Sub acest aspect statul poate 
fi : simplu (unitar) — caracterizat prin aceea că are o singură constituŃie, 
un singur organ suprem al puterii de stat şi un singur guvern, care îşi 
exercită competenŃele asupra întregului teritoriu al statului şi asupra întregii 
populaŃii şi este subiect de drept internaŃional ; federativ (compus) — este 
constituit din două sau mai multe state membre care, în limitele şi în 
condiŃiile stabilite prin constituŃia federaŃiei, îşi transferă o parte din 
atributele lor suverane în favoarea statului nou creat prin unirea lor, şi care 
este distinct de statele care îl alcătuiesc. Statul format prin unirea mai 
multor state membre poartă denumirea de stat federal, iar statele 
nemembre se numesc state federate. 
 În anumite condiŃii, statele pot constitui asociaŃii de state, care nu 
trebuie confundate cu statele federale. Principalele forme ale asociaŃiilor de 
state sunt: confederaŃia, uniunea personală şi uniunea reală. ConfederaŃia 
de state — este o formă de asociere a mai multor state, fiecare dintre ele 
rămânând subiect distinct de drept internaŃional, îşi păstrează 
suveranitatea, au organe legislative şi executive proprii, dar pot conveni 
totodată să-şi creeze şi unele organe comune (dietă sau congres) şi chiar 
să-şi unifice legislaŃia în anumite domenii. Uniunea personală — este 
asocierea a două sau mai multor state sub conducerea unui singur monarh 
şi care se caracterizează prin faptul că fiecare stat component al uniunii are 
calitatea de subiect de drept internaŃional. Uniunea reală reprezintă 
asocierea a două sau mai multor state sub conducerea unui singur monarh 
şi se caracterizează prin faptul că statele membre îşi pierd suveranitatea în 
favoarea uniunii care, singură, devine subiect de drept internaŃional. 
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  Forma de guvernământ. Prin formă de guvernământ înŃelegem 
modul în care puterea supremă de stat este organizată — respectiv 
formarea organelor supreme ale statului, împărŃirea competenŃei între ele, 
exercitarea puterii prin intermediul lor32) etc. Forma de guvernământ ne 
arată "cine" este deŃinătorul puterii în stat şi al exercitării ei. Cea mai 
generală clasificare contemporană a formelor de guvernământ este aceea 
în monarhie şi republică33). Monarhia este acea formă de guvernământ 
caracterizată prin faptul că o singură persoană deŃine puterea supremă în 
stat. Această persoană poate avea denumirea de monarh, împărat ş.a., 
poate ocupa tronul prin succesiune sau fiind aleasă, în ambele cazuri 
deŃinând puterea pe viaŃă şi transmiŃând-o ereditar. Republica este 
caracterizată prin faptul că titularul puterii este "poporul" iar deŃinătorul 
puterii este ales şi investit cu calitatea de şef al statului (preşedinte) pe o 
perioadă limitată. Atât în cazul monarhiei, cât şi al republicii, putem întâlni 
diverse forme ale exercitării puterii — democratice sau nedemocratice – 
monocratice, totalitare, despotice etc. 
  Regimul politic este a treia componentă a formei de stat şi 
semnifică ansamblul instituŃiilor, metodelor şi mijloacelor prin care se 
realizează guvernarea societăŃii. Regimul politic ne arată "cum" se exercită 
puterea de stat. Când spunem regim politic, ne referim la raporturile dintre 
stat şi indivizi, la modalităŃile prin care statul garantează respectarea 
drepturilor subiective ale cetăŃenilor săi etc.  Din această perspectivă, 
putem distinge două mari tipuri de regimuri politice: regimul democratic şi 
regimul autocratic sau monocratic (autoritar, totalitar, dictatorial etc.)34). Ca 
regim de guvernare şi de funcŃionalitate, democraŃia se caracterizează, în 
principal, prin: pluralism politic, puterea aparŃine poporului, se aplică 
principiul majorităŃii, este recunoscută opoziŃia, promovarea şi apărarea 
drepturilor şi libertăŃilor fundamentale, etc.35). În regimurile monocratice, 
opuse celor democratice, statul intervine ca un organism dominator în toate 
domeniile vieŃii sociale, acest regim caracterizându-se prin 
nerecunoaşterea pluralismului politic, a dreptului la opoziŃie, a principiului 
separaŃiei puterilor în stat, ignorând sau limitând totodată drepturile şi 
libertăŃile fundamentale ale cetăŃenilor. 
 
 

7. Legătura dintre stat şi drept36) 
 
 
 NoŃiunile de bază ale dreptului nu pot fi înŃelese şi explicate în afara 
conexiunii lor cu noŃiunile definitorii ale statului. 
 Statul şi dreptul sunt produse ale evoluŃiei istorice a omenirii care s-
au cristalizat ca valori fundamentale ale civilizaŃiei. Marea diversitate şi 
contradictorialitate a concepŃiilor şi teoriilor care explică originea, conŃinutul 
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şi formele statului şi dreptului, a raportului stat-drept, de-a lungul istoriei şi 
până în prezent, ar putea fi grupate în trei mari orientări : 
 a) Cele care susŃin preeminenŃa (preexistenŃa) dreptului asupra 
statului — în sensul că normele fundamentale ale dreptului s-ar fi constituit 
înainte de apariŃia statului, că „nu statul creează dreptul ci îl consacră doar 
în forme juridice concrete”. De exemplu, şcoala dreptului natural susŃine că 
omul s-a născut liber cu o serie de drepturi inerente fiinŃei umane sau, 
conform teoriei contractului social, dreptul nu este altceva decât emanaŃia 
voinŃei naŃiunii ; 
 b) Cele care susŃin că dreptul este un produs al statului, un rezultat 
al creaŃiei acestuia, că statul ar fi preexistent dreptului, că dreptul este doar 
un instrument al puterii de stat, o emanaŃie a acesteia. De exemplu, în 
doctrina germană, Jellinek susŃine că „dreptul este o emanaŃie a statului”; 
 c) Cele care explică interacŃiunea şi interdependenŃa stat-drept, 
dintre care unele merg chiar până la identificarea statului cu dreptul. De 
exemplu, H. Kelsen susŃine că „statul este ordinea de drept”, 
„personificarea normelor juridice în societate”. 
 În acest context, împărtăşim opinia potrivit căreia statul şi dreptul nu 
pot fi considerate ca realităŃi separate sau paralele, suprapuse sau opuse, 
dar nici identice, ci numai conexe, interdependente, căci, statul — în al 
cărui existenŃă se concentrează puterea — presupune un minimum de 
organizare a societăŃii în întregul ei, iar aceasta, la rândul său, nu poate fi 
concepută fără un minimum de norme sau reguli de organizare şi de 
conduită general obligatorii în teritoriul şi cu privire la membrii acelei 
societăŃi. Ansamblul acestor norme investite cu autoritatea puterii de stat a 
primit denumirea de „drept”, în timp ce organizarea de ansamblu a 
societăŃii sub autoritatea unui mecanism instituŃionalizat al puterii generale 
în acea societate a primit denumirea de „stat”. Desigur, în societatea 
omenească au existat şi există nu numai normele şi regulile de drept (sau 
ale dreptului) ci şi norme morale, etice, religioase etc., norme care au o 
relativă independenŃă faŃă de stat, în sensul că nu implică nemijlocit 
intervenŃia acestuia în instituirea, aplicarea sau sancŃionarea nerespectării 
lor. Normele sociale pot deveni şi devin norme de drept numai prin 
intermediul statului care le investeşte cu autoritatea puterii generale din 
societate, iar organizarea socială devine „stat” prin forma normelor de drept 
general-obligatorii în acea societate. 
 Între stat şi drept există o adevărată simbioză. VoinŃa statului 
constituie unul dintre factorii importanŃi care îşi pun amprenta în procesul 
elaborării sau sancŃionării normelor juridice, stabilind totodată şi organele, 
mecanismele, procedeele prin care urmează să intervină forŃa coercitivă a 
statului în caz de încălcare a acestor norme. 
 Aşadar, nu putem concepe statul fără drept sau dreptul fără stat 
căci, în măsura în care statul „creează” sau etatizează” normele generale 
de conduită din societate, transformându-le în „drept”, dreptul — la rândul 
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său — „normativizează” statul conferindu-i o anumită structură 
instituŃională, atribuŃii şi funcŃii bine determinate. Cu alte cuvinte, statul 
conferă dreptului (normelor) forŃă de obligativitate generală în timp ce 
dreptul conferă, la rândul său, statului stabilitatea structurilor sale, fixând şi 
permanentizând un tip determinat de instituŃii, relaŃii şi funcŃii specifice 
ordinii şi organizării statale. Într-o imagine mai plastică, statul şi dreptul ne 
apar ca faŃetele inseparabile ale unei monezi din care una ne înfăŃişează 
instrumentul sau mecanismul instituŃionalizat al puterii, iar cealaltă, normele 
şi regulile general obligatorii după care se constituie, organizează şi 
funcŃionează puterea în societate ca putere de stat. 
 Această legătură indisolubilă stat-drept este reflectată şi în definiŃiile 
date celor doi termeni : „drept” şi „stat”, fiecare dintre definiŃiile respective 
având elemente esenŃiale care fac parte din definiŃia celuilalt37). (A se 
vedea cele două definiŃii şi a se identifica elementele uneia ce se regăseşte 
în cealaltă). 
 Astfel, în definiŃia statului, dreptul este cuprins în acel element 
definitoriu care reflectă caracterul instituŃionalizat, organizat al puterii. Acest 
caracter este de neconceput fără drept, adică fără ansamblul normelor 
obligatorii în funcŃie de care se constituie, organizează şi funcŃionează 
puterea publică ; În acelaşi timp, în definiŃia dreptului sunt cuprinse 
elemente specific statale în sensul că normele dreptului sunt fie norme 
create, fie consacrate de către stat, al căror obligativitate generală este 
asigurată, la nevoie, prin constrângerea factorilor de putere competenŃi. 
 În acest circuit de conexiuni „stat-drept” legătura de reciprocă 
determinare este, poate, cel mai relevant ilustrată de conŃinutul categoriei 
politico-juridice contemporane a „statului de drept”38) în care statul, deşi 
creator şi garant al ordinii de drept, se subordonează el însuşi ordinii 
instituite prin normele dreptului. Prin drept, statul îşi autolimitează puterea. 
 În fine, din perspectiva argumentului istoric, al apariŃiei şi evoluŃiei 
istorice a statului şi dreptului, corelaŃia stat-drept este nedisociabilă. 
Aceasta fie şi numai pentru că acolo şi atunci când a apărut sau s-a 
manifestat fenomenul stat, acolo şi atunci a apărut şi manifestat implicit şi 
fenomenul drept, întreaga lor existenŃă şi evoluŃie istorică fiind conexă, 
interdependentă. 
 Aşadar, legătura dintre stat şi drept decurge din însăşi 
interdependenŃa şi conexiunea lor istorică - obiectivă precum şi din logica 
unitară a procesului lor de evoluŃie şi cunoaştere ştiinŃifică. 
 Legătura sau raportul stat-drept constituie un larg şi generos teren 
pentru reflecŃii 39) şi elaborări filosofice, politologice, juridice, sociologice, 
istorice etc., utile şi importante atât sub aspect teoretic-gnoseologic, cât şi 
al practicii contemporane de perfecŃionare a statului şi dreptului în 
organizarea şi conducerea societăŃii39). 
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8. Întrebări de control şi autoverificare 
 
 

 - ExplicaŃi etimologia şi accepŃiunile sau sensurile termenului “stat” 
 
 - ComentaŃi problematica definiŃiei noŃiunii de “stat” şi formulaŃi 
definiŃia (definiŃiile) mai larg acceptate a statului. 
 
 - Ce se înŃelege prin “constantele” statului şi explicaŃi conŃinutul 
acestor constante în cele două mari accepŃiuni ale noŃiunii de stat: în 
accepŃiunea istorico-geografică şi, respectiv, în accepŃiunea politico-
juridică. 
 
 - ElaboraŃi un referat pe tema: NoŃiunea generică de “putere” – 
puterea politică şi puterea de stat. UtilizaŃi în acest demers şi cunoştinŃele 
însuşite de la disciplina Drept ConstituŃional. 
 
 - EnunŃaŃi şi explicaŃi principalele caracteristici ale “puterii de stat”. 
 
 - ElaboraŃi un referat explicativ pe tema: Legătura dintre stat şi drept 
în teoria şi practica juridico-politică. 
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VI 
 

NORMA  JURIDICĂ 
 

 
1. Normele sociale. Caracteristici generale 

 
 
 a) NoŃiunea de normă socială 
 
 ViaŃa şi activitatea socială este constituită dintr-un complex de relaŃii 
şi raporturi: relaŃii inter-umane şi raporturi ale acestora cu mediul ambiant, 
cu natura în general. Desfăşurarea acestor relaŃii sau raporturi au presupus 
dintotdeauna un minim de reguli sau norme fără de care nu ar fi fost, 
practic, posibile viaŃa şi activitatea socială, aceasta fiind dominată de haos. 
 NoŃiunea generică de „normă” are în acest context accepŃiunea de 
regulă obligatorie sau recomandabilă, de „standard” sau ordine de 
respectat, de urmat. În general vorbind, cuvântul „normă” este de cele mai 
multe ori înŃeleasă şi definită (în mai toate dicŃionarele) ca „regulă de 
conduită”1). NoŃiunea de normă este folosită deopotrivă în limbajul 
cunoaşterii teoretice (în diferitele ştiinŃe — cu deosebire a ştiinŃelor sociale 
şi a celor tehnice) cât şi în cel al practicii sociale. De aici se poate opera o 
primă delimitare sau distincŃie între categoriile „normelor sociale” şi a 
„normelor tehnice”2). Normele sociale sunt prin conŃinutul şi forma lor 
destinate a reglementa în mod direct sau indirect relaŃiile interumane, fiind 
prin originea şi natura lor produse sau creaŃii ale tradiŃiei, experienŃei, 
conştiinŃei şi voinŃei umane, pe când normele tehnice vizează raporturile 
dintre om-natură (mediu, obiecte, lucruri, vieŃuitoare, maşini, materiale 
etc.). Prin originea şi natura lor aceste norme tehnice sunt „creaŃii ale 
naturii” fiind deci, „obiective”, norme pe care însă omul le-a „descoperit” şi 
le utilizează în folosul său. Nerespectarea sau insuficienta lor cunoaştere 
anulează sau deformează finalizarea acelui raport. Datorită importanŃei lor 
sociale numeroase norme tehnice au dobândit protecŃie juridică fiind 
înscrise şi consacrate în categoria normelor juridice (de exemplu, normele 
ecologice, cele privind tehnica securităŃii muncii, unele din domeniul tehnicii 
transporturilor, circulaŃiei etc.). 
 La începuturile existenŃei sociale (comunitare) normele sau regulile 
relaŃiilor interumane şi ale raporturilor omului cu natura, s-au constituit şi s-
au impus în mod spontan, ca o necesitate receptată şi trăită în mod 
instinctiv, ca un imperativ natural, firesc, al existenŃei însăşi. Treptat, pe 
măsura ontogenezei fiinŃei umane şi a evoluŃiei comunităŃilor umane, 
normele (deopotrivă cele inter-umane şi cele „tehnice”) au început să fie 
înŃelese în mod conştient, raŃional (conştientizate) ca apoi, începând cu 
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antichitatea să fie dezvoltate şi adaptate noilor trepte ale evoluŃiei culturii şi 
civilizaŃiei societăŃilor umane. Epocile modernă şi mai ales contemporană 
vor revoluŃiona peisajul normativităŃii sociale prin crearea şi readaptarea 
unor vaste şi complexe sisteme de norme sociale şi tehnice ; în categoria 
celor sociale delimitându-se ca având sfere distincte normele : morale, 
etice, religioase, ştiinŃifice, politice, economice, militare, ecologice, sportive 
etc., inclusiv juridice. 
 Privite în ansamblul sau unitatea lor, normele sociale ca şi cele 
tehnice mai ales, au ca suport al existenŃei şi afirmării lor legile sau normele 
obiective ale naturii şi societăŃii, legităŃi independente de subiectivitatea — 
voinŃa, dorinŃa, conştiinŃa — oamenilor. 
 
 b) Caracteristici generale ale normelor sociale 
 
 Normele sociale, ca norme ale relaŃiilor interumane, indiferent de 
varietatea categoriilor în care se pot delimita, prezintă câteva caracteristici3) 
generale comune, astfel : 
 — Norma socială are ca principal scop sau destinaŃie (finalitate) să 
încadreze acŃiunea, atitudinea sau conduita umană în anumite limite prin 
care acea acŃiune sau conduită să nu contravină intereselor şi valorilor 
celorlalŃi membrii ai comunităŃii ori a societăŃii în ansamblul său, să asigure 
astfel o anumită stabilitate şi ordine în desfăşurarea relaŃiilor interumane, 
ca suport unitar al coeziunii acelei comunităŃi ; 
 — Principalul conŃinut al normelor sociale vizează cu deosebire 
acŃiunea şi/sau conduita umană stabilind modalităŃile în care acestea pot, 
trebuie sau nu trebuie să se desfăşoare. De aceea, ponderea cea mai 
însemnată a normelor sociale (ca de altfel şi a celor juridice) o constituie 
normele cu caracter precumpănitor „acŃional” sau, într-o formulare mai 
largă, normele de tip-conduită. (PreponderenŃa normelor de tip conduită 
sau acŃionale nu poate conduce însă la concluzia că toate normele sociale 
ar avea acest conŃinut şi caracter. Sunt în acest sens bunăoară : normele 
gândirii, normele trăirilor spirituale interioare, normele-valori etc., care nu 
normează conduita ci consacră, enunŃă sau atestă ceva etc.) ; 
 — Normele sociale, prin conŃinutul lor, fie sintetizează o experienŃă 
trecută, acumulată, fie exprimă o necesitate prezentă, fie proiectează un 
comportament viitor subordonat unui scop sau ideal. Prin aceasta unele 
norme sociale au şi un caracter prospectiv-proiectiv, adică, teleologic ; 
 — Normele sociale se adresează în mod impersonal, la modul 
generic, unor subiecŃi sociali potenŃiali (posibili) prescriind fie acŃiuni sau 
conduite obligatorii, fie permise, fie prohibite, fie recomandă sau stimulează 
anumite conduite sau acŃiuni din care decurg drepturi şi obligaŃii ale 
subiecŃilor potenŃiali cărora li se adresează. Caracterul impersonal, generic 
al normei sociale trebuie înŃeles deci, în sensul că norma socială nu se 
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adresează unui subiect concret individualizat, nominalizat ci, tuturor 
subiecŃilor potenŃiali ai acelui raport sau relaŃii sociale ;  
 Prin scopul şi finalitatea lor, normele sociale exprimă ideea şi 
necesitatea „ordinii sociale” fără de care existenŃa comunitară, socială nu ar 
fi posibilă. De aceea, normele sociale prescriu de regulă nu numai conduita 
propriu-zisă, concordantă sau discordantă cu „ordinea”, cu scopurile, 
interesele şi valorile acelei societăŃi, ci şi o serie de prevederi de încurajare 
sau stimulare, a unor asemenea conduite sau de descurajare, de inhibare a 
conduitelor discordante, negative prin diferitele forme ale sancŃiunilor pe 
care le prevăd în cazul nerespectării lor ; 
 — Normele sociale sunt (şi trebuie să fie) prin conŃinutul lor reciproc 
consistente4). Aceasta înseamnă că normele sociale care reglementează 
aceeaşi conduită sau acŃiune, acelaşi raport social, nu pot (prin raŃiunea lor 
de a fi) ca în acelaşi timp să permită dar să şi interzică acea conduită sau 
acŃiune, ori să pretindă înfăptuirea concretă a unei acŃiuni sau conduite 
irealizabile ; 
 — Normele sociale, indiferent de forma sau domeniul lor de 
referinŃă, ele reflectă într-o măsură mai mare sau mai mică, caracteristicile 
epocii şi ale condiŃiilor social-istorice în care s-au format şi evoluat. De 
aceea, normele sociale în ansamblul lor, prezintă semnificative diferenŃieri 
de la o societate la alta sau, în cadrul aceleaşi societăŃi, de la o epocă 
istorică la alta ; 
 — De aici se poate contura şi o altă caracteristică generală, comună 
a normelor sociale, aceea că ele cunosc o dinamică specifică. Aceasta în 
sensul că ele nu sunt imuabile, eterne, ci, într-o anumită evoluŃie în funcŃie 
de evoluŃia globală a acelei societăŃi. Specificul dinamicii normelor sociale 
constă în aceea că unele din categoriile de norme au un grad mai mare de 
stabilitate, de conservare, ca de exemplu, cele religioase, morale, familiale, 
ştiinŃifice etc., faŃă de cele cu o dinamică mai accentuată — cele politice, 
economice, estetice, etice etc. 
 
 c) Clasificări ale normelor sociale 
 
 RaŃiunea clasificărilor şi delimitărilor este, înainte de toate, o 
problemă de ordinul cunoaşterii, a cercetării şi sistematizării materialului 
studiat. Cu cât materialul informativ este mai vast şi mai divers, cu atât mai 
mult se impune şi demersul clasificărilor, al sistematizării sau ordonării 
acelui material după anumite metodologii şi criterii. 
 Datorită marii lor diversităŃi, normele sociale sunt susceptibile de 
diferite clasificări5), în funcŃie de diferitele criterii adoptate. 
 Aşa de exemplu, în funcŃie de criteriul domeniului de referinŃă, 
adică al categoriei de raporturi sociale pe care le reglementează, normele 
sociale se clasifică în mod obişnuit şi în primul rând, în categoriile de 
norme: morale, religioase, etice, politice, economice, ştiinŃifice, ecologice 
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etc., inclusiv juridice ; În funcŃie de criteriul sferei  lor de cuprindere, 
normele sociale pot fi grupate, de exemplu, în norme sociale interne şi 
norme sociale externe sau, norme cu caracter general, universale şi norme 
cu caracter particular ; În funcŃie de criteriul istoric : norme nescrise 
(cutumiare) şi norme scrise ; norme apărute şi cristalizate spontan în 
evoluŃia istorică şi norme create, elaborate ş.a. 
 O altă posibilă delimitare a normelor în funcŃie de domeniile în care 
acŃionează, ar putea fi următoarea6) : 
 Norme cu caracter acŃional în raporturile omului cu natura, cu 
mediul ambiant, în care sunt cuprinse cele tehnico-productive, de 
organizare a muncii, de obŃinere a celor necesare existenŃei materiale, cele 
ecologice sau bio-fiziologice; 
 Norme cu caracter acŃional în raporturile omului cu societatea — 
normele prin care sunt reglementate relaŃiile şi instituŃiile fundamentale ale 
societăŃii :  norme economice, politice, juridice, morale, religioase ş.a.; 
 Norme cu caracter organizatoric, care privesc funcŃionarea 
diferitelor mecanisme sau structuri organizatorice din societate (organizaŃii, 
instituŃii, asociaŃii etc.).; 
 Norme cu caracter comportamental, care privesc raporturile 
interumane, interpersonale sau cele dintre individ şi diversele segmente ale 
colectivităŃii sociale; 
 Norme care privesc regulile sau principiile activităŃii de cunoaştere, 
gândire şi creaŃie a oamenilor ş.a. 
 Rezultă, din cele mai sus expuse, că normele sociale ar putea fi 
clasificate în trei domenii generale: norme acŃionale, norme 
comportamentale şi norme organizaŃionale. 
 În fine, o altă posibilă clasificare a normelor sociale este în funcŃie 
de caracterul sau natura metodelor de reglementare, în care sens normele 
sociale se grupează în: norme juridice, norme extra-juridice sau nejuridice 
şi norme metajuridice. Din prima categorie ar face parte normele dreptului 
obiectiv ; din cea de a doua, ar face parte : obiceiul, normele de convieŃuire 
socială, normele morale, normele organizaŃiilor nestatale ş.a.; din cea de a 
treia categorie (metajuridice) ar face parte normele vieŃii şi trăirilor 
religioase (ritualurile, normele şi practicile de cult religios etc.). 
 În legătură cu această clasificare se impun câteva sublinieri: 
 De exemplu, în legătură cu „obiceiul”7) — ca normă socială: 
 Originile acestei categorii de norme sau reguli sociale este 
identificată încă de la începuturile existenŃei comunităŃilor umane, norme 
formate în mod spontan, ca urmare a aplicării repetate şi în timp istoric 
îndelungat al unui comportament sau experienŃe ce se fixează în viaŃa şi 
activitatea socială ca o deprindere generală, ca o obişnuinŃă. Caracteristic 
acestor norme este aceea că, cu cât se decantează mai lent, cu atâta se 
fixează mai temeinic şi deci, se schimbă mai greu. Obiceiul, ca normă sau 
regulă în viaŃa şi activitatea socială a fost şi este prezentă practic în toate 
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domeniile sau sferele vieŃii şi activităŃii sociale: viaŃa materială, spirituală, 
viaŃa de familie, de grup social, alimentaŃie, habitat etc. 
 De remarcat că odată cu apariŃia şi dezvoltarea statului, o 
însemnată parte din aceste norme ale obiceiului au fost preluate şi 
consacrate de stat ca norme de drept. Apare astfel distincŃia dintre obiceiul 
nejuridic şi obiceiul juridic care poartă denumirea de cutumă. Deci, 
„obiceiul” transformat în normă de drept de către puterea publică devine 
cutumă — adică o formă a normelor juridice care alături de celelalte norme 
de drept dobândesc un caracter general-obligatoriu fiind garantate, la 
nevoie, prin forŃa de constrângere a puterii de stat. Cutuma poate dobândi 
astfel calitatea de izvor de drept (în înŃelesul de formă pe care o îmbracă o 
anume categorie de norme ale dreptului).  
 De asemenea, şi în legătură cu normele de „convieŃuire” se 
impun câteva sublinieri şi delimitări conceptuale deoarece, afinităŃile sau 
asemănările dintre acestea şi normele morale, etice şi cele de conduită în 
general, fac uneori ca ele să se confunde sau să se suprapună. 
 În acest sens, în categoria normelor de convieŃuire sunt cuprinse, în 
principal, acele norme prin care se exprimă atitudini şi comportamente cum 
ar fi cele de bună-cuviinŃă, de politeŃe, curtoazie, cordialitate, de protocol, 
de Ńinută etică, de preŃuire reciprocă, stimă, consideraŃie, respect etc. 
Această categorie de norme sunt expresia unui anumit grad de cultură şi 
civilizaŃie, întemeiat pe o anumită scală de valori sociale. 
 Trebuie observat însă că această categorie de norme (de 
convieŃuire) nu au o forŃă de obligativitate şi de reglementare socială de 
sine stătătoare. Ele au rolul de a întreŃine şi de a conferi o anume calitate, 
superioară, celorlalte relaŃii interumane. În acest sens se exprima şi prof. 
Eugeniu SperanŃia când arăta că „Simpla politeŃe nu apără şi nu asigură 
convieŃuirea, pe când convieŃuirea asigurată (în sens juridic) se poate 
cizela prin politeŃe9)”. Deci, eficienŃa normelor de convieŃuire are la bază 
totuşi reglementarea juridică. În lipsa acesteia eficienŃa normei de 
convieŃuire se bazează doar pe motivaŃia morală şi libertatea subiecŃilor de 
a se conforma sau nu acelei reguli. 
 În legătură cu normele organizaŃiilor sociale nestatale se impun 
următoarele sublinieri: Ele sunt norme create de diferitele organisme şi 
organizaŃii nestatale: partide, asociaŃii, societăŃi, cooperaŃie, sindicate, ligi, 
cluburi, fundaŃii etc. Deci, structurile societăŃii civile îşi creează propriile 
norme şi reguli de activitate concretizate în statute, regulamente, „carte” 
etc. 
 Caracteristica acestora constă în conŃinutul şi forma lor foarte 
apropiate de cele juridice (Sub aspectul tehnicii de elaborare, textele 
normative ale acestor organisme înscriu, de regulă, dispoziŃii, ipoteze şi 
sancŃiuni după tipologia normelor juridice). Ele totuşi nu au caracter juridic 
deoarece nu sunt elaborate şi instituite de organe ale statului şi nu sunt 
garantate nemijlocit prin constrângerea juridică statală. 
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 Afinitatea lor formală cu normele juridice face însă posibilă o mai 
uşoară preluare şi consacrare juridică a acestora. De aceea, unii autori le 
denumesc chiar „norme qvasi-juridice”. 
 
 
 2. Normele juridice — parte integrantă a normelor 
                     sociale. Caracteristici ale normei juridice 
 
 
 a) Definirea noŃiunii de normă juridică  
 
 În categoria largă şi diversificată a normelor sociale un loc şi rol 
distinct îl au normele juridice. DefiniŃiile date noŃiunii de „normă juridică” 
deşi sunt nuanŃate de la un autor la altul, ele exprimă aproximativ acelaşi 
conŃinut. Astfel : normele juridice „reprezintă reguli de conduită instituite 
sau sancŃionate de stat, a căror aplicare este asigurată prin conştiinŃa 
juridică, iar la nevoie prin forŃa coercitivă a statului”10) ; sau, „Normele 
juridice reprezintă acea categorie a normelor sociale instituite sau 
recunoscute de stat, obligatorii în raporturile dintre subiectele de drept şi 
aplicate sub garanŃia forŃei de constrângere a statului, în cazul încălcării 
lor”11) ; sau „este o regulă generală şi obligatorie de conduită, al cărui scop 
este acela de a asigura ordinea socială, regulă ce poate fi adusă la 
îndeplinire pe cale statală, în caz de nevoie prin forŃa de constrângere”12) ; 
sau, „Norma juridică, ca element constitutiv al dreptului este o regulă de 
conduită, instituită de puterea publică sau recunoscută de aceasta, a cărei 
respectare este asigurată, la nevoie, prin forŃa coercitivă a statului”13). Seria 
exemplelor definitorii ar putea continua. Important este de a observa că în 
toate aceste definiŃii apar în mod constant cel puŃin următoarele elemente 
comune : norma juridică este o normă socială ;  este o regulă generală 
instituită,  recunoscută  şi aplicată de către organele competente ale 
statului ; are un caracter prescriptiv (stabilind, impunând, dispunând, 
prescriind o anumită conduită, acŃiune sau inacŃiune, un comportament 
uman), obligatoriu ; garanŃia aplicabilităŃii ei constă fie în respectarea de 
bună-voie a prescripŃiilor ei de către subiecŃii sociali fie, la nevoie, prin forŃa 
de constrângere a statului. 
 Prin conŃinutul şi finalitatea lor normele juridice constituie suportul 
normativ al „ordinii de drept” în societate care, la rândul ei se constituie ca 
element central, cel mai eficient al „ordinii sociale” în ansamblul ei. 
Totodată, aşa cum s-a arătat şi la tema „sistemul dreptului” norma juridică 
este elementul fundamental al acestuia, „este celula de bază a dreptului, 
este sistemul juridic elementar”14). 
 De observat însă că acceptând definirea generică a normei juridice 
prin expresia sintetică de „regulă de conduită” — aceasta pentru că în 
imensa lor majoritate normele juridice au caracter prescriptiv, cu referire la 
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comportament, acŃiuni, inacŃiuni, exercitarea de drepturi şi obligaŃii etc. — 
totuşi, nu toate normele juridice au, în mod exclusiv, un asemenea 
caracter. Astfel, prin anumite norme juridice se consacră principii sau valori 
generale, se definesc structuri sau funcŃii, caracteristici sau însuşiri ale unor 
obiecte, acte, fapte etc., se descriu sau precizează anumite noŃiuni, 
termeni, raporturi etc. Toate asemenea prevederi ale normei juridice nu 
sunt stricto sensu „conduite”, şi de aceea cuprinderea lor în categoria 
„regulilor de conduită” este convenŃională. Aceasta şi pentru că ele nu au o 
existenŃă şi raŃiune în sine, autonomă, ci sunt conexe şi subordonate, în 
ultimă instanŃă, scopului normei juridice de conduită15). 
 
 b) Caracteristici generale ale normelor juridice 
 
 Ca parte constitutivă a normelor sociale, normele juridice au 
aceleaşi caracteristici generice, acelaşi scop sau finalitate ca şi normele 
sociale dar, forma şi mecanismele de instituire şi aplicare, implicaŃiile şi 
consecinŃele sociale şi individuale directe ale normelor juridice sunt diferite. 
Aşadar, spre deosebire de celelalte categorii de norme sociale, normele 
juridice au o serie de trăsături caracteristice proprii. (Ele rezultă, în parte, şi 
din delimitările făcute la începutul Capitolului II între „normativitatea 
juridică” şi „normativitatea socială”). 
 Dintre aceste caracteristici mai relevante ar fi16) : 
 a) Normele juridice sunt norme instituite şi aplicate de organe 
competente ale puterii de stat, norme care au un caracter general şi 
impersonal. Prin acest caracter „general” sau „generic” şi „impersonal” al 
normei se înŃelege că prin conŃinutul ei ea se adresează nu doar unui 
singur subiect sau caz concret, determinat ci, tuturor subiecŃilor posibili ai 
acelei conduite, acŃiuni, raport etc. şi deci, tuturor „cazurilor” de acest fel. 
De aceea regula de conduită prescrisă de norma juridică este regula tipică, 
un model sau standard al unui „tip” generic de conduită în care dispoziŃiile, 
drepturile şi obligaŃiile prescrise de normă au aplicabilitate repetată, la un 
număr nelimitat de persoane şi pentru toate situaŃiile de acelaşi gen. În 
acest fel, norma juridică devine etalon, un criteriu unic de îndrumare şi 
apreciere a conduitei cetăŃenilor, în funcŃie de care o anumită conduită este 
considerată ca fiind licită sau ilicită. Acest model sau tip de comportament 
este stabilit în conformitate cu concepŃiile despre justiŃie, dreptate, ordine, 
disciplină, cu valorile  din societatea respectivă, „valori al căror conŃinut, 
oricât de stabil ar fi, evoluează şi se modifică totuşi de la o societate la alta, 
de la o epocă la alta”17), de unde şi dinamica normelor şi al sistemului de 
drept respectiv. 
 Prin caracterul general şi impersonal al normelor juridice se mai 
înŃelege că norma de drept se constituie o ca unitate de măsură egală 
pentru „toŃi”, subiecŃii acelei conduite, chiar dacă aceştia sunt diferiŃi ca 
indivizi.  
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 Caracterul impersonal al normei juridice, la rândul său, poate avea 
mai multe aspecte decurgând din gradul de generalitate al acestei norme. 
Astfel : 
 — unele norme se adresează tuturor cetăŃenilor de pe teritoriul 
statului, indiferent de funcŃia acestora, domiciliu, stare civilă ş.a., prin 
expresii cum sunt : „toŃi”, „nimeni”, acela care” ... etc., sau, acest caracter 
rezultând din contextul formulării acelei norme. De exemplu, normele 
constituŃionale privind dreptul la viaŃă, la integritate fizică şi psihică, 
inviolabilitatea persoanei, a domiciliului etc., vizează prin conŃinutul lor 
toate fiinŃele umane, având astfel un caracter impersonal şi general de 
maximă cuprindere ; 
 — anumite norme juridice se adresează numai anumitor categorii 
de persoane (tineret, minorităŃi naŃionale, pensionari, studenŃi, militari, 
funcŃionari de stat etc.), gradul lor de generalitate fiind însă mai restrâns în 
timp ce caracterul impersonal al lor a rămas acelaşi ; 
 — anumite norme se referă numai la organele de stat sau organele 
obşteşti (legile organice). Ele îşi păstrează caracterul general şi impersonal 
deoarece nu nominalizează persoane sau indivizi ci structuri de organizare 
socială ; 
 — există şi norme care se adresează chiar unor organe 
unipersonale (ministru, procuror general, preşedinte de republică, prim-
ministru etc.). Asemenea norme deşi vizează anumite organe sau funcŃii 
ale unei singure persoane, nu-şi pierd totuşi caracterul general şi 
impersonal, întrucât ele nu vizează persoana fizică concretă, determinată, 
ci funcŃia, instituŃia, indiferent de individul concret care o deŃine (preşedinte, 
prim-ministru, procuror general etc.). 
 b. Normele juridice au un caracter volitiv, la originea elaborării lor 
găsindu-se voinŃa umană. Aceasta, spre deosebire de legile naturii, care au 
un caracter obiectiv, manifestându-se independent de voinŃa şi acŃiunea 
oamenilor. Caracterul volitiv al normelor juridice nu înseamnă că ele 
reprezintă bunul plac al legiuitorului sau că ele ar fi rezultatul arbitrarului 
acestuia. Dimpotrivă, caracterul volitiv al normelor juridice exprimă faptul că 
ele sunt elaborate sau consacrate de oameni investiŃi cu puterea de a 
emite norme obligatorii, Ńinând totodată seama de existenŃa şi cerinŃele 
legilor obiective ale naturii şi societăŃii, de realităŃile existenŃei sociale, 
contribuind în acest fel la crearea ordinii şi a unui echilibru în societate. 
 c. Normele juridice cuprind în sfera lor de reglementare nu numai 
raporturi sau relaŃii sociale existente deja sau care se formează în practica 
activităŃii sau existenŃei sociale ci, în anumite situaŃii ele pot crea sau 
determina apariŃia unor raporturi sau relaŃii sociale care nu ar apare 
altfel în sfera relaŃiilor sociale. De exemplu, raporturile obligaŃionale ce apar 
în temeiul normelor de drept financiar sau administrativ : impozite, taxe, 
reguli de circulaŃie etc., apar numai în măsura în care le creează normele 
juridice în vigoare. 
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 d. În anumite situaŃii, normele juridice pot să prevadă şi să 
reglementeze apariŃia, stingerea sau modificarea unor raporturi sau 
efecte juridice, care sunt consecinŃa unor evenimente ce se produc 
independent sau relativ independent de voinŃa oamenilor, cum sunt de 
exemplu, decesul, naşterea, accidentele, calamităŃi naturale, împlinirea 
unui termen etc. Fiind prevăzute în normele de drept, apariŃia unor 
asemenea evenimente vor produce efectele juridice stabilite prin normele 
respective. Trebuie reŃinut însă faptul că în unele din aceste situaŃii 
realizarea efectelor juridice nu este în mod absolut independentă de 
manifestarea de voinŃă din partea oamenilor în producerea sau 
desfăşurarea evenimentului respectiv (de exemplu, în evenimente ca 
accidentele, naşterea, suicidul, stabilirea scadenŃei unui termen etc. Este 
implicată într-o măsură mai mare sau mai mică şi voinŃa subiectivă a 
omului). 
 e. În viaŃa practică, normele juridice se pot realiza numai trecând 
prin conştiinŃa oamenilor. Aceasta în sensul că norma juridică deşi se 
adresează fiinŃei umane în general, ea produce efecte directe şi depline 
numai faŃă de persoanele cu capacitate juridică. Aceasta presupune în 
primul rând ca persoana vizată de norma juridică să dispună de 
discernământ, adică de conştiinŃă, raŃiune şi voinŃă, neafectate sau viciate 
de cauze independente de persoana respectivă. Conduita umană este 
subordonată voinŃei, iar voinŃa este un fapt de conştiinŃă. Când voinŃa unei 
persoane urmează să se concretizeze într-o anumită conduită, persoana 
respectivă trece prin filtrul propriei conştiinŃe fapta şi trebuie să prevadă 
consecinŃele săvârşirii acesteia. De aceea, răspunderea juridică pe care o 
prevede norma nu operează în raport cu persoanele lipsite de 
discernământ, fie din cauza vârstei (minorii sub 14 ani), fie al altor cauze 
care îi fac iresponsabili pentru încălcarea normelor juridice (boală mintală 
sau alte cauze ale iresponsabilităŃii). (De exemplu, art.48 şi 50 Cod penal). 
 f. Normele juridice au un caracter general obligatoriu. Prin 
aceasta se înŃelege că prevederile normei juridice nu sunt lăsate la liberul 
arbitru al subiectului social ci, trebuie respectate de „toŃi” cei cărora li se 
adresează. Obligativitatea sau comandamentul juridic al normei de drept 
trebuie înŃeleasă ca manifestându-se între limitele imperativităŃii (a 
dispoziŃiilor onerative — care obligă — sau a celor prohibitive — care 
interzic — specifice dreptului penal, administrativ, financiar etc.) şi limita 
permisivului (specifice dreptului civil, comercial, dreptul familiei etc.), norme 
care deşi nu „impun” ci permit acele conduite, caracterul lor nu este totuşi 
facultativ, ci, obligatoriu în sensul necesităŃii respectării lor în acele raporturi 
sociale. 
 Garantarea obligativităŃii normelor juridice nu trebuie identificată sau 
înŃeleasă ca decurgând în mod exclusiv din posibilitatea intervenŃiei şi 
exercitării constrângerii statale în aplicarea ei. Constrângerea exercitată 
prin sancŃiunea prevăzută de normă constituie fără îndoială una din 
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dimensiunile cele mai relevante ale obligativităŃii, dar o "obligaŃie" poate fi 
realizată şi fără acŃiunea efectivă a unei constrângeri, ea îndeplinindu-se 
prin voinŃa şi conştiinŃa liberă a subiectului obligat. Prin această 
caracteristică a ei, obligativitatea normei juridice se delimitează de 
„obligativitatea” celorlalte categorii de norme sociale al căror garanŃie nu 
constă în constrângerea statală ci în conştiinŃa morală, etică şi de echitate 
a subiectului uman. 
 g). Normele juridice au o aplicabilitate imediată, directă, continuă 
şi necondiŃionată,18) în înŃelesul că ele acŃionează (se aplică) între 
limitele de timp ale intrării lor în vigoare şi cel al ieşirii lor din vigoare, 
şi ori de câte ori sunt întrunite condiŃiile prevăzute în ipoteza lor. Această 
caracteristică a normelor juridice este consacrată şi de principiul acŃiunii în 
timp a normei juridice potrivit căreia norma de drept acŃionează atâta timp 
cât este în vigoare. 
 h). Normele juridice reglementează, în esenŃa lor, raporturi de 
alteritate în care subiecŃii acelor raporturi sunt numai oamenii – ca 
persoane fizice sau colectivităŃi de persoane ori ca persoane juridice, care 
în raporturile lor concrete sunt reprezentate de persoane fizice. 

 
 

3. Structura (elementele) normei juridice 
 
 

 a) NoŃiunea de structură a normei juridice 
 
 Aşa cum se desprinde din definirea şi caracteristicile ei, norma 
juridică este o regulă general-obligatorie prin care legiuitorul prescrie 
(reglementează) într-o formă concisă, concentrată un anumit 
comportament, conduită, relaŃie etc. pe care subiecŃii cărora li se 
adresează trebuie să o respecte în condiŃiile şi împrejurările prevăzute de 
normă, fiind stabilită totodată (şi de regulă) şi sancŃiunea în caz de 
nerespectare sau încălcare a prescripŃiei respective. 
 Ca expresie sintetică, concentrată a unei reglementări, norma 
juridică apare sub aspectul conŃinutului şi al formei sale ca un text normativ 
(articol sau grupaj de articole) concis redactate sau formulate având atât o 
alcătuire logico-internă cât şi o anumită formă exterioară prin care îşi 
face perceptibilă existenŃa şi conŃinutul pe care îl exprimă. ÎnŃelegând prin 
structură, în acest context, modul de alcătuire, de existenŃă specifică a 
conŃinutului şi a formei normei juridice, structura acesteia poate fi 
identificată în două planuri ale analizei19): Prima, având în vedere structura 
(alcătuirea) internă a normei — denumită şi „structura logico-juridică” în 
care sunt conexate trei elemente: ipoteza - dispoziŃia - sancŃiunea şi celălalt 
plan, al alcătuirii sau formulării propriu-zise, exterioare, denumită şi 
formulare „tehnico-juridică”, adică modul sau forma de elaborare a ei. 
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(Problematica elaborării tehnico-juridice a normei face obiectul separat al 
temei imediat următoare). 
 Structura logico-juridică a normei este formată din cele trei elemente 
ale acesteia, şi-anume: 
- Ipoteza – formulează împrejurările sau condiŃiile conduitei sau faptei 

supuse normării ; 
- DispoziŃia – formulează conduita propriu-zisă ce trebuie urmată 

(obligatorie, interzisă, permisă etc.) ; 
- SancŃiunea – formulează consecinŃa încălcării dispoziŃiei, a conduitei 

prescrise, în ipoteza dată. 
 În legătură cu această structură logico — juridică internă, 
trinonimică, a normei trebuie observate cel puŃin următoarele două aspecte 
ale ei: 
 În primul rând, nu toate categoriile de norme (dacă avem în vedere 
clasificarea lor după criteriul conŃinutului sau ale ramurilor dreptului) sunt 
structurate în mod strict-formal în funcŃie de aceste trei elemente. 
Comparând, bunăoară, normele dreptului constituŃional cu cele ale 
dreptului penal sau civil, ale dreptului familiei etc. apare evident că ele nu 
sunt structurate identic. Structura trinomică ipoteză — dispoziŃie — 
sancŃiune apare cu deosebire în categoria normelor de tip conduită (ca de 
exemplu, în normele penale, unele norme ale dreptului administrativ, 
dreptului civil, dreptului familiei), fiind greu de identificat sau chiar lipsind 
din structura internă şi formală a celorlalte norme prin al căror conŃinut nu 
se reglementează conduite, acŃiuni, drepturi-obligaŃii etc. ci se consacră 
principii (norme-principii), se stabilesc structuri, atribuŃii, roluri etc. (norme-
structuri, norme-atribuŃii etc.). Cum însă ponderea cea mai însemnată a 
normelor dreptului o constituie categoria normelor-conduită, structura 
acestora bazată pe cele trei elemente devine relevantă şi caracteristică 
pentru norma juridică în general. 
 În al doilea rând, se impune şi observaŃia că în chiar categoria 
normelor de tip conduită această structură trinomică nu este prezentă în 
mod strict, cumulativ în fiecare normă luată ca text de sine-stătător. 
Aceasta deoarece reglementarea unor conduite mai complexe nu poate fi 
exprimată în mod concentrat într-un singur text-articol normativ ci, într-un 
grupaj conex de asemenea articole. De aceea, unul sau altul din 
elementele de structură ale normei – ipoteza, dispoziŃia, sancŃiunea – poate 
lipsi dintr-un articol concret sau altul, dar el nu poate lipsi din grupajul sau 
ansamblul acelei reglementări sau din  actele normative conexe la care se 
face trimitere. 
 În acest sens, câteva exemple sunt ilustrative20). Aşa bunăoară, 
art.174 Cod penal, formulează infracŃiunea de omor astfel: „Uciderea unei 
persoane se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea 
unor drepturi”. În această normă lipseşte ipoteza cuprinzând doar dispoziŃia 
— „uciderea unei persoane” — şi sancŃiunea — „se pedepseşte cu ...”. 
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 Articolele următoare însă (art.175 şi 176 C.pen.) pun accentul 
tocmai pe ipoteza conduitei incriminate, prezentând împrejurările şi 
condiŃiile care constituie circumstanŃe agravante ale săvârşirii infracŃiunii de 
omor. Astfel, art.175 Cod penal privind „omorul calificat”, prevede: „Omorul 
săvârşit în vreuna din următoarele împrejurări: a) cu premeditare; b) din 
interes material; c) asupra soŃului sau unei rude apropiate; d) profitând de 
starea de neputinŃă a victimei de a se apăra; e) prin mijloace ce pun în 
pericol viaŃa mai multor persoane; ... se pedepseşte cu închisoare de la 15 
la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi”. În acelaşi mod, art.176 Cod penal 
detaliază ipoteza pentru infracŃiunea de „omor deosebit de grav”: „Omorul 
săvârşit în vreuna din următoarele împrejurări: a) prin cruzimi;  b) asupra a 
două sau mai multor persoane; c) de către o persoană care a mai săvârşit 
un omor; d) pentru a săvârşi sau a ascunde săvârşirea unei tâlhării sau 
piraterii; e) asupra unei femei gravide, se pedepseşte cu detenŃiune pe 
viaŃă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi”. 
 Un alt exemplu de formulare al unui text normativ din care poate 
lipsi un element de structură, în acest caz este vorba de „dispoziŃie”, îl   
constituie art.183 Cod penal, privind lovirile sau vătămările cauzatoare de 
moarte, articol care cuprinde în textul său doar ipoteza şi sancŃiunea, în 
timp ce dispoziŃia — fapta sau conduita săvârşită — este formulată în alte 
articole, la care se face trimitere expresă: „Dacă vreuna dintre faptele 
prevăzute în art.180-182 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este 
închisoare de la 5 la 15 ani”. Pentru a identifica dispoziŃia sau conduita ce 
trebuie urmată trebuie consultate articolele la care se face trimitere (Astfel, 
art.180 Cod penal, privind lovirea sau alte violenŃe prevede : „Lovirea sau 
orice acte de violenŃă cauzatoare de suferinŃe fizice se pedepsesc cu 
închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă ...”; Art.181 Cod penal, 
privind vătămarea corporală, prevede:  „Fapta prin care s-a pricinuit 
integrităŃii corporale sau sănătăŃii o vătămare care necesită pentru 
vindecare, îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 5 ani ...”;  Iar art.182 Cod penal, privind vătămarea 
corporală gravă, prevede : „Fapta prin care s-a pricinuit integrităŃii corporale 
sau sănătăŃii o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale 
mai mult de 60 de zile, ..., se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani ...”). 
Deci, dispoziŃia art. 183 este  formulată în articolele la care se face 
trimitere. 
 În fine, există situaŃii când dispoziŃia şi ipoteza unei norme juridice 
sunt cuprinse într-un articol, iar sancŃiunea este formulată într-un alt 
articol. Astfel, în art.4, 5, 6 din Codul familiei sunt prevăzute o serie de 
conduite, condiŃii şi împrejurări care trebuie respectate la încheierea 
căsătoriei (vârsta legală, viitorii soŃi să nu fie căsătoriŃi, să nu fie rude în 
linie dreaptă sau în linie colaterală până la gradul al patrulea inclusiv), fără 
să fie indicată sancŃiunea pentru nerespectarea acestor dispoziŃii. Abia în 
art.19 al aceluiaşi cod, adică în grupajul de texte – articol prin care se 
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reglementează raportul juridic al căsătoriei este formulată sancŃiunea: „Este 
nulă căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziŃiilor prevăzute în art.4, 5, 6, 
...”. Asemenea exemple pot fi întâlnite în numeroase alte acte normative. 
 Este de subliniat faptul că din punctul de vedere al prezenŃei celor 
trei elemente ale normei juridice într-un singur articol, normele dreptului 
penal se pretează cel mai uşor unei asemenea structurări, faŃă de normele 
celorlalte ramuri ale dreptului, unde desluşirea şi dezvăluirea acestora este 
mai dificilă şi complicată (de exemplu, normele dreptului constituŃional, 
majoritatea normelor dreptului civil, normele dreptului procesual, normele 
dreptului internaŃional etc.). 
 Aşadar, analizată din perspectiva logico-juridică, norma de drept, în 
accepŃiunea ei generică de „normă de conduită” este structurată pe cele 
trei elemente: ipoteza, dispoziŃia şi sancŃiunea. (Despre conŃinutul acestor 
elemente, mai pe larg, în cele ce urmează). 
 
 b) Elementele normei juridice 
 
 1. Ipoteza 
 
 Ipoteza formulează împrejurările sau condiŃiile conduitei sau faptei 
prevăzută în normă şi, în anumite situaŃii, şi categoria subiecŃilor la care se 
referă prevederile dispoziŃiei. 
 În funcŃie de gradul de precizie a formulării, ipoteza poate fi: 
determinată şi/sau subînŃeleasă (ori relativ determinată). 
 Ipoteza determinată este cea care stabileşte exact condiŃiile de 
aplicare a dispoziŃiei. Ipoteza  determinată poate fi simplă sau complexă. 
Este ipoteză determinată simplă când norma juridică are în vedere o 
singură împrejurare în care se aplică dispoziŃia. De exemplu, art.1815 Cod 
civil: „Împrumutătorul nu poate, mai înainte de termen, să ceară lucrul 
împrumutat” (ipoteza este aici : „... înainte de termen ...”); sau, art. 98 Codul 
familiei: „Măsurile privitoare la persoana şi bunurile copiilor se iau de către 
părinŃi, de comun acord” (ipoteza este aici : „... de comun acord”). 
 Este ipoteză determinată complexă când sunt avute în vedere mai 
multe împrejurări, dintre care toate, sau fiecare în parte pot determina 
aplicarea dispoziŃiei. În situaŃia în care o conduită (o dispoziŃie) poate avea 
în vedere mai multe ipoteze (în funcŃie de care se circumstanŃiază sau 
califică gravitatea faptei respective), acestea se constituie ca circumstanŃe 
agravante sau atenuante. De exemplu, art.209 Cod penal, referitor la furtul 
calificat: „Furtul săvârşit în următoarele împrejurări: a) de două sau mai 
multe persoane împreună; b) de o persoană având asupra sa o armă 
sau o substanŃă narcotică; c) de către o persoană mascată, deghizată 
sau travestită; d) asupra unei persoane aflate în imposibilitatea de a-şi 
exprima voinŃa sau de a se apăra; e) într-un loc public; f) în vreun 
mijloc de transport în comun; g) în timpul nopŃii; h) în timpul unei 
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calamităŃi; i) prin efracŃie, escaladare sau prin folosirea fără drept a 
unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 15 ani” (A se vedea în acelaşi sens şi art.175, 176, 
219 ş.a. din Codul penal). 
 În „ipoteză” pot fi stabilite împrejurări sau condiŃii de timp sau de loc, 
modalităŃile desfăşurării conduitei etc., în care urmează să se aplice 
dispoziŃia. Ipoteza mai poate viza şi calitatea celor cărora li se adresează 
norma juridică. Astfel, uneori această calitate este exprimată la modul 
general, prin termeni generici ca de exemplu : „toŃi”, „nimeni”, „acela care...” 
etc.; alteori, ea se referă la o anume calitate determinată a subiecŃilor: 
cetăŃean, soŃ, soŃie, copil, mamă, funcŃionar, creditor, comerciant, militar, 
tutore etc. De exemplu, art.332 Cod penal, privind dezertarea: „AbsenŃa 
nejustificată de la unitate sau serviciu, care depăşeşte 3 zile, a oricărui 
militar (s.n.), se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 7 ani”. Aici ipoteza 
vizează calitatea de „militar” sau, vezi şi Cod penal art.177, unde calitatea 
vizată este cea de „mamă” ş.a. În unele norme, împrejurările şi condiŃiile 
pot să vizeze calitatea subiecŃilor în funcŃie de sex sau vârstă. De exemplu, 
art.198 Cod penal, care incriminează raportul sexual cu un minor : „Actul 
sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex, 
care nu a împlinit vărsta de 15 ani pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 
ani şi interzicerea unor drepturi (s.n.), sau art.4 Codul familiei : „Bărbatul se 
poate căsători numai dacă a împlinit vârsta de optsprezece ani, iar femeia 
numai dacă a împlinit şaisprezece ani” etc. 
 De asemenea, împrejurările şi condiŃiile pot să vizeze timpul, locul, 
mijloacele, starea subiectivă, consecinŃele etc., săvârşirii conduitei 
prescrise ca dispoziŃie (pe timp de noapte, în loc public, cu arma sau cu 
alte obiecte contondente dure, în stare de ebrietate, cu provocare de 
leziune ş.a.). De exemplu, art. 79 al.1 din OrdonanŃa de UrgenŃă nr.195/ 
2002 privind circulaŃia pe drumurile publice, prevede „Conducerea pe 
drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are în sânge 
o îmbibaŃie alcoolică ce depăşeşte limita legală sau care se află în stare de 
ebrietate se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani”.  
 Se înŃelege din cele de mai sus că o conduită sau o dispoziŃie 
cuprinsă într-o normă juridică poate avea mai multe ipoteze, adică mai 
multe împrejurări şi condiŃii de realizare în funcŃie de care se califică şi 
importanŃa ori gravitatea faptei. Deci, ipoteza este acea structură a normei 
juridice prin care se circumstanŃiază conduita supusă acelei reglementări, 
unele ipoteze constituind circumstanŃe atenuante sau agravante. 
 Ipoteza subînŃeleasă sau relativ determinată — nu este expres 
formulată, lipseşte practic din textul normativ respectiv. Ea se deduce, se 
subînŃelege din contextul mai larg al acelei reglementări, fie se va identifica 
în grupajul de texte normative privitoare la acea conduită sau faptă. De 
exemplu, art. 174 Cod penal stabileşte că „uciderea unei persoane se 
pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor 
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drepturi”. Din acest text normativ lipseşte formularea expresă a unor 
împrejurări sau condiŃii adică ipoteza concretă a faptei. Din context se 
subînŃelege că în orice împrejurare sau condiŃii fapta respectivă se 
pedepseşte. În articolele următoare însă (art. 175-180) diferitele ipoteze 
concret determinate circumstanŃiază omorul ca fiind „calificat”, „deosebit de 
grav”, „din culpă” etc. În formularea art. 243 Cod penal : „Înlăturarea sau 
distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseşte cu închisoare de la o 
lună la un an” ipoteza este relativ determinată sau subînŃeleasă deoarece 
legiuitorul nu formulează nici în structura articolului, nici în grupajul 
respectiv vreo ipoteză concret determinată a acestui fapt, înŃelegându-se 
că indiferent de împrejurările sau condiŃiile concrete ale conduitei – 
"înlăturarea sau distrugerea unui sigiliu legal aplicat – constituie infracŃiune 
şi se pedepseşte"). 
 
 2. DispoziŃia 
 
 Formulează conduita propriu-zisă care trebuie respectată în ipoteza 
dată, ea fiind considerată ca cea mai importantă structură sau element al 
normei juridice — „miezul normei juridice”20). 
 DispoziŃia normei juridice poate impune o anumită conduită, poate 
să prevadă obligaŃia de abŃinere de la săvârşirea unei fapte, poate formula 
anumite recomandări, poate să stimuleze anumite acŃiuni umane. 
 În funcŃie de conduita prescrisă, dispoziŃiile normelor juridice pot fi 
clasificate astfel: 
 a. DispoziŃii onerative — sunt cele care prevăd obligaŃia de a 
săvârşi anumite acŃiuni. De exemplu, obligaŃia prevăzută de art. 134 Codul 
familiei: „Tutorele, este dator să prezinte anual autorităŃii tutelare o dare de 
seamă despre modul cum a îngrijit de minor, precum şi despre 
administrarea bunurilor acestuia”. Sau dispoziŃia prevăzută de art. 998 Cod 
civil: „orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela 
din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara”. Tot o dispoziŃie onerativă 
este cuprinsă şi în art. 28 al.1 Codul familiei: „SoŃii sunt obligaŃi să poarte în 
timpul căsătoriei numele comun declarat”. De cele mai multe ori în 
formularea acestei categorii de dispoziŃii se utilizează termeni sau expresii: 
„trebuie”, „este obligat”, „este dator să...”, „este necesar...” etc. 
 b. DispoziŃii prohibitive  — sunt cele care interzic săvârşirea unor 
acŃiuni. De exemplu, interzicerea încheierii căsătoriei în situaŃiile prevăzute 
de art. 5 Codul familiei : „Este oprit să se căsătorească bărbatul care este 
căsătorit sau femeia care este căsătorită”; sau interdicŃia adresată 
locatorului în art.1424 Cod civil: „Locatorul nu poate în cursul locaŃiunii să 
schimbe forma lucrului închiriat sau arendat”. 
 În formularea acestei categorii de dispoziŃii se utilizează în mod 
frecvent termeni sau expresii ca: „este interzis”, „este oprit”, „nu poate”, „nu 
trebuie” etc. 
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 După cum rezultă din cele de mai sus, atât dispoziŃiile onerative, cât 
şi cele prohibitive sunt în mod expres formulate, impunând o anumită 
conduită (fie obligaŃia de a o executa, fie abŃinerea de la săvârşirea ei), 
motiv pentru care unii autori le-au denumit dispoziŃii „imperative” sau 
„categorice”. 
 c. DispoziŃii permisive — sunt cele care nici nu impun obligaŃia de 
a executa, nici nu interzic săvârşirea unei acŃiuni, lăsând la latitudinea 
părŃilor să aleagă conduita pe care doresc să o urmeze. De exemplu, 
dispoziŃiile din Codul civil referitoare la acceptarea moştenitorilor - art. 685 
Cod civil : „Succesiunea poate fi acceptată curat şi simplu sau sub 
beneficiu de inventar”, sau, art. 689 Cod civil „Acceptarea poate fi expresă 
sau tacită”, sau, art. 27 al. 2 Codul familiei: „SoŃii pot să-şi păstreze numele 
lor dinaintea căsătoriei, să ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele 
lor reunite”. 
 Pentru formularea acestei categorii de dispoziŃii se folosesc termeni 
sau expresii, ca de exemplu: „... pot să...”, „... sunt liberi să ...”, „se pot 
învoi” etc. 
 DispoziŃiile supletive — sunt o variantă a celor permisive, lăsând 
la latitudinea părŃilor interesate să aleagă conduita pe care doresc să o 
urmeze. Dacă însă ele nu se hotărăsc asupra conduitei, voinŃa lor va fi 
suplinită de către organul de stat abilitat în acest sens. De exemplu, 
conform art. 40 Codul familiei, la desfacerea căsătoriei prin divorŃ, soŃii se 
pot învoi asupra numelui pe care urmează să-l poarte soŃul care, în urma 
încheierii căsătoriei, a purtat numele de familie al celuilalt soŃ. Dacă nu se 
învoiesc, instanŃa va fi cea care va stabili în acest sens. „La desfacerea 
căsătoriei prin divorŃ — se arată în articolul 40 — soŃii se pot învoi ca soŃul 
care a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soŃ, să poarte 
acest nume şi după desfacerea căsătoriei. Dacă nu a intervenit o învoială 
sau dacă instanŃa nu a dat încuviinŃarea, fiecare dintre foştii soŃi va purta 
numele ce avea înainte de căsătorie” ; sau, prevederile art. 36 al. 1, Codul 
familiei: „La desfacerea căsătoriei, bunurile comune se împart între soŃi, 
potrivit învoielii acestora. Dacă soŃii nu se învoiesc asupra împărŃirii 
bunurilor comune, va hotărî instanŃa judecătorească”. 
 d. DispoziŃii de recomandare — sunt cele care prevăd, de regulă, 
o anumită conduită pe care statul o recomandă persoanelor fizice sau 
organizaŃiilor obşteşti. Pentru ca aceste dispoziŃii să fie realizate, trebuie să 
fie însuşite de către cei cărora li se adresează. Ele deci nu se impun ca 
obligatorii. Cele mai multe dispoziŃii de recomandare au fost formulate în 
dreptul cooperatist sau în normele privitoare la diversele forme de 
organizare şi activitate civică-obştească, 
 e. DispoziŃii de stimulare – sunt cele care prevăd recompensarea 
unei conduite sau activităŃi deosebite. Se întâlnesc mai frecvent în dreptul 
muncii şi activităŃii de creaŃie. De exemplu, art. 99 Codul muncii prevede: 
„Pentru îndeplinirea în cele mai bune condiŃii a sarcinilor ce le revin, 
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precum şi pentru realizări deosebite în îndeplinirea angajamentelor 
individuale şi colective, persoanele încadrate în muncă pot primi, potrivit 
dispoziŃiilor legale, următoarele recompense: acordarea de trepte sau 
gradaŃii de salarizare, cu reducerea vechimii prevăzute de lege, gratificaŃii, 
premii, alte recompense materiale şi morale (titluri de onoare, înscrierea în 
cartea de onoare, mulŃumire verbală sau în scris etc.). 
 f. DispoziŃii generale, speciale şi de excepŃie — Această triplă 
categorie de dispoziŃii sunt grupate în funcŃie de criteriul gradului de 
generalitate şi al sferei lor de aplicare. Astfel:  
 — dispoziŃii generale - sunt cele cu sfera cea mai largă de 
generalitate, reglementând o întreagă ramură a dreptului. Ele sunt 
formulate, de regulă, în partea introductivă a unei legi sau a altui act 
normativ mai amplu. De exemplu, Partea generală a Codului penal, ce 
cuprinde norme cu caracter de „principii generale”, referitoare la scopul legii 
penale şi aplicarea acesteia în spaŃiu şi timp, la instituŃia infracŃiunii, a 
răspunderii penale şi cu privire la pedepse. Aceste norme au aplicabilitate 
atât asupra infracŃiunilor prevăzute în Partea specială a Codului penal, cât 
şi asupra infracŃiunilor prevăzute în alte legi ce conŃin dispoziŃii penale. De 
aici şi caracterul lor de a fi „dispoziŃii generale; 
 — dispoziŃiile speciale sunt cuprinse în normele prin care se 
reglementează un domeniu determinat de raporturi sociale. Ele devin şi se 
numesc „speciale” pentru că se referă la o categorie distinctă de raporturi 
juridice (de ramură sau subramură, ori dintr-un anumit domeniu distinct al 
dreptului). De exemplu, Partea specială a Codului penal grupează în cele 
11 titluri normele „speciale” prin care sunt reglementate cele mai importante 
categorii determinate de infracŃiuni. Tot astfel poate fi făcută distincŃia între 
dispoziŃiile generale şi speciale ale Codului muncii sau alte acte normative 
mai ample (legi, hotărâri guvernamentale, tratate internaŃionale etc.). 
Gruparea dispoziŃiilor normelor juridice în „generale” şi „speciale” — nu 
trebuie însă înŃeleasă în mod rigid deoarece termenii de „general şi 
„special” au în acest context un sens relativ. Prin comparare, o anumită 
„dispoziŃie” poate fi considerată specială în raport cu o altă „dispoziŃie” cu 
referinŃă şi aplicare mai largă, dar într-un alt context ea poate fi „generală” 
în raport cu o dispoziŃie cu o sferă de aplicare mai restrânsă21) ; 
 — dispoziŃiile de excepŃie — constituie fie o completare a 
dispoziŃiilor generale, fie a celor speciale. De exemplu, art. 6 al.1 din Codul 
familiei prevede interdicŃia încheierii căsătoriei „între rudele în linie dreaptă, 
precum şi cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv”. Alineatul 
următor al aceluiaşi articol introduce o dispoziŃie de excepŃie: „Pentru 
motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al 
patrulea poate fi încuviinŃată” de Consiliul judeŃean în care îşi are domiciliul 
cel care cere această încuviinŃare. (Vezi în acest sens şi art. 4 al aceluiaşi 
Cod în care prin derogare sau excepŃie se poate încuviinŃa căsătoria femeii 
la 15 ani). 
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 DispoziŃiile de excepŃie mai sunt numite şi „dispoziŃii derogatorii” 
întrucât prevăd o exceptare sau derogare de la dispoziŃiile generale sau 
speciale. 
 
 3.  SancŃiunea  
 
 Reprezintă22) acel element al normei juridice care prevede urmările 
nerespectării dispoziŃiei. Ea este măsura luată împotriva voinŃei celui care 
încalcă dispoziŃiile normelor de drept şi este aplicată de organe special 
abilitate în acest sens. SancŃiunea materializează răspunderea juridică a 
autorului încălcării normei de drept, asigurând eficienŃă dreptului în general. 
 Aplicarea sancŃiunii urmăreşte, în principal: repararea prejudiciului şi 
restabilirea ordinii încălcate, îndreptarea celui vinovat şi reintegrarea lui în 
societate, prevenirea săvârşirii de fapte antisociale pe viitor. 
 După natura raporturilor sociale reglementate şi Ńinând seama de 
pericolul social al actelor de încălcare a dreptului, se pot distinge 
următoarele categorii de sancŃiuni : 
 a — sancŃiuni penale — sunt cele aplicate în cazul săvârşirii de 
infracŃiuni. După gravitatea lor, sancŃiunile penale se pot împărŃi în diferite 
categorii,  conform art. 53 Cod penal : principale (închisoare sau amendă); 
complimentare (interzicerea unor drepturi de la 1 la 10 ani ; degradarea 
militară confiscarea parŃială sau totală a averii) ; accesorii, care constau în 
interzicerea unor drepturi anume prevăzute de lege din momentul în care 
hotărârea de condamnare (cu executarea pedepsei în închisoare) a rămas 
definitivă şi până la terminarea executării pedepsei. (De exemplu, art. 64 
Cod penal prevede interzicerea unor drepturi : de a alege şi de a fi ales în  
autorităŃile publice sau în funcŃii elective publice ; de a ocupa o funcŃie sau 
de a exercita o activitate de natura celei de care s-a folosit condamnatul 
pentru săvârşirea infracŃiunii ; decăderea din drepturile părinteşti; de a fi 
tutore sau curator ş.a.) ; 
 b — sancŃiunile civile — constau în despăgubirile pe care le 
datorează şi care sunt impuse celui care răspunde pentru producerea unei 
pagube, în vederea repunerii celui păgubit în drepturile încălcate. 
SancŃiunile civile pot fi executate în natură sau în echivalent. Ele mai pot 
consta şi în anularea actului ilicit ş.a.; 
 c — sancŃiunile administrative — se aplică, de regulă, pentru 
săvârşirea unor fapte cu un grad de pericol social mai redus decât 
infracŃiunile, fapte ce se numesc contravenŃii. Cea mai frecventă sancŃiune 
administrativă este amenda; 
 d — sancŃiunile disciplinare — se aplică în cazul abaterilor de la 
disciplina muncii, stabilite prin Codul muncii, precum şi în regulamentele de 
funcŃionare ale unităŃilor economico-sociale, a instituŃiilor de stat, precum şi 
ale celorlalte persoane juridice lucrative. Cele mai frecvente sancŃiuni 
disciplinare sunt prevăzute de art. 275 al Codului muncii care arată că: 
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„Încălcarea cu vinovăŃie de către salariat a obligaŃiilor sale, inclusiv a 
normelor de comportare, constituie abatere disciplinară, care se 
sancŃionează, după caz, potrivit legii, cu: mustrare, avertisment, retragerea 
uneia sau mai multor gradaŃii de salarizare pe o perioadă de la 1 la 3 luni, 
reducerea salariului cu 5-10% pe o perioadă de la 1 la 3 luni, desfacerea 
disciplinară a contractului de muncă”. 
 SancŃiunile mai pot fi clasificate şi având în vedere criteriul gradului 
lor de determinare, astfel: 
 a) sancŃiunile absolut determinate — sunt cele precis formulate şi al 
căror cuantum sau limite nu pot fi micşorate sau mărite de organele 
împuternicite să le aplice. De exemplu, art. 19 al Codului familiei prevede: 
„Este nulă căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziŃiilor prevăzute în art. 4, 
5, 6, 7 lit.a, 9 şi 16”, sau, în dreptul administrativ, unele sancŃiuni cu 
amendă în sumă fixă; 
 b) sancŃiuni relativ determinate — sunt acele sancŃiuni stabilite în 
limitele unui minim şi a unui maxim de pedeapsă, urmând ca organul de 
aplicare să stabilească cuantumul ei exact. În această categorie intră 
majoritatea sancŃiunilor penale, care înscriu pedeapsa într-o limită minimă 
şi maximă a ei. De exemplu, închisoare de la 6 luni la 3 ani, sau, de la 10 la 
20 de ani etc. În acelaşi fel, relativ determinat, este stabilit de regulă şi 
cuantumul amenzilor, fie că sunt aplicate ca urmare a săvârşirii unei 
infracŃiuni sau a unei contravenŃii; 
 c) sancŃiuni alternative — Uneori, organul de aplicare a sancŃiunii 
are posibilitatea să aleagă, de regulă, între două feluri de sancŃiuni 
(închisoare sau amendă). De exemplu, art. 180 al. 1 Cod penal: „Lovirea 
sau orice acte de violenŃă cauzatoare de suferinŃe fizice se pedepseşte cu 
închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă”; 
 d) sancŃiunile cumulative — sunt cele care se constituie prin 
cumulul, prin însumarea mai multor sancŃiuni şi care se aplică în mod 
obligatoriu pentru aceeaşi faptă. De exemplu, sancŃiunea cu închisoarea 
poate fi cumulată cu confiscarea totală sau parŃială a averii şi cu 
interzicerea unor drepturi civile sau publice. Art. 211 al. 3 Cod penal, 
prevede: „Tâlhăria care a produs consecinŃe deosebit de grave sau a avut 
ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de 
ani şi interzicerea unor drepturi”. 
 Aşadar, înŃelese în unitatea şi conexiunea lor, ipoteza, dispoziŃia şi 
sancŃiunea conturează ceea ce se înŃelege prin structura internă sau 
logico-juridică a normei. Forma sau structura ei exterioară de exprimare 
Ńine de procesul complex al elaborării, creării şi formulării normei juridice, 
operaŃiune denumită în mod frecvent ca „tehnică normativă”, „tehnică 
legislativă” sau,  atunci când se are în vedere şi procesul de aplicare sau 
de organizare instituŃională a sistemului juridic denumirea este cea de 
"tehnică juridică", având o sferă mai largă decât cea de „tehnică legislativă” 
sau „tehnică normativă”. (Problematica formei sau a structurii exterioare a 



 114 

normei juridice este explicată în capitolele imediat următoare, intitulate 
„Elaborarea normelor juridice şi tehnica legislativă” şi „Izvoarele dreptului”). 
 
 

4. Clasificări ale normelor juridice 
 
 
 Ca şi în cazul normelor sociale şi în cel al normelor juridice, marea 
lor varietate şi diversitate impune analizei şi cunoaşterii ordonarea sau 
clasificarea acestora în funcŃie de anumite criterii. De altfel, din optică 
sistemică dreptul — în înŃelesul său de ansamblu de norme juridice — nu 
este un conglomerat amorf, o sumă sau cantitate de norme „uniforme” ci, 
un sistem de categorii de norme relativ distincte în funcŃie de: domeniul pe 
care îl reglementează, de metodele de reglementare pe care le foloseşte 
legiuitorul în elaborarea lor, de calitatea organului emitent şi de forma pe 
care o îmbracă actul normativ, de conŃinutul relaŃional pe care îl 
reglementează sau stabileşte acea normă, caracterul sau natura 
dispoziŃiilor sau al sancŃiunilor etc. De observat că şi în această 
problematică, opiniile autorilor citaŃi sunt destul de nuanŃate şi diferite chiar  
din cauza criteriilor înseşi pe care le au în vedere în realizarea respectivelor 
clasificări. 
 Dintre cele mai larg acceptate şi utilizate clasificări ale normelor 
juridice pot fi amintite: 

a. După criteriul ramurii de drept24) sau al domeniului25) supus 
reglementării, normele juridice se clasifică în: norme de drept 
constituŃional, de drept civil, de drept procesual civil, de drept penal, de 
drept procesual penal, de drept administrativ, de drept financiar, de dreptul 
muncii, de drept funciar, de dreptul familiei, de drept comercial, etc.; 

Normele de drept constituŃional reglementează raporturile sociale 
ce se formează în legătură cu procesul constituirii, organizării şi exercitării 
puterii de stat. Aceste norme sunt cuprinse de regulă în ConstituŃii sau 
legile fundamentale ale statului respectiv. Normele juridice de drept 
constituŃional se referă în principal la aspecte ale organizării şi raporturilor 
de putere cum sunt: stabilirea orânduirii de stat, a formei de stat, a 
regimului politic, reglementează cetăŃenia, drepturile, libertăŃile şi obligaŃiile 
fundamentale ale cetăŃeanului, sistemul electoral etc. 
 Normele de drept civil reglementează raporturile patrimoniale şi 
cele personale nepatrimoniale care iau naştere între persoanele fizice, între 
acestea şi cele juridice, raporturi în care părŃile sau subiectele se situează 
pe o poziŃie de egalitate juridică (adică, nu sunt în raporturi de subordonare 
directă, de constrângere) în exercitarea drepturilor şi obligaŃiilor subiective. 
Normele  de drept civil reglementează în principal raporturile de proprietate 
privată, raporturile obligaŃionale, succesiunea, persoanele - ca subiecte ale 
raportului juridic civil, prescripŃia, sancŃiunile civile etc. 
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 Normele de drept procesual civil reglementează procedura de 
desfăşurare a activităŃii instanŃelor civile, a desfăşurării dezbaterii şi 
pronunŃării hotărârilor în cauzele civile, a raporturilor care apar între 
organele de înfăptuire a justiŃiei (judecătorii, tribunale, curŃi de apel) şi 
persoanele fizice şi/sau juridice, precum şi între acestea ca părŃi ale unui 
proces civil în calitatea lor de reclamant şi pârât. 
 Normele de drept penal sunt acelea prin care se stabilesc acele 
fapte care sunt considerate infracŃiuni, cele prin care se stabilesc condiŃiile 
tragerii la răspundere penală şi pedepsele. 

Normele de drept procesual penal reglementează activitatea    
organelor de urmărire penală, a parchetelor şi instanŃelor penale în 
descoperirea, judecarea, stabilirea şi executarea pedepselor. 
 Normele de drept administrativ reglementează raporturile din 
domeniul administraŃiei de stat centrale şi locale, raporturi administrative ce 
iau naştere între acestea şi cetăŃeni precum şi dintre diferitele structuri ale 
organelor administraŃiei publice. 
 Normele de drept financiar reglementează raporturile referitoare la 
formarea, repartizarea şi întrebuinŃarea fondurilor băneşti reglementând în 
principal, activitatea şi raporturile bugetare, cele din sfera finanŃelor publice 
şi ale societăŃilor comerciale, asigurări sociale, sistem bancar, impozite, 
taxe etc. 
 Normele de dreptul muncii cuprind reglementări juridice 
referitoare la raporturile de muncă şi cele derivate din aceste raporturi, cu 
deosebire privitoare la: contractul de muncă, disciplina muncii, timpul de 
lucru, de odihnă, asigurări sociale, protecŃia şi tehnica securităŃii muncii, 
şomaj etc. 
 Normele de drept funciar reglementează raporturile de proprietate, 
administrare şi folosire a pământului (a terenurilor), organizarea şi evidenŃa 
fondului funciar, regimul juridic al terenurilor etc. 
 Normele de dreptul familiei reglementează ansamblul relaŃiilor 
nepatrimoniale şi patrimoniale care iau naştere între membrii familiei, 
precum şi unele raporturi dintre aceştia şi terŃi (de exemplu, raporturile de 
adopŃiune ş.a.). 
 Normele de drept comercial reglementează raporturile de natură 
comercială dintre diferitele categorii de persoane (fizice şi/sau juridice).  
  

b. După criteriul forŃei juridice26) al actului normativ în care sunt 
cuprinse, adică al ierarhiei şi formelor actului normativ ca izvor de drept, 
normele juridice pot fi: norme juridice cuprinse în legi (legea fiind actul 
normativ cu cea mai mare forŃă juridică, elaborat de Parlament); norme 
juridice cuprinse în decrete (decretele sunt acte normative elaborate de 
Preşedintele României); norme juridice cuprinse în Hotărâri de Guvern şi 
OrdonanŃe guvernamentale elaborate de puterea executivă; norme juridice 
cuprinse în acte normative elaborate de organele administraŃiei locale 
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(decizii) care au o sferă de aplicabilitate limitată la competenŃa teritorială 
(judeŃ, municipiu, oraş, comună) a organului care a emis actul, etc. 
 
 c. După criteriul sferei de aplicare27 şi al gradului de 
generalitate28) normele juridice se pot clasifica în norme generale, norme 
speciale şi norme de excepŃie. (Această clasificare este făcută şi în funcŃie 
de criteriul gradului de generalitate al „dispoziŃiei” din structura normei 
juridice respective despre care s-a vorbit la punctul anterior). 

Normele juridice generale sunt cele care au sfera sau gradul de 
generalitate cel mai larg şi se aplică la un întreg domeniu sau ramură a 
dreptului constituind ceea ce se mai numeşte şi „dreptul comun” al acelui 
domeniu sau ramuri (exemple: normele juridice cuprinse în partea generală 
a Codului Penal; unele reglementări cuprinse în Codul Civil se aplică şi în 
dreptul comercial);  

 Normele juridice speciale sunt cele care au o sferă de 
aplicabilitate (şi de generalitate) mai restrânsă pentru categorii de raporturi 
determinate din sfera acelui domeniu sau ramuri. Mai sunt numite 
„speciale” şi actele normative care intervin ulterior în reglementarea acelei 
categorii de raporturi. Normele speciale derogă de la cele generale 
(specialia generalibus derogant) fiind de strictă interpretare şi aplicabilitate. 
Aceasta înseamnă că în cazul concurenŃei  celor două categorii de norme 
în reglementarea unui raport juridic se va aplica norma specială (exemple: 
normele juridice din cuprinsul legilor speciale care cuprind şi dispoziŃii 
penale, Legea pentru combaterea evaziunii fiscale, Legea pentru protecŃia 
dreptului de autor, etc); 

Normele juridice de excepŃie — aşa cum s-a menŃionat şi la 
„dispoziŃia de excepŃie” - completează normele generale sau speciale prin 
derogare de la prevederile acestora (de exemplu Codul Familiei fixează 
vârsta minimă pentru căsătorie la 18 ani bărbatul şi 16 ani femeia; această 
regulă este completată printr-o excepŃie – pentru motive temeinice se poate 
încuviinŃa căsătoria femeii care a împlinit 15 ani). 
 
 d. După criteriul structurii logice29) şi al tehnicii juridice de 
redactare30), normele juridice se pot clasifica în norme complete şi 
incomplete, după cum cuprind sau nu în mod cumulativ în aceeaşi normă 
(articol sau grupaj de articole) cele trei structuri sau elemente: ipoteza-
dispoziŃia-sancŃiunea. Normele incomplete pot fi, la rândul lor: norme de 
trimitere şi norme în alb. Sunt norme de trimitere cele care îşi 
completează structura cu elementele normelor la care fac trimitere, norme 
care se găsesc fie în acelaşi act normativ fie în alte acte normative ale 
dreptului pozitiv (în vigoare).  Normele în alb sunt cele care îşi vor completa 
structura cu prevederi din acte normative ce urmează să apară în 
completarea lor. 
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 e. După criteriul modului de reglementare a conduitei31) sau al 
naturii, al caracterului conduitei32), respectiv al caracterului 
dispoziŃiilor33) normele juridice se pot clasifica în: norme onerative, norme 
prohibitive (ambele denumite şi „imperative” sau categorice), norme 
permisive (cu varianta lor - norme supletive), norme de recomandare, 
norme de stimulare, norme generale, speciale şi de excepŃie.  

Norme juridice onerative – sunt acele norme care obligă subiectul 
să facă ceva, să săvârşească o acŃiune concretă (termenul de onerativ vine 
din latinescul onus-oneris care înseamnă sarcină, obligaŃie). Exemple: 
conducătorul auto care a comis un accident de circulaŃie este obligat să 
transporte victima la cel mai apropiat spital; părinŃii sunt obligaŃi să acorde 
îngrijiri copiilor; persoanele care doresc să se căsătorească trebuie să-şi 
exprime acordul în faŃa ofiŃerului de stare civilă, etc. 

Norme juridice prohibitive – sunt cele care obligă subiectul să se 
abŃină de la săvârşirea unor acŃiuni, a unor fapte concrete. Cele mai multe 
norme prohibitive se găsesc în dreptul penal şi dreptul administrativ, prin 
care se interzice furtul, violul, omorul, tâlhăria, se interzic faptele de 
tulburare a ordinii şi liniştii publice etc.  

Normele juridice onerative şi prohibitive sunt cunoscute şi definite 
ca norme juridice imperative, întrucât legiuitorul comandă subiectului să 
facă, să execute ceva concret sau să se abŃină de la o anumită conduită.   

Normele juridice permisive  sunt acele norme care nici nu obligă, 
nici nu interzic o anumită conduită. Ele permit subiectului să aleagă o 
conduită, un comportament care însă nu poate încălca sau afecta ordinea 
de drept (este permis tot cea ce legea nu interzice). Astfel, dreptul la recurs 
al părinŃilor în proces este o formă juridică permisivă, pentru că lasă la 
latitudinea, la aprecierea părinŃilor dacă uzează sau nu de această cale de 
atac. 
 Norma juridică permisivă se poate transforma în normă imperativă, 
situaŃie în care se numeşte normă supletivă. 
 Norma supletivă oferă subiecŃilor posibilitatea de a opta, de a 
alege, pentru o conduită şi numai dacă dreptul la opŃiune nu a fost exercitat 
de ei într-un interval de timp, norma supletivă este cea care stabileşte 
reglementarea ce se va aplica. Exemplu: în caz de divorŃ, părŃile se pot 
învoi în legătură cu numele pe care-l vor purta după desfacerea căsătoriei, 
iar instanŃa de judecată ia act de învoiala părŃilor consemnând-o în 
hotărârea de divorŃ. Dacă însă părŃile nu utilizează această libertate, 
instanŃa este obligată să hotărască şi în legătură cu numele ce urmează 
să-l poarte foştii soŃi după desfacerea căsătoriei.   

Tot în cadrul acestei clasificări intră şi normele de recomandare, 
normele de stimulare, norme generale, speciale şi de excepŃie. 
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f. După criteriul conŃinutului lor de referinŃă normele juridice s-ar mai 
putea clasifica şi în categoriile de: 
 • Norme de tip - conduită sau prescriptive. Acestea constituie 
categoria cea mai largă a normelor juridice, conŃinutul lor de referinŃă fiind 
în principal conduita, acŃiunea, inacŃiunea, drepturile şi obligaŃiile subiecŃilor 
umani în diversele raporturi sociale; 
 • Norme-principii34), constituie importanta categorie de norme care, 
prin conŃinutul lor de referinŃă nu prescriu conduite, acŃiuni, drepturi sau 
obligaŃii subiective etc. ci, consacră, proclamă sau enunŃă anumite scopuri, 
idealuri, valori, realităŃi, principii etc., în funcŃie de care toate celelalte 
categorii de norme care sunt cuprinse sub incidenŃa lor de referinŃă îşi vor 
stabili reglementările în limitele prevederilor acestor norme-principii. Ele au 
deci rolul de a stabili sau oferi cadrul juridic general în care se înscriu 
celelalte norme (generale, speciale, de excepŃie etc.). Asemenea norme-
principii sunt cuprinse, de exemplu, în ConstituŃie (Titlul I — Principii 
generale), sau în partea generală a codurilor sau actelor normative mai 
ample, uneori chiar sub denumirea de „Principii generale” sau „DispoziŃii 
generale” etc.; 
  • Normele definiŃii — sunt şi ele o categorie de norme, cu referinŃă 
distinctă, în conŃinutul cărora nu sunt cuprinse reglementări de conduite 
etc. ci, definesc, descriu sau conferă — cu caracter obligatoriu — un 
anumit înŃeles sau sens unor lucruri, fapte, fenomene sau termeni ai 
limbajului juridic. Ele au deci rolul de a da precizie şi înŃeles clar lucrurilor la 
care se referă, uşurând înŃelegerea, interpretarea şi aplicarea normelor 
juridice. (De exemplu, Codul penal, art. 140-154 prin care se definesc 
înŃelesul unor termeni, sau, Codul civil, art. 576 care defineşte servitutea,  
sau art. 942 care defineşte contractul etc. sau, ConstituŃia, în art. 1 pct.1 şi 
2, art.4, pct.2 etc.); 
  • Norme-atribuŃii, competenŃe sau sarcini35), respectiv norme 
organizatorice36) — constituie categorii relativ distincte de norme care se 
referă la structuri şi funcŃii, la moduri de organizare instituŃională în sfera 
dreptului public sau privat. (De exemplu, art. 101 din ConstituŃie referitor la 
rolul şi structura Guvernului sau art. 85-86, 91-92, 94 referitoare la 
atribuŃiile Preşedintelui statului sau, prevederile din diferitele Legi organice 
de organizare şi funcŃionare ale diferitelor structuri sau instituŃii ale puterii 
de stat etc. 
 Desigur, criteriile de clasificare şi posibilitatea clasificării normelor 
juridice nu se epuizează prin aceste câteva exemplificări. Important este 
atât pentru teoria cât şi pentru practica dreptului de a opera cu anumite 
clasificări pentru a face mai eficient procesul de cunoaştere şi de aplicare a 
normelor juridice în cadrul unui sistem de drept. 
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5. Întrebări de control şi autoverificare 
 
 

 - ExplicaŃi noŃiunea generică de “normă” – “normă socială”. 
 
 - EnunŃaŃi şi explicaŃi principalele caracteristici ale normelor sociale– 
posibilele clasificări ale acestora. 
 
 - ExplicaŃi şi definiŃi noŃiunea de normă juridică. 
 
 - Care sunt principalele caracteristici ale normelor juridice prin care 
se delimitează de celelalte categorii de norme sociale? 
 
 - Ce înŃelegeŃi prin “structura logico-juridică internă” a normei 
juridice şi care sunt aceste elemente de structură? ExplicaŃi situaŃiile în 
care unul sau altul din aceste elemente de structură pot sau nu pot să 
lipsească din alcătuirea unei norme de drept elaborată sub forma unui text-
articol singular sau al unui grupaj de texte-articol. 
 
 - DetaliaŃi explicarea “ipotezei” – ca element al structurii unei norme 
juridice. 
 - Ce se înŃelege prin “dispoziŃie” – ca element al normei juridice şi 
care sunt principalele categorii de dispoziŃii din cuprinsul normelor de 
drept? 
 
 - ExplicaŃi “sancŃiunea” – ca element de structură al unei norme 
juridice şi clasificarea acestora. 
 
 - Care sunt principalele criterii de clasificare a normelor juridice şi 
clasificarea acestora după criteriile enunŃate? 
 
 
 Teste de verificare: 
 
 NotaŃi cu (x) care din caracteristicile normelor mai jos enunŃate sunt 
specifice numai normelor juridice: 
 (  ) au un caracter generic, impersonal, adresându-se unor subiecŃi 
potenŃiali; 
 ( ) au o dinamică specifică – evoluează în funcŃie de evoluŃia 
generală a societăŃii; 
 (  ) se adresează şi acŃionează numai în raport cu persoanele cu 
discernământ; 
 (  ) nerespectarea lor atrage constrângerea statală; 
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 (  ) urmăresc încurajarea, stimularea, prohibirea, prevenirea, etc. a 
unor conduite umane; 
 (  ) pot crea sau determina apariŃia unor raporturi juridice; 
 (  )  acŃionează atâta timp cât sunt în vigoare; 
 (  ) pot să reglementeze şi să prevadă consecinŃele (efectele) unor 
evenimente care se produc independent sau relativ independent de voinŃa 
oamenilor. 
 
 NotaŃi cu (x) variantele enunŃurilor de mai jos pe care le consideraŃi 
corecte: 
 (  ) ipoteza subînŃeleasă (relativ determinată) a normei juridice arată 
probabilitatea sau posibilitatea conduitei sau faptei; 
 (  ) ipoteza concret determinată a normei juridice poate lipsi din 
structura unui text-articol concret; 
 (  ) ipoteza normei juridice arată conduita, acŃiunea, inacŃiunea, etc. 
ce trebuie respectate; 
 (  ) ipoteza normei juridice arată circumstanŃele faptei, acŃiunii, 
inacŃiunii etc. şi ale stării subiective ale autorului în momentul săvârşiri 
faptei; 
 (  ) ipoteza normei juridice poate constitui o circumstanŃă agravantă 
sau atenuantă în aplicarea acelei norme; 
 (  ) ipoteza normei juridice nu vizează calităŃi generice ale subiecŃilor 
conduitei sau faptei prevăzute în dispoziŃia ei, calităŃile speciale ale 
acestora. 
 
 NotaŃi cu (x) variantele enunŃurilor de mai jos pe care le consideraŃi 
corecte: 
 “DispoziŃia” – ca element de structură al normei juridice indică: 
 (  ) măsura luată de organul de aplicare; 
 (  ) poate lipsi din structura unui text-articol concret; 
 (  ) este actul juridic prin care se dispune soluŃionarea unui caz de 
încălcare a normei de drept; 
 (  ) arată conduita, fapta, acŃiunea, inacŃiunea, dreptul, obligaŃia etc. 
prevăzute de norma juridică; 
 (  ) nu poate lipsi din conŃinutul unei reglementări juridice sub forma 
unor texte-articol normative; 
 (  ) indică sancŃiunea prevăzută de acea normă juridică. 
 
 NotaŃi cu (x) variantele enunŃurilor de mai jos pe care le consideraŃi 
corecte: 
 “SancŃiunea” – ca element al normei juridice este sau reprezintă: 
 (  ) actul de dispoziŃie emis în vederea soluŃionării unui fapt ilicit; 
 (  ) este faza finală a procesului de aplicare a normei juridice; 
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 (  ) este consecinŃă nerespectării sau încălcării dispoziŃiei prevăzută 
în acea normă de drept; 
 (  ) este măsura prevăzută de normă şi luată de organul de stat 
competent împotriva voinŃei celui vinovat de săvârşirea faptului ilicit; 
 (  ) sancŃiunile sunt specifice doar normelor cu dispoziŃii imperative 
(onerative sau prohibitive). 
 
 łinând seama de structura trinomică (cele trei elemente) ale normei 
juridice, notaŃi cu (x) variantele corecte ale enunŃurilor de mai jos: 
 (  ) o normă juridică poate fi elaborată printr-un singur text-articol; 
 (  ) o normă juridică poate fi elaborată printr-un grupaj de texte-
articole; 
 (  ) fiecare text-articol dintr-un act normativ reprezintă întotdeauna o 
normă juridică; 
 (  ) nu întotdeauna un text-articol dintr-un act normativ reprezintă o 
normă juridică; 
 (  ) toate normele juridice sunt elaborate pe structura cumulativă a 
celor trei elemente de structură; 
 (  ) sunt norme juridice care nu cuprind în mod cumulativ toate cele 
trei elemente de structură; 
 (  ) din structura unei norme juridice poate lipsi ipoteza; 
 (  ) din structura unei norme juridice nu poate lipsi ipoteza; 
 (  ) din structura unei norme juridice poate lipsi dispoziŃia; 
 (  ) din structura unui text-articol al unei reglementări juridice  poate 
lipsi dispoziŃia; 
 (  ) din structura unei norme juridice  (fie că este elaborată printr-un 
singur text-articol, fie printr-un grupaj de texte-articol) nu poate lipsi 
dispoziŃia; 
 łinând seama de categoriile de dispoziŃii cuprinse în structura 
normelor juridice (vezi clasificarea dispoziŃiilor): 
 (  ) toate normele juridice sunt onerative sau prohibitive; 
 (  ) toate normele juridice prescriu sancŃiuni; 
 (  ) nu toate normele juridice prevăd implicit şi sancŃiuni. 
 
 ExerciŃii aplicative: 
 AlegeŃi şi analizaŃi din perspectiva elementelor de structură ale 
normei juridice cel puŃin câte trei norme din: 

- Codul penal; 
- ConstituŃie; 
- Codul rutier; 
- Alte legi sau acte normative publicate în Monitorul Oficial. 
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VII 
 

ELABORAREA NORMELOR JURIDICE. 
TEHNICA JURIDICĂ NORMATIVĂ 

 
 
 

1. ConŃinutul noŃiunii de „elaborare” a normei juridice 
  
 

La problematica „structurii” normei juridice s-a menŃionat că orice 
normă are un conŃinut şi formă specifice. ConŃinutul este exprimat prin 
structura logico-internă, adică prin conexiunea sistemică a elementelor 
ipoteză - dispoziŃie - sancŃiune iar forma acesteia este dată sau exprimată 
prin structura exterioară a acesteia, prin modul formal-juridic de alcătuire 
redacŃională a conŃinutului respectiv ce apare ca un articol, grupaj de 
articole sau ca un act normativ determinat. 
 Se ştie, de asemenea, că normele juridice — ca şi dreptul în 
general — nu sunt o existenŃă apriorică a realităŃii social istorice. Prin 
originea lor normele juridice sunt fie preluate din categoria diverselor norme 
sau reguli sociale constituite în afara dreptului (din nevoile practicii vieŃii şi 
activităŃii sociale şi consacrate apoi ca norme de drept prin adaptarea şi 
investirea lor cu forŃă juridică) fie sunt norme create sau elaborate prin 
voinŃa expresă a organelor de putere publică competente, în vederea 
reglementării raporturilor sociale respective potrivit intereselor şi voinŃei 
puterii de stat. Desigur, dacă la începuturile istoriei constituirii dreptului (a 
normelor juridice) era predominantă activitatea de preluare (fie integrală, fie 
prin adaptare) şi consacrare juridică a diverselor norme sociale (morale, 
etice, economice, religioase, familiale etc.) de origine cutumiară, în epoca 
modernă şi contemporană normele dreptului pozitiv sunt un produs 
aproape exclusiv al activităŃii normative de creare sau elaborare a acestora 
de către factorii de putere competenŃi. Aşadar, în înŃelesul ei cel mai direct, 
activitatea normativă îşi găseşte expresia în noŃiunea de „elaborare” a 
normelor, adică de creare şi instituire de reguli juridice pentru viaŃa şi 
activitatea socială. Ea constituie una din funcŃiile esenŃiale şi exclusive ale 
puterii de stat desfăşurată în limitele unor atribuŃii sau competenŃe ale unor 
anumite organe determinate ale puterii şi cu respectarea unor principii, 
proceduri, metode, artificii de limbaj etc. care au primit denumirea generică 
de „tehnică normativă”. Prin această noŃiune se are în vedere ansamblul de 
principii, metode, proceduri etc. care stau la baza elaborării tuturor 
categoriilor de norme sau acte juridice normative, ele fiind supuse rigorilor 
specifice normativităŃii juridice. În acelaşi sens, dar cu o sferă mai restrânsă 
se utilizează şi noŃiunea de „tehnică legislativă”1) sau de „legiferare” care 
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vizează în mod direct procesul de elaborare sau creare a legilor  — ca 
principala formă a actului normativ sau al izvorului de drept. Datorită locului 
central al „tehnicii legislative” sau de „legiferare” în elaborarea normei 
juridice, în general, ea este asimilată uneori cu noŃiunea de „tehnică 
juridică”. Aceasta din urmă însă are în realitate o sferă mai largă de 
cuprindere, ea vizând nu numai legiferarea propriu-zisă ci şi ansamblul 
principiilor, mijloacelor, metodelor etc., adică ale „tehnicii” de interpretare şi 
aplicare a normelor juridice. În acest context „tehnica legislativă” apare ca o 
parte constitutivă a „tehnicii juridice”. 
 Elaborarea normelor juridice, adică activitatea de construcŃie 
normativă cu epicentrul în „legiferare”, pentru a răspunde scopului sau 
finalităŃii ei trebuie să aibă la bază cel puŃin următoarele condiŃii esenŃiale: 
în primul rând, cunoaşterea realităŃii şi a necesităŃilor sociale supuse 
normării, cunoaştere care în epoca contemporană este şi trebuie să se 
întemeieze pe datele diferitelor ştiinŃe, cu deosebire a ştiinŃelor juridice ; în 
al doilea rând, condiŃia aplicării adecvate a tehnicii legislative. Aceste 
condiŃii pun în evidenŃă faptul că elaborarea normei juridice nu este un 
demers arbitrar, întâmplător ci subordonat unor comandamente ale 
conştiinŃei şi raŃiunii factorilor care creează norma şi al unor reguli specifice 
de modelare a lor. 
 CorelaŃia acestor condiŃii a fost exprimată sintetic de teoreticienii 
dreptului2) în ceea ce se numeşte „dat” al procesului de elaborare, fiind 
punctul de pornire al acestuia, în timp ce norma elaborată apare ca o 
„construcŃie” juridică sau „construitul” în drept. Cu alte cuvinte, corelaŃia 
„dat” — „construit” apare ca legătura specifică ce se stabileşte între 
reflectarea realităŃii şi reglementarea realităŃii. „Dat-ul dreptului — spunea 
Fr.Geny — este cercetat de ştiinŃă, care formulează principiile generale ale 
viitoarei reglementări, pe când «construit-ul» este rezultatul tehnicii”. 3) 
 În „construcŃia juridică” însă trebuie observat că realitatea reflectată, 
ca dat al dreptului, nu aparŃine exclusiv cunoaşterii ştiinŃifice. Cu alte 
cuvinte, în norma elaborată sunt incorporate nu numai datele pure ale 
cunoaşterii ştiinŃifice ci, deopotrivă, şi celelalte forme de reflectare a 
realităŃii extra-ştiinŃifice cum sunt, de exemplu, cele politice, morale, tradiŃii, 
sentimente, ideologii, valori sociale etc., elemente de ordin subiectiv-
voliŃional ale legiuitorului etc. Dintre toate acestea cea mai mare influenŃă 
— uneori determinantă — asupra „construcŃiei normative” o are factorul 
politic. 
 În corelaŃia „dat” — „construit” mai trebuie remarcat şi faptul că 
norma juridică elaborată (construitul), devenită normă a dreptului pozitiv se 
poate constitui şi se constituie, la rândul ei, ca un „dat” al viitoarelor 
construcŃii juridice în sfera acelei realităŃi reglementate. 
 În fine, procesul de elaborare a dreptului trebuie înŃeles ca fiind un 
proces dinamic corespunzător evoluŃiei „datelor” care îl condiŃionează. 
Aceasta face ca în mod practic activitatea normativă în plan juridic să nu fie 
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încheiată niciodată, să se impună ca un proces deschis — chiar dacă 
amploarea acestuia este diferită, în etape istorice diferite ale acelei 
societăŃi. (De exemplu, în perioade de schimbări profunde de organizare 
statală — politice, economice, teritoriale etc. — procesul de elaborare 
normativă tinde să devină deosebit de solicitat). 
 În sfera mai largă a noŃiunii de „elaborare” sunt cuprinse şi 
exprimate uneori şi procesele, de fapt, complementare acestuia denumite 
de „amendare” adică, de completare, de întregire a unor acte normative 
anterioare sau, cele de „modificare”, adică de schimbare parŃială a 
conŃinutului unor asemenea acte normative anterioare. În ambele situaŃii 
sunt prezente condiŃiile specifice ale elaborării normei. 

 
 

2. Principiile4) şi etapele tehnicii normative 
 
 

 Elaborarea normelor juridice este un proces complex de „construcŃie 
juridică” în care se împletesc numeroşi factori şi condiŃii de ordin politic, 
ştiinŃific, economic, sociali, culturali, istorici, naŃionali, internaŃionali etc., iar 
modelarea normei, atât sub aspectul structurii sale interne cât şi al celei 
formale-externe, nu este întâmplătoare sau arbitrară, ci subordonată 
anumitor principii, reguli sau metode specifice. Din seria unor asemenea 
principii, mai relevante sunt considerate5) a fi: 
 — Fundamentarea ştiinŃifică a activităŃii de elaborare a normelor 
juridice, adică situarea ei pe temeiurile cunoaşterii ştiinŃifice a realităŃilor, 
necesităŃilor şi implicaŃiilor normării juridice a acelor raporturi sociale. 
Dobândind astfel un caracter ştiinŃific, elaborarea normelor juridice are ca 
premise şi implică cel puŃin următoarele cerinŃe ale demersului de 
cunoaştere: întocmirea unor studii, documentări, prognoze, constatări, 
concluzii de ordin politic, economic, juridic, sociologic, statistic, istoric etc.; 
inventarierea legislaŃiei în vigoare în scopul de a sesiza carenŃele, 
incompatibilităŃile, paralelismele etc. posibile dintre reglementări ; stabilirea 
corelaŃiilor şi realizarea comparaŃiilor proiectului sau intenŃiei normative cu 
propriul sistem al dreptului pozitiv şi cu alte sisteme sau familii de drept etc. 
Totodată, întregul demers constructiv al normării (al elaborării) trebuie să 
aibă la bază legităŃile şi regulile raŃionamentului logic, precum şi utilizarea 
corectă a aparatului ştiinŃific de cunoaştere şi exprimare prin termeni, 
noŃiuni, concepte şi categorii ştiinŃific determinate; 
 — Principiul respectării unităŃii de sistem6) al dreptului — impune 
cerinŃa potrivit căreia noua normă proiectată şi elaborată să se integreze 
organic în sistemul dreptului respectiv, să nu apară ca o construcŃie juridică 
izolată sau pur şi simplu „lipită”, adăugată, fără funcŃionalitate în sistem. 
Integrarea sistemică, presupune ca norma respectivă să ocupe un loc şi rol 
determinat în angrenajul sistemului normativ sporindu-i eficienŃa şi 
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finalitatea. Numai astfel elaborarea noilor norme îşi va găsi justificarea şi nu 
va eşua într-un simplu exerciŃiu politico-juridic inutil. ConŃinutul de fapt al 
acestui principiu poate fi exprimat şi prin cerinŃa „corelării sistemului actelor 
normative”7) elaborate sau prin cerinŃa „asigurării echilibrului dintre 
stabilitatea şi mobilitatea sistemului”8) sau al „unităŃii reglementărilor 
juridice”9); 
 — Principiul supremaŃiei legii10), potrivit căruia elaborarea normei 
trebuie să Ńină seama de ierarhia forŃei juridice a acelei norme în raport cu 
legea (sau legea supremă) în funcŃie de care se realizează şi principiul 
unităŃii de sistem al acestui proces; 
 — Principiul accesibilităŃii actelor normative — presupune ca prin 
fizionomia ei (a conŃinutului şi formei sale de exprimare), norma juridică 
elaborată să fie uşor receptată de destinatarii ei — subiecŃii sociali cărora li 
se adresează, indiferent dacă aceştia sunt oameni simpli sau jurişti. 
Accesibilitatea are în acest context mai mult accepŃiunea de „inteligibil” (de 
a fi înŃeleasă), în care sens pot fi nuanŃate două aspecte ale ei: 
accesibilitate, în înŃelesul de limbaj al formulării ei — claritate, conciziune, 
coerenŃă logică etc. ; şi accesibilitate, în înŃelesul de receptare uşoară, 
simplă a mesajului ei, a conŃinutului pe care îl exprimă şi prin care 
răspunde unor cerinŃe fireşti, necesare, logice, inteligibile la nivelul 
conştiinŃei comune a oamenilor. Cu alte cuvinte, accesibilitatea are în acest 
context şi accepŃiunea de compatibilitate a conŃinutului acelei 
reglementări cu înŃelegerea cât mai directă, mai simplă a existenŃei supusă 
normării şi cu necesitatea acelei normări. 
 Principiul accesibilităŃii normei impune, la rândul ei, cel puŃin 
următoarele cerinŃe10) : Alegerea formei exterioare a acelei reglementări, în 
care sens elaborarea unei norme va Ńine seama de forma actului 
normativ din care face parte (lege, decret, hotărâre, decizie etc.) adică de 
organul de stat emitent şi implicit de ierarhia forŃei juridice a acelui act 
normativ precum şi de domeniul supus acelei reglementări. Spre 
exemplu, nu se va alege forma „legii” pentru a reglementa un raport social 
de interes local, „domeniul legii” constituindu-l de regulă, „relaŃiile primare”, 
adică cele care nu au dobândit încă o consacrare juridică la nivelul legii şi 
sunt de interes social general. Sau, invers, un organ de stat local nu 
poate alege şi elabora forma de lege a normei pe care o emite, neavând 
competenŃa unei asemenea elaborări; O altă cerinŃă a principiului 
accesibilităŃii mai constă şi în alegerea corespunzătoare a metodei de 
reglementare pentru norma elaborată, metodă care poate fi : imperativă, 
permisivă, de recomandare sau stimulare etc., metodă stabilită în funcŃie 
de opŃiunea sau voinŃa legiuitorului în acea formă de reglementare ; Şi, în 
fine, ca o altă cerinŃă de accesibilitate a normei este cea care Ńine nemijlocit 
de limbajul formulării ei, de alegerea şi utilizarea termenilor, noŃiunilor, a 
formei de redactare a textului etc. 
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 Având ca temei asemenea principii, procesul de elaborare parcurge 
în mod succesiv şi logic câteva etape ale modelării normei sau actului 
normativ respectiv. 
 Principalele etape12) ale acestui proces sunt considerate a fi în 
general următoarele (cu diferenŃierile procedurale concrete, specifice 
pentru fiecare categorie de organe de stat normative — Parlament, Guvern, 
organe de stat centrale competente, organe locale ale puterii şi 
administraŃiei de stat şi cu diferenŃierile specifice pentru fiecare formă de 
act normativ: lege, hotărâre, instrucŃiune, ordin, decizie etc.): IniŃierea 
proiectului acelei norme sau act normativ potrivit competenŃei şi 
procedurilor specifice pentru fiecare organ emitent; Dezbaterea acelui 
proiect iniŃiat în cadrul organismului de stat competent, adică analiza lui la 
nivelul factorilor de decizie implicaŃi direct sau indirect în elaborarea 
proiectului; Adoptarea proiectului, adică a deciziei de a fi pus în aplicare; Şi, 
ca fază finală — realizarea publicităŃii oficiale a acelui act normativ prin 
care conŃinutul normativ respectiv este adus integral la cunoştinŃa publică 
stabilindu-se şi data intrării în vigoare, adică al aplicabilităŃii efective a 
acelei norme sau act normativ. 
 MenŃionăm că actele normative centrale emise de Parlament, 
Guvern, PreşedinŃie se publică în organul de presă oficial denumit la noi în 
Ńară Monitorul Oficial al României. Pentru aceste categorii de acte 
normative publicarea în acest organ marchează şi momentul intrării lor în 
vigoare (adică, la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial — ziua, 
luna, anul), aceasta însă numai dacă în corpul actului normativ 
respectiv nu este specificată în mod expres data punerii ei în aplicare 
sau intrarea sa în vigoare. 
 Pentru celelalte categorii de acte normative publicitatea se 
realizează pe alte căi: presă, afişaj, comunicate etc. iar data intrării lor în 
vigoare este înscrisă în corpul acelui act normativ. 
 
 
3. PărŃile constitutive şi structura formală a actelor normative13) 
 

 
 Forma unei norme juridice sau al unui act normativ este dată şi de 
părŃile care îl compun, de modul de structurare, de asamblare al textului 
normativ respectiv.  
 (În legătură cu noŃiunile corelative de „articol”, „normă juridică”, „act 
normativ” se impun câteva precizări asupra înŃelesului lor, şi anume: 
  Norma juridică (în înŃelesul ei de regulă de conduită obligatorie 
instituită sau elaborată şi aplicată de un organ de stat competent şi al cărei 
respectare este asigurată la nevoie de aplicarea sancŃiunii juridice) poate 
lua forma unui singur articol sau al unui grupaj de articole. Deci, o „normă 
juridică” poate fi exprimată printr-un „articol” sau mai multe articole conexe; 
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  Forma prin care este exprimată norma juridică poartă şi denumirea 
generică de act normativ în înŃelesul de izvor de drept. Actul normativ poate 
fi, deci, constituit fie dintr-o normă juridică elaborată sub forma unui singur 
articol sau grupaj de articole fie, dintr-un grupaj mai larg de norme juridice 
elaborate sub forma unor grupaje de articole).  
 Nu există un model sau formă unică pentru elaborarea tuturor 
categoriilor de acte normative. Fiecare categorie de acte normative sunt 
elaborate potrivit unor condiŃii şi reguli de întocmire sau redactare proprii. 
De exemplu, o lege (proiect) presupune, ca regulă generală, întrunirea şi 
respectarea următoarelor elemente constitutive care-i definesc şi structura: 
titlul; preambulul; „dispoziŃii generale” sau „principii generale”; „dispoziŃii 
speciale” (adică reglementările de conŃinut propriu-zise ale acelui act; 
„dispoziŃii finale” şi/sau „tranzitorii”. De menŃionat că în faza de proiect actul 
normativ este însoŃit de regulă, într-o anexă şi de o „Expunere de motive” a 
iniŃiatorului în care: se face o succintă prezentare a conŃinutului actului 
normativ; se formulează considerentele care au determinat iniŃiativa 
elaborării proiectului; se fac corelările conŃinutului reglementărilor proiectate 
cu celelalte reglementări în materie ale dreptului pozitiv; referiri la scopul, 
eficienŃa, efectele sau implicaŃiile acelui act normativ etc. 
 În legătură cu fiecare din părŃile sau elementele constitutive ale 
actului normativ sunt necesare câteva sublinieri: 
 — Titlul: exprimă denumirea generică a acelui act normativ 
constituind principalul său element de identificare în cadrul ansamblului de 
acte normative. El este concis formulat şi relevant pentru obiectul sau 
domeniul supus reglementării (De exemplu, Lege cu privire la ...). De 
regulă, titlul este precedat de un supra-titlu care denumeşte forma sau 
izvorul de drept din care face parte acel act normativ (Lege, ordonanŃă, 
hotărâre, decizie, ordin, instrucŃiune etc., după care urmează formularea 
titlului propriu-zis). 
 În formularea titlului mai apare şi înscrierea numărului de ordine în 
succesiunea de apariŃie al acelui act normativ. (De exemplu: Hotărârea de 
guvern nr. ... cu privire la ...). De observat că pentru actele normative care 
se publică în Monitorul Oficial trebuie reŃinut şi numărul acestuia, data, 
luna, anul de apariŃie înscrise în manşeta sau chenarul superior al paginii 1. 
Aceasta deoarece actele normative publicate care nu conŃin datele exprese 
de intrare a lor în vigoare, intră în vigoare la 3 zile de la data publicării lor în 
Monitorul Oficial; 
 — Preambulul: Nu este un element necesar pentru toate actele 
normative ci, doar pentru cele mai ample şi importante. Preambulul nu 
conŃine norme juridice propriu-zise. Prin conŃinutul său se realizează o 
introducere succintă în reglementările actului normativ respectiv uşurând 
astfel mai buna înŃelegere a acestora precum şi motivaŃia, respectiv, 
principiile sau împrejurările care au determinat pe legiuitor să le elaboreze. 
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Preambulul este deci o formulă mai strânsă a expunerii de motive dar 
cuprinsă în însuşi textul acelui act normativ . 
 În lipsa preambulului sau la sfârşitul acestuia se practică uneori o 
aşa numită „formulă introductivă”, prin care se face trimitere la temeiul 
constituŃional sau legal în baza căruia a fost dată acea reglementare. (De 
exemplu : „Având în vedere prevederile art. ... din ConstituŃie”, sau, „łinând 
seama de ...”), după care se trece la partea următoare: „dispoziŃii generale” 
sau „principii generale” etc.; 
 — DispoziŃiile sau principiile generale: constituie (pentru 
reglementările mai ample) prima parte din structura propriu-zisă a acelui 
act normativ. Ele sunt formulate în forma unui titlu sau capitol ori secŃiune 
distinctă sub denumirea de: „DispoziŃii generale”, „Principii generale”, 
„Principii de bază” etc. ConŃinutul acestora este redactat sub forma unor 
texte-articol care au referinŃă generală, de principiu, asupra întregului 
domeniu supus acelei reglementări. Ele constituie astfel cadrul juridic 
general în care se vor redacta, în continuare, reglementările propriu-zise 
ale acelui act normativ; 
 — DispoziŃiile de conŃinut sau speciale: Constituie conŃinutul sau 
substanŃa propriu-zisă a acelui act normativ.(În legătură cu termenul sau 
expresia de „dispoziŃii speciale” utilizată pentru a denumi structura actului 
normativ se impune precizarea că în acest context termenul „special” nu 
are înŃelesul „derogator” sau de „excepŃie” utilizat pentru denumirea unor 
legi sau acte normative speciale ori excepŃionale. În acest context prin 
„dispoziŃii speciale” se înŃeleg normele care formează conŃinutul propriu-zis 
al acelui act normativ şi care sunt „speciale” în raport cu cele „generale” 
cuprinse în structura anterioară al aceluiaşi act normativ). În funcŃie de 
amploarea şi complexitatea raporturilor supuse reglementării, textele-articol 
ale acestei părŃi a actului normativ sunt ordonate pe subdiviziuni: titlu, 
capitol, secŃiune, paragraf, articol, aliniat etc. 
 Unele acte normative se încheie cu aşa-numitele dispoziŃii finale 
sau tranzitorii. 
 DispoziŃiile finale specifică în mod expres data intrării în vigoare a 
acelui act normativ sau normele care se abrogă prin noul act normativ, iar 
cele tranzitorii prevăd — aşa cum rezultă din denumirea lor — dispoziŃii cu 
caracter intermediar prin care se realizează trecerea de la vechea la noua 
reglementare în acel domeniu. În lipsa unor părŃi sau capitole distincte de 
această natură, asemenea prevederi pot fi inserate pur şi simplu ca ultime 
articole ale actului normativ respectiv. 
 În elaborarea unui act normativ elementul structural fundamental îl 
constituie articolul. El este expresia sintetică, concentrată a normei juridice 
în formularea căreia este cuprinsă, de regulă, o dispoziŃie de sine 
stătătoare privitoare la o anume conduită. Cum însă conduitele umane 
supuse reglementărilor juridice sunt de cele mai multe ori deosebit de 
complexe fiind constituite dintr-un cumul sau înlănŃuiri de numeroase fapte, 
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acŃiuni, inacŃiuni etc. săvârşite în împrejurări sau condiŃii diferite, asemenea 
conduite nu pot fi cuprinse şi reglementate prin formularea unui singur 
articol ci, al unui grupaj mai larg sau mai restrâns de asemenea articole 
conexe. Sub aspectul tehnicii de redactare articolele însăşi presupun a fi 
alcătuite din propoziŃii sau fraze de maximă conciziune sau claritate 
subîmpărŃite şi ordonate uneori în aliniate sau paragrafe numerotate (fie 
alfabetic, fie prin cifre arabe). În unele acte normative (ca de exemplu în 
ConstituŃie sau Codul penal) articolele sunt însoŃite de note marginale care 
au menirea de a menŃiona instituŃia juridică la care se referă acel articol sau 
grupaj de articole. De observat totodată că articolele noi ce se introduc prin 
„amendare” sau „modificare” într-un act normativ mai vechi, vor fi 
identificate după faptul că numerotarea lor poartă un indice (de exemplu, 
art. 1202)). 
 

  

4. Limbaj şi stil în elaborarea actelor normative14) 
 
 
 Ca în orice domeniu de specialitate al cunoaşterii teoretice şi a 
practicii, şi în cel al dreptului a fost şi este consacrat un anumit limbaj şi stil 
al comunicării cu numeroase elemente şi accente proprii, specifice. 
 Aceste elemente şi accente specifice limbajului şi stilului constau în 
esenŃă în ansamblul termenilor, noŃiunilor şi categoriilor proprii (aparatul 
conceptual) care stau la baza formulării judecăŃilor, aserŃiunilor şi/sau 
concluziilor, a discursului sau textului juridic, precum şi în ansamblul 
elementelor formale, de ordin lingvistic, retoric, stilistic şi etic ale exprimării 
prin care se conturează ceea ce numim „maniera” sau „stilul” limbajului 
juridic — oral sau scris. Limbajul şi stilul juridic se găsesc permanent în faŃa 
imperativului de a îmbina rigoarea şi exactitatea aparatului conceptual de 
specialitate cu formularea şi exprimarea plastică, accesibilă şi clară a 
conŃinutului informaŃional comunicat. Aceasta cu atât mai mult cu cât 
destinatarul nemijlocit al dreptului este, în ultimă instanŃă, individul uman, 
indiferent de nivelul său de instruire, şi care trebuie să poată descifra şi 
recepta din limbajul şi stilul textului sau discursului juridic ceea ce este 
esenŃial, adică mesajul dreptului. Exprimând metaforic acest imperativ, 
juristul german Fr. Ihering spunea la sfârşitul secolului trecut că „legiuitorul 
trebuie să gândească precum un filosof şi să se exprime ca un Ńăran”15). 
Desigur, limbajul şi stilul comunicării în sfera dreptului este diferenŃiat în 
funcŃie de domeniile sau categoriile de subiecŃi ai comunicării. Astfel, în 
domeniul cercetării şi al teoretizării, limbajul şi stilul poartă amprenta 
rigorilor stricte ale aparatului conceptual de specialitate ceea ce îl fac, de 
regulă inaccesibil şi neinteligibil pentru un nespecialist. În activitatea de 
aplicare şi de elaborare a dreptului însă, limbajul şi stilul trebuie să Ńină 
seama de criteriul mai sus amintit, acela al îmbinării rigorilor conceptuale 
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cu larga accesibilitate şi claritate a formulărilor. Aceasta deoarece atât în 
activitatea de aplicare cât şi în cea de elaborare a dreptului principalii 
receptori sau destinatari sunt indivizi umani în calitatea lor de persoane 
fizice şi/sau juridice. 
 Referindu-ne la limbajul şi stilul în elaborarea actelor normative, mai 
pot fi menŃionate următoarele reguli : 
 — Textele actelor normative se redactează folosindu-se termenii 
literari obişnuiŃi, uzuali cu înŃelesul curent pe care îl au în limba română. Se 
vor evita deci neologismele sau acestea vor fi inserate numai dacă este 
absolut necesar ; 
 — În situaŃia utilizării unor termeni care au înŃelesuri diferite şi ar 
putea conduce astfel la neclarităŃi, este recomandabil ca în cuprinsul actului 
normativ respectiv să se facă precizarea accepŃiunii în care este utilizat 
acel termen. Tot astfel se vor face precizări şi pentru termeni care în limbaj 
juridic au o anume accepŃiune faŃă de limbajul cotidian ; 
 — În textele actelor normative de largă adresabilitate se vor insera 
cât mai puŃin posibil termeni de strictă specialitate juridică ; 
 — Textul actului normativ trebuie să fie simplu, fără cuvinte inutile, 
neîncărcat (neredundant), fără metafore sau figuri de stil ş.a. 
 Toate asemenea exigenŃe (şi altele care ar mai putea fi menŃionate) 
sunt menite a situa pe legiuitor (în înŃeles generic de organ competent a 
elabora acte normative) de a găsi expresia cea mai adecvată posibil pentru 
a soluŃiona relaŃia dintre limbajul juridic specializat cu receptarea şi 
percepŃia semnificaŃiei normei respective de către cei cărora li se 
adresează. Cu toate acestea, practica atestă faptul că numeroase texte 
normative nu pot evita un anumit grad de abstractizare şi deci, de 
„neclaritate” sau ermetism care implică procesul de interpretare şi pe cel al 
controverselor. 
 Un loc distinct în limbajul şi stilul de elaborare a normei juridice îl 
ocupă artificiile de tehnică juridică dintre care mai relevante sunt cele ale 
„ficŃiunilor” şi „prezumŃiilor” în drept18). 
 Cu toate imperativele privitoare la accesibilitatea limbajului şi 
acurateŃea stilului, elaborarea normei juridice nu poate evita formulările 
stilistice figurative sau exceptările de la exprimarea directă a conŃinutului 
prescripŃiei. Totodată, aşa cum s-a mai amintit, prin elaborarea unei norme 
sau al unui act normativ se realizează nu numai o simplă reflectare a 
existenŃei unor raporturi sociale ci, de multe ori, prin norma creată se 
creează o „realitate juridică”, adică raporturi ce nu ar exista altfel în 
realitatea socială decât ca o consecinŃă a prescrierii lor în normele de 
drept. M. Djuvara16) arăta în acest sens că dreptul nu este o oglindă pură a 
realităŃii (a existenŃei), că el porneşte de la realităŃi, dar le preface în 
conformitate cu firea sa proprie ... „că întregul drept nu este decât o 
operaŃiune a spiritului”. De aici concluzia că dreptul are o relativă 
autonomie faŃă de realitatea socială concretă. 
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 Pornind de la această caracteristică a dreptului în raport cu 
realitatea socială, în procesul de creare şi elaborare a dreptului au fost 
consacrate câteva procedee sau „tehnici” specifice cum sunt, de exemplu, 
ficŃiunea şi prezumŃia juridică. 
 FicŃiunea juridică : Sensul literar al termenului „ficŃiune” exprimă o 
"plăsmuire", o reprezentare imaginară care nu are un corespondent în 
realitatea de fapt, exprimă o existenŃă care este convenŃional acceptată ca 
adevărată. Din perspectiva dreptului, ficŃiunea juridică este un artificiu creat  
în şi prin construcŃia sau tehnica legislativă în şi prin care „realitatea 
juridică” exprimată şi consacrată în textul normativ nu există în realitatea de 
fapt, în existenŃa reală. De exemplu, se consideră (prin ficŃiune) că bunurile 
sau lucrurile fixate pe imobile sunt şi ele imobile (de exemplu, Cod civil, art. 
468) ; sau că, bunurile accesorii urmează regimul juridic al bunurilor 
principale ; sau că, drepturile (capacitatea de folosinŃă) a copilului sunt 
recunoscute din momentul concepŃiunii sale (deşi el nu s-a născut încă) 
(vezi art. 7 al Decretului nr. 31/1954); sau, ficŃiunea extrateritorialităŃii prin 
care se consideră că incintele ambasadelor ar face parte din teritoriul 
statului acreditar (trimiŃător şi titular al misiunii) etc. 
 În înŃeles cotidian, curent, ficŃiunea este un neadevăr pe care M. 
Djuvara17) o numeşte în mod direct minciună. Şi totuşi — spune el — 
dreptul o consacră. De ce? Pentru că ficŃiunea este numai un mijloc 
ajutător al găsirii soluŃiei ... „este o creaŃie a spiritului, o încercare logică de 
explicaŃie” şi de reglementare a unei situaŃii. 
 — PrezumŃiile juridice. În sens terminologic prezumŃia exprimă o 
presupunere, o supoziŃie întemeiată pe aparenŃe, pe ipoteze, pe deducŃii 
sau, o recunoaştere a unui fapt ca autentic până la proba contrară. Din 
perspectiva dreptului, prezumŃiile juridice19) (ca şi ficŃiunile juridice) sunt 
artificii create în construcŃia legislativă, prin care se acceptă sau se impune 
ceva ca fiind existent şi adevărat fără a fi necesară întotdeauna 
demonstrarea sau proba ei. 
 În Codul civil, de exemplu, art. 1199 arată că „PrezumŃiile sunt 
consecinŃele ce legea sau magistratul trage din un fapt cunoscut la un fapt 
necunoscut”, iar în continuare, art. 1200 menŃionează printre alte prezumŃii 
stabilite de lege pe cea a „autorităŃii lucrului judecat” în legătură cu care art. 
1201 precizează că „Este lucru judecat, atunci când a doua cerere în 
judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între 
aceleaşi părŃi, făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate”. 
 În acelaşi context (art. 1201-1203) se mai precizează că prezumŃiile 
sunt „legale” (adică, cele expres stabilite de norma de drept) iar împotriva 
acestora nu este admisă nici o dovadă contrară (decât atunci când legea 
care consacră prezumŃia respectivă o permite, ca de exemplu, art. 492 Cod 
civil, prezumă până la proba contrară că „orice construcŃie, plantaŃie sau 
lucru făcut asupra pământului ... sunt făcute de proprietarul acelui pământ”) 
şi, prezumŃii care nu sunt stabilite de lege fiind lăsate la „înŃelepciunea” 
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instanŃei. (De exemplu, prezumŃia de adevăr al depoziŃiei martorului). 
Împotriva acestor prezumŃii este permisă şi dovada contrară (art. 1203 Cod 
civ.). 
 Prin urmare, în construcŃia juridică situaŃiile prezumate pot fi sau nu 
considerate adevărate după cum sunt „legale” sau „judecătoreşti” respectiv, 
după cum este sau nu admisă proba contrară. 
 De aici şi distincŃia dintre prezumŃiile absolute (irefragabile — juris et 
de jure) — împotriva cărora nu este admisă nici un fel de probă contrară, 
fiind considerate adevărate (de exemplu, prezumŃia de cunoaştere a legii, 
prezumŃia de autoritate a lucrului judecat ş.a.) şi, prezumŃiile relative (jus 
tantum) în care adevărul prezumat poate fi contestat şi răsturnat prin proba 
contrară admisă de lege, probă ce revine celui care contestă acea 
prezumŃie. (De exemplu, prezumŃia de nevinovăŃie sau, prezumŃia de 
paternitate conform căreia copilul are ca tată pe soŃul mamei ş.a.). 
 Aşadar, în stilul şi limbajul de elaborare a normelor juridice se 
utilizează şi asemenea artificii de limbaj ca tehnici sau procedee necesare 
în soluŃionarea unor situaŃii sau raporturi sociale complexe supuse 
reglementărilor juridice, fără de care acele situaŃii sau raporturi nu se pot 
fixa în limitele unor reglementări stabile. 
 

 
5. Întrebări de control şi autoverificare 

 
 

 - Ce se înŃelege prin noŃiunea de “elaborare” a normelor juridice? 
ExplicaŃi conŃinutul acestei noŃiuni. 
 
 - PrecizaŃi conŃinutul principiilor care trebuie să stea la baza 
elaborării unui act normativ (a normelor juridice) şi ale etapelor procesului 
de elaborare a acestora. 
 
 - Care sunt părŃile constitutive ale unui act normativ? PrecizaŃi în 
acest context accepŃiunea noŃiunii de “act normativ” şi respectiv, acela de 
“articol normativ”. 
 
 - Ce înŃelegeŃi prin “limbajul” şi “stilul” procesului de elaborare a 
normei juridice? 
 
 - Din perspectiva limbajului şi a stilului de elaborare a normelor 
juridice, al tehnicii juridice, noŃiunea de “ficŃiune” şi respectiv, cea de 
“prezumŃie” au un înŃeles propriu limbajului juridic. ExplicaŃi conŃinutul 
acestor noŃiuni. 
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 ExerciŃii aplicative: 
  
 - Cunoscând principiile, etapele şi structura generală a unei norme 
juridice (ipoteză-dispoziŃie-sancŃiune) şi respectiv, structura generală a unui 
act normativ încercaŃi: 

1. Redactarea unui text-articol care să cuprindă o normă juridică 
pentru reglementarea unei relaŃii sociale date. 

2. Redactarea unei norme juridice compusă din mai multe texte-
articol pentru reglementarea unei relaŃii sociale complexe. 

3. RedactaŃi un proiect de act normativ (Lege, Hotărâre de Guvern, 
Hotărâre a Consiliului local etc.) pe un anumit domeniu de 
activitate sau relaŃii sociale. 

4. LuaŃi un act normativ oarecare în vigoare şi încercaŃi 
operaŃiunea de “amendare” şi respectiv, de modificare a acelui 
act normativ. 
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VIII 
 

IZVOARELE DREPTULUI 
 
 
 
* 

 
 Elaborarea normelor juridice şi ale actelor normative în general este 
— aşa cum s-a văzut în capitolul anterior — o problemă de determinare nu 
numai a conŃinutului intern al acestora ci şi al formei, a modului lor de 
exprimare exterioară, ştiut fiind că nu toate categoriile de acte normative 
îmbracă aceeaşi formă în sistemul normativ respectiv. Diversele tipologii de 
forme pe care le iau diversele categorii de acte normative sunt exprimate în 
limbaj juridic prin noŃiunea sau expresia generică de „izvor” sau „izvoare ale 
dreptului”. 

 
 
* 
 

1. NoŃiunea de izvor de drept şi clasificarea izvoarelor dreptului 
 
 
 În limbajul juridic termenul sau expresia de „izvor de drept” are un 
înŃeles oarecum diferit de cel pe care îl exprimă sensul etimologic al 
termenului de „izvor”. Observăm deci, că şi în acest caz terminologia 
juridică nu coincide întru-totul cu sensul etimologic al termenului. 
Etimologic, termenul de „izvor” sau „izvoare”, în asociere cu termenul drept 
sugerează ideea de sursă sau de origine a dreptului, ideea de factori care 
determină originea şi existenŃa dreptului, ideea de condiŃii şi factori din care 
decurge dreptul. Pentru a delimita acest înŃeles de inspiraŃie etimologică de 
înŃelesul termenului în limbaj juridic, în teoria dreptului se face distincŃie 
între expresiile : „izvoare materiale”, „sociale” sau „izvoare reale” şi 
respectiv, expresia „izvoare formale” ale dreptului. 
 Prin „izvoare materiale”1) („sociale” sau „reale”) se exprimă un 
conŃinut mai apropiat celui etimologic în care sunt cuprinşi în mod generic 
ansamblul factorilor şi condiŃiilor de configurare, de determinare a dreptului: 
social-politici, istorici, economici, materiali şi spirituali, inclusiv faptele, 
acŃiunile, relaŃiile interumane etc. În acest înŃeles generic, izvorul material al 
dreptului — în sens larg — îl constituie însăşi existenŃa social-istorică. În 
limbaj juridic şi într-o formulare mai directă prin izvoare materiale se înŃeleg 
faptele omeneşti (acŃiuni, inacŃiuni, evenimente) de care norma de drept 
leagă naşterea, modificarea şi stingerea unui raport juridic. Cu alte cuvinte, 
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în acest înŃeles, nu orice fapt uman constituie prin el însuşi un izvor 
material (social sau real) al dreptului ci, numai acele fapte care sunt 
cuprinse sau supuse unei reglementări a unei norme juridice. Deci, un fapt 
social constituie un izvor material al dreptului numai în măsura în care acel 
fapt sau eveniment face obiectul reglementării unei norme juridice. 
 Spre deosebire de acest înŃeles larg, qvasi-juridic, noŃiunea de 
„izvor de drept formal” este proprie limbajului juridic şi exprimă un alt 
conŃinut. Astfel, prin „izvor formal al dreptului” (sau, exprimat mai direct — 
„izvor de drept”) se înŃelege forma pe care o îmbracă norma juridică 
elaborată de un anumit factor competent al puterii, respectiv, forma în care 
este exprimată norma juridică respectivă, ştiut fiind că în elaborarea lor, 
normele juridice nu apar ca acte normative sub o singură formă (uniforme) 
ci sub forme diferite (poliforme sau multiforme), acestea fiind în funcŃie de 
mai mulŃi factori, ca de exemplu: organul de stat care o emite şi 
competenŃa acestuia, domeniul pe care îl reglementează, ierarhia forŃei 
juridice a actului normativ respectiv, procedura sau tehnica legislativă prin 
care este elaborată etc. 
 Diversitatea formelor pe care le îmbracă norma de drept a fost şi 
este în funcŃie şi de etapele istorice de evoluŃie ale dreptului şi de sistemul 
juridic concret al statului respectiv. În prezent, în majoritatea sistemelor 
juridice contemporane — cu anumite diferenŃieri în denumiri şi în ierarhia 
forŃei lor juridice — principalele izvoare ale dreptului îmbracă forma legilor, 
decretelor, hotărârilor, ordonanŃelor, ordinelor, deciziilor, dispoziŃiilor 
etc. 
 Dacă prin izvor de drept se înŃelege forma de exprimare sau forma 
pe care o îmbracă actul juridic normativ într-un sistem istoriceşte 
determinat al dreptului, nu orice formă de exprimare a unei norme sau act 
normativ este implicit şi izvor al dreptului. Este vorba în primul rând de 
variatele forme ale normelor sociale nestatale, nejuridice care nu fac parte 
în mod direct din categoria izvoarelor dreptului deşi au uneori un conŃinut şi 
forme asemănătoare cu normele juridice. De asemenea, nu constituie 
izvoare de drept nici actele juridice individuale ale organelor de stat prin 
care se normează sau reglementează situaŃii de caz, individuale, concrete. 
Dobândesc calitatea de izvoare ale dreptului numai acele acte normative 
care sunt emise, instituite sau recunoscute, consacrate de organe 
competente ale statului, norme având un caracter generic, impersonal şi 
obligatoriu, obligativitate garantată — la nevoie — prin forŃa de 
constrângere a puterii de stat. Cu alte cuvinte, calitatea de izvor de drept, 
adică de formă de exprimare sau consacrare a normei juridice sau al 
actului normativ este în funcŃie, în primul rând, de factorul determinant — 
organul sau puterea de stat — care, fie formulează direct, nemijlocit actul 
normativ respectiv sub o formă sau alta — lege, decret, hotărâre, 
ordonanŃă, decizie etc. — fie recunoaşte şi consacră ca valoare juridică 
unele reguli sau norme sociale create pe alte căi şi în alte forme cum ar fi, 
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de exemplu, obiceiul, precedentul judiciar, normele organismelor nestatale 
etc. (sau chiar norme preluate din alte sisteme de drept etc.). Deci, aceste 
categorii de norme „nejuridice” pot deveni „juridice” şi deci izvoare de drept 
numai prin consacrarea lor de către puterea de stat, ca fiind general 
obligatorii şi cuprinse într-o categorie sau alta a actelor juridice. 
 Pornind de la această distincŃie dintre normele sau actele juridice 
create sau elaborate în mod nemijlocit de către organele de stat 
competente şi între normele preluate din sfera celorlalte categorii de norme 
sociale, se poate face o primă clasificare a izvoarelor dreptului în: izvoare 
directe, în care se cuprind: legea, decretul, hotărârea, ordonanŃa, decizia 
etc., a căror forŃă juridică decurge direct din actul de elaborare a lor de 
către un organ de stat competent şi, izvoare indirecte (mediate sau 
complexe) — obiceiul, contractul (tratatul), normele organismelor nestatale, 
reguli de convieŃuire socială etc. care, însă, pentru a dobândi forŃă juridică 
şi a deveni izvoare de drept au nevoie de recunoaşterea sau consacrarea 
lor, într-o formă sau alta, de către autoritatea publică. Deci, valoarea lor 
juridică este dobândită indirect prin recunoaştere sau consacrare. 
Caracterul lor complex2) decurge din aceea că sunt alcătuite din norma 
creată în afara sistemului statal, dar investită de către organele de stat 
competente cu forŃa juridică proprie normelor statale. 
 În fine, într-o altă accepŃiune şi clasificare, noŃiunea de izvor sau 
izvoare ale dreptului se utilizează şi în sfera ştiinŃelor istorice pentru a 
indica sursele de cunoaştere a dreptului într-un sistem istoric al acestuia. În 
acest sens, sursele de cunoaştere istorică a dreptului se clasifică frecvent 
în : izvoare nescrise (date arheologice, date sau informaŃii transmise oral, 
tradiŃii orale etc.) şi izvoare scrise (documente, inscripŃii, lucrări scrise etc.). 
MenŃionăm că unii autori operează şi cu alte posibile clasificări ale 
izvoarelor dreptului3). 
 
 

2. Izvoarele dreptului în sistemul dreptului românesc 
 
 

În fiecare sistem juridic naŃional denumirea şi ierarhia izvoarelor 
dreptului este concret determinată, existând atât asemănări cât şi deosebiri 
între categoriile respective de izvoare. 
 În sistemul dreptului nostru doctrina4) adoptă diverse criterii de 
clasificare a principalelor izvoare ale dreptului între care cel mai relevant şi 
mai larg utilizat este criteriul ierarhiei sau al forŃei juridice al actelor 
normative. Din perspectiva acestui criteriu clasificarea izvoarelor dreptului 
ar consta în : a) izvoare sau acte normative cu caracter de lege ; b) izvoare 
sau acte normative subordonate legii ; c) izvoare cu caracter subsidiar. Din 
perspectiva ierarhiei organelor de stat emitente izvoarele dreptului pot fi 
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clasificate în: a) izvoare sau acte normative ale puterii legislative; b) ale 
puterii executive, centrale; c) respectiv, ale organelor de stat locale. 
 De observat că ierarhia forŃei juridice a izvoarelor dreptului este în 
primul rând în funcŃie de ierarhia structurilor de putere care emit actele 
normative respective precum şi de competenŃele determinate ale acestora 
în a emite acte cu caracter normativ (generic) şi/sau acte de aplicare 
individuală (concrete, de caz). 
 Totodată, trebuie notat şi faptul că ierarhia forŃei juridice a diferitelor 
izvoare ale dreptului nu se referă la gradul sau forŃa lor de valabilitate, de 
obligativitate faŃă de subiecŃii sociali cărora li se adresează ci, la 
subordonarea lor ierarhică între ele. Aceasta deoarece toate actele 
normative care constituie izvoare de drept, indiferent de organul emitent, 
sunt deopotrivă obligatorii pentru subiecŃii sociali cărora li se adresează, 
indiferent dacă acel act normativ este o lege sau hotărâre guvernamentală 
sau dispoziŃie normativă a unui organ local. Ele deci, toate, trebuie 
respectate. Ierarhia valorică sau a forŃei lor juridice vizează, prin urmare, nu 
gradul de obligativitate al respectării lor, ci raportul de subordonare dintre 
actele respective. Aceasta în înŃelesul că, de exemplu, actele normative ale 
organelor executive se subordonează legilor şi actelor normative cu putere 
de lege emise de organul legislativ, că actele normative ale organelor 
locale se subordonează (în înŃelesul că nu pot contraveni) actelor 
normative ale organelor centrale ş.a.m.d. 
 Câteva caracteristici ale principalelor izvoare ale dreptului nostru: 
 
 a) Legea şi celelalte acte normative cu caracter de lege 
 
 În cadrul izvoarelor dreptului, legea4) ocupă locul de vârf în ierarhia 
valorică a acestora. Termenul  lege în limbaj curent poate fi utilizat în două 
accepŃiuni: În sens larg, prin termenul „lege” se exprimă, la modul generic, 
oricare din formele pe care le îmbracă actele juridice normative. În acest 
înŃeles orice hotărâre, decizie, decret, ordin, instrucŃiune etc. poate fi 
exprimată prin termenul generic de „lege” fiind vorba de un act normativ al 
unui organ de stat care are un caracter obligatoriu. Expresia generică cea 
mai adecvată însă pentru toate formele sau categoriile de izvoare ale 
dreptului este aceea de „act juridic normativ”. Prin această expresie se face 
implicit şi o delimitare mai clară între noŃiunea şi mai generală de „act 
normativ” — care cuprinde pe lângă categoria actelor normative juridice, 
adică cele aparŃinând organelor statale, şi pe cele din categoria actelor 
normative nejuridice, adică cele aparŃinând organismelor nestatale sau 
normele de origine cutumiară. Totodată, noŃiunea de „act juridic normativ” 
se delimitează şi de categoria „actelor juridice aplicative”, mai precis, de 
categoria actelor de aplicare individuală care nu au un conŃinut normativ-
generic. În mod curent, uzual însă, nu se foloseşte expresia sau formula 
completă de „act juridic normativ” ci forma  prescurtată sau simplificată de 
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„act normativ”, atributul „juridic” al acestuia fiind subînŃeles din contextul în 
care este utilizat. 
 În înŃeles restrâns, în limbaj juridic prin termenul „lege” se înŃelege 
izvorul de drept cu cea mai înaltă forŃă juridică, actul juridic normativ 
ierarhic superior tuturor celorlalte norme juridice, act normativ adoptat de 
organul legislativ suprem (Parlamentul). 
 În categoria legii ca izvor superior al dreptului se disting următoarele 
forme posibile ale acesteia: ConstituŃia şi/sau legile fundamentale; legile 
şi/sau codurile de legi; actele cu putere de lege — din care fac parte: 
decretele-legi, ordonanŃele guvernamentale, unele acte internaŃionale 
(tratate,  convenŃii,  acorduri etc. ratificate de organul legislativ suprem). 
Într-o altă clasificare, legile pot fi structurate în: a) legi constituŃionale sau 
„fundamentale” (în anumite state nu este consacrată noŃiunea de 
„ConstituŃie” ci aceea de „lege fundamentală”); b) legi organice; c) legi 
ordinare. Această clasificare este adoptată şi de ConstituŃia României în 
art. 72. Între aceste categorii de legi există atât trăsături comune, care 
decurg din faptul că sunt emise de organul suprem al puterii legislative şi 
au forŃa juridică cea mai înaltă  în raport cu celelalte categorii de izvoare ale 
dreptului, cât şi unele deosebiri. Aceste deosebiri sunt determinate de 
poziŃia lor ierarhică, unele faŃă de altele şi de modalitatea sau procedura lor 
de adoptare. 
 — ConstituŃia sau legile fundamentale (implicit legile prin care se 
modifică constituŃia) constituie categoria de legi „supreme”, cu forŃa juridică 
superioară tuturor celorlalte legi şi acte normative subordonate legii. 
 SupremaŃia legilor constituŃionale sau fundamentale semnifică şi 
faptul că toate organele statului — inclusiv parlamentul, şeful statului sau 
guvernul — sunt Ńinute să respecte ConstituŃia iar modificarea acesteia este 
posibilă numai în condiŃiile şi cu procedurile stabilite de ConstituŃia însăşi 
(cf. Art. 146, 147 şi 148 ale ConstituŃiei). 
 ConstituŃiile au ca principal obiect de reglementare organizarea 
puterilor în stat, drepturile şi libertăŃile fundamentale ale cetăŃenilor, 
îndatoririle fundamentale ale acestora, precum şi stabilirea principiilor 
juridico-politice care stau la baza exercitării puterii de stat în societate. 
Principiul supremaŃiei constituŃiei şi a constituŃionalităŃii legilor şi celorlalte 
acte normative decurge din principiul supremaŃiei puterii de stat, al 
suveranităŃii acesteia, reprezentată de organul legislativ al statului — 
Parlamentul — ca expresie a organizării şi funcŃionării statului de drept. 
 ForŃa juridică superioară a legilor constituŃionale sau fundamentale 
decurge şi din faptul că ele se adoptă şi se modifică în baza unor proceduri 
speciale, deosebite faŃă de celelalte legi, necesitând de regulă, întrunirea la 
vot a majorităŃii calificate (2/3 sau 3/4 din numărul parlamentarilor) şi uneori 
a referendumului. 
 — Legile organice —constituie acea categorie de legi care, în 
anumite sisteme juridice, ocupă un loc intermediar între legile 
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constituŃionale şi cele ordinare. Aceasta datorită, în primul rând, obiectului 
5) lor care se referă la organizarea, funcŃionarea şi structura diferitelor 
organe ale statului sau la domenii speciale ale vieŃii sociale şi, în al doilea 
rând, datorită procedurii speciale în care se adoptă (procedură diferită de 
cea a adoptării legilor ordinare sau a celor constituŃionale). (Potrivit art. 74 
al ConstituŃiei, legile organice se adoptă cu votul majorităŃii membrilor 
fiecărei camere, în timp ce legile ordinare se adoptă cu votul majorităŃii 
membrilor prezenŃi din fiecare cameră). Aşadar, legile organice ocupă un 
loc distinct în ierarhia legilor situându-se între ConstituŃie şi legile ordinare. 
 — Legile ordinare — sunt toate celelalte legi elaborate de organul 
legislativ suprem (Parlament) în procedura obişnuită de legiferare având ca 
obiect reglementarea diverselor domenii şi raporturi sociale care nu sunt de 
domeniul ConstituŃiei sau a legilor organice. „Domeniul legii” ca obiect de 
reglementare al acesteia îl constituie acele categorii de raporturi sociale pe 
care constituŃia6) sau legile organice le lasă în seama legiferării prin 
procedură ordinară sau pe care legiuitorul le apreciază a fi „cele mai 
importante” şi de competenŃa sa în temeiul calităŃii sale de organ legislativ 
suprem. 
 În categoria legii, ca izvor de drept, se cuprind şi „codurile” de legi 
care sunt de fapt ansambluri de norme sistematizate într-o anumită formă 
şi investite cu putere de lege prin care se reglementează domenii largi dar 
relativ distincte de raporturi sociale. Codurile constituie reglementările de 
bază, cele mai cuprinzătoare ale unei ramuri a dreptului. Ele poartă şi 
denumirea de „drept comun” în materia sau domeniul respectiv. De 
exemplu, Codul civil constituie „dreptul comun” sau „legea generală” în 
raport cu o lege adoptată mai recent în materie de drept civil şi care spre 
deosebire de Cod este şi poartă denumirea de „lege specială”. Tot aşa 
apare şi Codul penal sau Codul familiei etc. ca „drept comun” în raport cu 
noile reglementări aduse în domeniile respective prin „legi speciale”. 
ImportanŃa distincŃiei între „dreptul comun” sau legea generală şi „legea 
specială” vizează problematica interpretării şi aplicării legii. Aceasta în 
sensul că — aşa cum s-a mai menŃionat la „clasificarea normelor juridice — 
în cazul concursului dintre o lege generală şi o lege specială acŃionează 
principiul „lex speciali derogat generali” (adică, legea specială derogă de la 
legea generală) în sensul că se va aplica legea specială. Totodată, s-a mai 
menŃionat faptul că legea specială este de strictă interpretare şi de aceea, 
numai în măsura în care ea nu dispune altfel se vor aplica dispoziŃiile legii 
generale, respectiv dreptul comun. 
 Ca formă distinctă de izvor de drept legile (în accepŃiunea restrânsă 
a termenului) pot fi clasificate şi după alte criterii, ca de exemplu: cel al 
caracterului dispoziŃiilor pe care le cuprind (vezi clasificarea normelor 
juridice în: onerative, prohibitive, permisive, de recomandare, de stimulare 
etc.); sau, după criteriul conŃinutului lor normativ, legile mai pot fi clasificate 
în: legi materiale sau substanŃiale şi legi procedurale; după criteriul sferei 
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lor de cuprindere : legi generale, speciale şi de excepŃie (derogatorii); sau, 
după criteriul special al destinaŃiei lor pot fi: legi excepŃionale, legi 
temporare şi legi interpretative; sau, după criteriul domeniilor sau ramurilor 
dreptului din care fac parte pot fi: legi penale, civile, administrative, 
financiare, comerciale, de dreptul muncii, dreptul familiei etc. 
 Pe lângă categoriile menŃionate, cuprinse şi exprimate prin termenul 
juridic de "lege" — în accepŃiune restrânsă sau directă a acestuia — pot fi 
luate în considerare ca fiind cuprinse în categoria legii şi câteva acte 
normative cu denumiri diferite dar cu putere de lege, sau, altfel spus, cu 
forŃă juridică echivalentă legii, fiind elaborate însă de alte structuri de putere 
dar însuşite şi adoptate într-o formă sau alta de către organul legislativ 
suprem. Între aceste acte normative cu putere de lege pot fi amintite, de 
exemplu, decretele-legi, ordonanŃele guvernamentale şi unele acte 
internaŃionale: tratate, convenŃii, acorduri etc., care, pentru a dobândi 
putere de lege presupun ratificarea sau aprobarea lor  de către organul 
legislativ. 
 — Decretul-lege: Prin însăşi denumirea sa, decretul-lege  îşi 
dezvăluie conŃinutul şi caracterul hibrid. Din perspectiva organului emitent 
el aparŃine puterii executive dar, din perspectiva forŃei sale juridice el 
aparŃine legii. Această categorie de izvoare ale dreptului au apărut şi s-au 
practicat în diferite sisteme juridice naŃionale sau în perioade istorice mai 
deosebite din viaŃa statelor în care puterea legislativă (Parlamentul) fie era 
în imposibilitatea de a legifera în procedura obişnuită, fie a fost desfiinŃată 
de cauze sau împrejurări speciale (schimbări de regim politic, ocupaŃie 
străină, alŃi factori de criză). În vidul de putere legislativă, puterea executivă 
îşi poate asuma, cu titlu tranzitoriu, şi puterea de a legifera sub forma 
decretelor-legi. Permanentizarea acestei competenŃe şi consacrarea ei ca 
sistem legislativ a fost şi este însă proprie doar regimurilor autoritare, 
dictatoriale. Ea nu a fost şi nu este exclusă pentru perioada sau situaŃii 
tranzitorii de la un sistem politico-juridic la altul. 
 — OrdonanŃele guvernamentale — sunt şi ele izvoare de drept de 
aceeaşi natură ca şi decretele-legi dar de altă origine şi mod de consacrare 
juridică. Astfel, ordonanŃele sunt acte normative elaborate de guvern, dar 
puterea lor de lege îşi are izvorul în „competenŃa delegată” de către 
Parlament, în temeiul unei legi de abilitare7) şi al ConstituŃiei, prin care 
Guvernul este împuternicit a  emite actul normativ respectiv (ordonanŃa). 
OrdonanŃa va primi deplina putere de lege şi se va putea înscrie în 
categoria legilor numai după aprobarea ei ulterioară de către Parlament — 
aceasta dacă în legea de abilitare respectivă se cere acest act de aprobare 
ulterioară. Astfel, ordonanŃa guvernamentală are forŃa juridică a unei legi. 
 — Actele internaŃionale (unele tratate, convenŃii, acorduri etc.) pot 
fi asimilate legilor din perspectiva forŃei lor juridice, şi deci, să fie cuprinse 
în această categorie a izvoarelor de drept. Aceasta însă cu condiŃia ca ele 
să fie asimilate prin ratificare de către Parlament. Prin această procedură 
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Parlamentul le investeşte cu putere de lege chiar dacă prin organul emitent 
sau forma lor de elaborare sunt deosebite de categoria legilor interne. 
 Categoria celorlalte acte internaŃionale (ce nu sunt supuse ratificării) 
se înŃelege că nu vor constitui izvoare de drept echivalente legii ci 
subordonate acesteia. 
 
 b. Actele normative subordonate legii 
 
 Activitatea legislativă (de elaborare a legilor) nu poate acoperi (şi nu 
trebuie să cuprindă) integral sfera activităŃii normative, aceasta din urmă 
vizând o sferă mult mai largă de raporturi, conduite, acŃiuni, proceduri etc. 
care trebuie normate din punct de vedere juridic dar nu neapărat prin legi, 
ele neŃinând de domeniul legii ci, al unor alte categorii de acte specifice 
organelor de stat executive sau, locale. 
 Caracteristica generală8) a acestei categorii de izvoare ale dreptului 
decurge din cel puŃin următoarele trăsături : să fie în conformitate cu 
ConstituŃia şi legile, în înŃelesul de a nu cuprinde reglementări sau dispoziŃii 
contrare; să nu aibă ca obiect de reglementare domenii sau raporturi 
„primare” care sunt de domeniul legii; să fie emise în limitele competenŃei 
materiale şi teritoriale ale organului de stat respectiv; să respecte ierarhia 
forŃei juridice a actelor normative superioare; să respecte procedura legală 
a elaborării şi adoptării lor. 
 În funcŃie de sistemele juridice naŃionale, actele normative 
subordonate legii au forme şi denumiri diferite şi se pot clasifica în structuri 
ierarhice diferite. În sistemul dreptului nostru actual această categorie de 
acte normative — izvoare de drept — sunt în general următoarele: 
decretele prezidenŃiale cu caracter normativ ; hotărârile, ordonanŃele sau 
alte acte cu caracter normativ şi cu denumiri diferite ale guvernului; ordinele 
şi instrucŃiunile cu caracter normativ ale miniştrilor sau celorlalŃi conducători 
ai organelor centrale (Banca NaŃională, DirecŃia Centrală de Statistică etc.); 
actele cu caracter normativ ale organelor locale ale puterii şi administraŃiei 
de stat care îmbracă cel mai frecvent forma deciziilor sau dispoziŃiilor ce au 
forŃă juridică în raza de competenŃe administrativ-teritoriale respective şi 
faŃă de organele ierarhic subordonate. 
 De observat că intră în categoria izvoarelor de drept numai actele 
cu caracter normativ, generice, subordonate legii nu şi actele de aplicare 
individuală ale organelor respective. De aceea, de exemplu, nu toate 
decretele prezidenŃiale sau hotărâri, ordine, dispoziŃii, decizii etc. ale 
guvernului, sau ale celorlalte organe de stat sunt implicit şi izvoare de drept 
ci, aşa cum s-a subliniat, numai cele care prin conŃinutul lor stabilesc sau 
reglementează conduite, raporturi, drepturi şi obligaŃii etc. la modul generic 
şi nu de caz sau speŃă, concrete. Acestea din urmă constituie categoria 
distinctă a actelor de aplicare individuală care nu sunt izvoare de drept. 
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 c. Alte izvoare ale dreptului9) 
 
 Şi în acest caz trebuie avut în vedere specificul sistemului juridic 
naŃional respectiv deoarece diversele forme ale acestor izvoare nu sunt 
uniform recunoscute şi consacrate. De asemenea, în raport cu celelalte 
izvoare ale dreptului această categorie de izvoare ocupă un loc, de regulă, 
secundar sau subsidiar. Din punct de vedere doctrinar, natura, locul şi rolul 
acestor categorii de izvoare este controversat. 
 Din categoria acestor izvoare fac parte, în principal: cutuma 
(obiceiul juridic), contractul normativ, unele acte normative ale 
organelor nestatale (statutele), practica judiciară şi doctrina, regulile 
de convieŃuire socială ş.a., fiecare din aceste categorii de izvoare având 
un specific a lor în funcŃie de recunoaşterea sau consacrarea lor ca izvoare 
de drept în sistemul juridic naŃional respectiv. 
 — Cutuma (obiceiul juridic). Prin „obicei” se înŃelege ansamblul de 
reguli şi norme constituite de-a lungul timpului şi respectate în virtutea 
obiceiului. Ele s-au constituit în mod spontan într-un proces evolutiv, de 
durată şi au dobândit cu timpul, prin aplicarea lor repetată, autoritate şi 
forŃă general obligatorie. Până la apariŃia statului „obiceiul” constituia 
principala formă a normelor nescrise în temeiul cărora se desfăşurau viaŃa 
şi raporturile sociale. Istoriceşte vorbind este etapa sau perioada societăŃii 
omeneşti normată de ”obiceiul nejuridic”. ApariŃia statului şi apoi a scrisului 
a determinat în timp ca o însemnată parte a normelor din sfera obiceiului 
nejuridic să fie preluate şi consacrate de puterea de stat investindu-le cu 
forŃa sa de constrângere. Prin aceasta o parte din normele „obiceiului 
nejuridic” devin „juridice” fiind denumite prin termenul „cutumă”. Aşadar, 
cutuma nu este altceva decât obiceiul consacrat juridic sau „obicei juridic”. 
 Dacă la începuturile istoriei statului şi dreptului cutuma nescrisă 
apoi cea scrisă constituia principalul izvor al dreptului, în dreptul 
contemporan cutuma ca izvor de drept este pe punctul de a dispare sau se 
menŃine cu titlu de excepŃie. Astfel, în dreptul românesc cutuma o întâlnim 
cu acest titlu doar în câteva situaŃii din sfera dreptului civil (de exemplu, art. 
970 al. 2 Cod civil sau art.1450 Cod civil) cu menŃiunea că norma 
cutumiară poate avea valoarea unui izvor de drept numai dacă legea civilă 
face trimitere expresă la această normă (la obiceiul respectiv). Spre 
deosebire de acest loc al cutumei în dreptul românesc intern, în sfera 
dreptului internaŃional public îndeosebi, sau în cel diplomatic ori comercial 
— internaŃional, maritim etc., cutuma ca izvor de drept are o recunoaştere 
mai largă. 
 — Contractul normativ: A constituit şi poate constitui un izvor de 
drept cu sferă mai restrânsă şi de aceea secundară. De observat că nu 
orice contract poate dobândi calitatea de izvor de drept ci, doar contractul 
normativ, adică acel acord prin care părŃile stabilesc conduite, acŃiuni, 
drepturi şi obligaŃii etc. cu caracter generic şi nu concret determinate. De 
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exemplu, spre deosebire de un contract de muncă concret, un contract 
colectiv de muncă constituie în sistemul nostru juridic un izvor de drept 
pentru domeniul dreptului muncii, fiind vorba de un act normativ cu caracter 
generic şi implicit juridic prin conformitatea sa cu legile în materie. 
 În această categorie de izvoare pot fi cuprinse şi alte forme de 
contracte normative cum ar fi, bunăoară, diversele convenŃii, acorduri, 
tratate internaŃionale dintre state sau, în domeniul dreptului intern, diversele 
forme ale acordurilor, înŃelegerilor sau convenŃiilor colective economice, 
politice sau de altă natură cu caracter normativ, încheiate în temeiul 
legilor în vigoare. Şi în istorie sunt cunoscute asemenea „contracte 
normative” interne de natură politică îndeosebi cele prin care s-au 
reglementat raporturile dintre forŃe sociale, clase sau categorii etnice în 
conflict ori, prin care s-a convenit federalizarea sau divizarea unor state. 
 — Unele acte normative ale organismelor sau organizaŃiilor 
nestatale : Este vorba şi în acest caz de actele cu caracter normativ, 
generice, emise de organisme sau organizaŃii nestatale cum sunt: 
cooperativele, asociaŃiile, societăŃile, băncile, cultele etc. Organizarea şi 
activitatea acestora se desfăşoară de regulă în temeiul unor acte normative 
proprii — statute, regulamente etc. — emise în baza şi cu respectarea unor 
legi sau alte acte normative statale. Prin aceasta, asemenea statute sau 
regulamente ori alte acte cu caracter normativ ale acestor organisme 
dobândesc în mod subsidiar calitatea sau valoarea unor izvoare de drept 
limitate, şi deci, secundare. 
 — Practica judiciară şi doctrina . De-a lungul istoriei şi în anumite 
sisteme juridice practica judiciară sau „precedentul juridic” şi "doctrina" au 
constituit un important izvor de drept. (Dreptul roman antic, dreptul 
medieval, dreptul anglo-saxon sunt exemple ilustrative în acest sens). 
 Practica sau precedentul judiciar10) (jurisprudenŃa) constă în 
acumularea de soluŃii date de instanŃele judecătoreşti a căror valabilitate 
sau efecte se extind nu numai asupra părŃilor în cauză ci devin general-
obligatorii şi deci izvoare de drept şi pentru alte cauze similare ulterioare 
(ratio decidendi — adică, pentru cauze cu „raŃiune identică). Un asemenea 
sistem al „precedentului” sau „jurisprudenŃei” (cu origini în dreptul roman) 
se mai păstrează în prezent în dreptul englez unde, în lipsa legii exprese 
judecătorul sau instanŃa recurge la precedentul judiciar. Aceasta potrivit 
principiului propriu acestui sistem juridic în care „jude made law”, adică 
„judecătorul face legea”, în înŃelesul că poate suplini sau crea legea. 
 — Doctrina sau ştiinŃa dreptului are aceleaşi origini şi evoluŃie 
fiind în prezent acceptată cu totul excepŃional ca izvor de drept. (De 
exemplu, Codul civil elveŃian în art.1 alin. 3 prevede că judecătorul se poate 
inspira din doctrină în soluŃionarea unor cauze pentru care nu are text 
expres de lege). În mod practic şi direct doctrina a încetat să constituie 
izvor de drept atât în sistemul contemporan al dreptului românesc cât şi al 
celorlalte sisteme juridice naŃionale. 
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 O menŃiune merită făcută în acest context în legătură cu „Deciziile 
de îndrumare ale Plenului CurŃii Supreme de JustiŃie” din sistemul nostru 
juridic, care ne situează oarecum într-o ipostază apropiată de „precedentul 
judiciar” sau de jurisprudenŃa clasică. Sublinierea ce trebuie însă reŃinută în 
legătură cu aceste decizii constă în aceea că prin conŃinutul lor ele nu 
adoptă soluŃii de caz cu caracter obligatoriu pentru cauzele ulterioare de 
acelaşi fel, ci, au rolul de a orienta sau îndruma instanŃele (nu de a le şi 
obliga) în soluŃionarea unor cauze. De aceea, ele nu constituie un izvor de 
drept, în înŃelesul propriu al acestuia. 
 — Regulile convieŃuirii sociale — pot constitui în anumite situaŃii 
şi limite — ca şi normele cutumiare — izvoare indirecte şi subsidiare de 
drept. Aceasta însă numai când legea se referă expres la asemenea reguli. 
De exemplu, Decretul 153 din 1970 stabileşte şi sancŃionează unele 
contravenŃii privind „regulile de convieŃuire socială”, ordinea, liniştea 
publică, sau bunelor moravuri — sau art. 321 din Codul penal se referă la 
„ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii liniştii publice", fără a 
defini însă conŃinutul acestora. De aici se înŃelege că acest conŃinut este 
tocmai cel consacrat de însăşi normele de convieŃuire respective pe care le 
apără în acest fel norma de drept. 
 
 

3. Întrebări de control şi autoverificare 
 
 

 - ExplicaŃi înŃelesul specific al noŃiunii de “izvor de drept”. Ce sunt 
“izvoarele directe”, “izvoarele indirecte”, “izvoarele scrise”, “izvoarele 
nescrise” ale dreptului? 
 
 - Care este principalul criteriu de clasificare a izvoarelor dreptului în 
sistemul juridic românesc şi care este această clasificare? 
 
 - ExplicaŃi principalele caracteristici ale izvoarelor dreptului care au 
putere de lege. Ce este “legea” şi care sunt actele normative cu putere de 
lege? 
 

- Care sunt principalele caracteristici ale izvoarelor (actelor 
normative) subordonate legii şi care este denumirea lor – cu titlu de 
exemplificare? 

 
- Care sunt alte posibile izvoare ale dreptului. PrezentaŃi pe scurt 

denumirea, particularităŃile şi condiŃiile în care acele norme sau acte 
normative pot constitui “izvoare de drept”. 
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IX 
 

ACłIUNEA NORMEI JURIDICE ÎN TIMP, 
ÎN SPAłIU ŞI ASUPRA PERSOANELOR 

 
 
 
* 

 
Elaborarea normelor juridice nu are, evident, un scop în sine, ele 

fiind destinate să acŃioneze efectiv asupra raporturilor sociale pe care le 
reglementează. Expresia „acŃiune a normei” are în acest context înŃelesul 
juridic de „a produce efecte de drept” sau acela de „a fi aplicabilă”. 
Problema acŃiunii, adică a aplicabilităŃii lor concrete este legată de câteva 
condiŃii şi anume: de determinarea momentului de la care începe să-şi 
producă efectele acea normă; de determinarea duratei în timp a acestor 
efecte; de determinarea limitelor teritorial-administrative (adică „spaŃiul”) în 
care îşi produc efectele şi, respectiv, determinarea categoriilor de persoane 
care intră sub incidenŃa lor sau, după caz, sunt exceptate de la efectele 
acestora. 
 De aceea, norma juridică elaborată trebuie evaluată şi din 
perspectiva celor trei situaŃii sau ipostaze ale acŃiunii sale: în timp, în spaŃiu 
şi asupra persoanelor. 
 

* 
 

1. AcŃiunea normei juridice în timp1) 
 
 
 Prin acŃiunea normei juridice în timp se înŃelege perioada (durata) în 
timp în care norma respectivă produce efecte de drept, adică este 
aplicabilă. 
 Unul din principiile fundamentale ale dreptului stabileşte că norma 
juridică produce efecte de drept atâta timp cât este în vigoare. De aici 
concluzia că, în principiu, normele juridice nu sunt nici retroactive — adică 
nu se aplică unor fapte săvârşite înainte de intrarea lor în vigoare, şi, nu 
sunt nici ultraactive — adică nu se aplică faptelor săvârşite după ieşirea 
lor din vigoare. Deci, normele juridice produc efecte nu pentru trecut ci 
pentru viitor. 
 Pentru acŃiunea normei juridice în timp sunt importante trei 
momente ale existenŃei sale : intrarea în vigoare ; perioada de aplicare ; 
ieşirea din vigoare sau abrogarea. 
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1. Intrarea în vigoare2) 
 Este momentul iniŃial de la care începe acŃiunea în timp (aplicarea) 
a respectivei norme juridice. Acest moment nu este unitar reglementat în 
toate sistemele juridice naŃionale. Chiar şi în cadrul aceluiaşi sistem juridic 
acest moment diferă în funcŃie de categoria actelor normative respective şi 
de voinŃa organului de stat emitent.  
 În practica juridică şi în doctrină s-au cristalizat însă trei reguli 
generale sau principii posibile în funcŃie de care se stabileşte momentul de 
intrare în vigoare a unei norme de drept, astfel: 
 — O primă regulă posibilă constă în stabilirea expresă, de principiu, 
a acestui moment de către însăşi ConstituŃie sau legi speciale, fiecare stat 
având latitudinea de a reglementa cum crede de cuviinŃă acest aspect al 
jurisdicŃiei sale; În acest sens, art. 78 al ConstituŃiei României arată că 
legea intră în vigoare la 3 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial sau 
la data prevăzută în textul ei; 
 — O a doua regulă posibilă este aceea potrivit căreia norma intră în 
vigoare la data menŃionată în textul ei (de obicei această dată este 
menŃionată în cuprinsul dispoziŃiilor finale ale actului normativ respectiv. De 
exemplu, Legea nr. 8/1996 cu privire la drepturile de autor cuprinde 
menŃiunea că intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în 
Monitorul Oficial); 
 — O a treia regulă posibilă constă în aceea că se consideră ca dată 
a intrării în vigoare, data publicării ei în organul de publicitate oficial al 
statului (la noi, la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial). Aici însă, 
trebuie evitate unele confuzii posibile deoarece actul normativ respectiv – 
bunăoară o lege – cuprinde mai multe datări : De exemplu, data adoptării ei 
de către Parlament ; data promulgării şi respectiv, data în care este 
publicată în Monitorul Oficial. În România, legile intră în vigoare la 3 zile de 
la data publicării în Monitorul Oficial, dacă în noua lege nu este menŃionată 
în mod expres, o altă dată a intrării sale în vigoare. 
 De observat că aceste reguli se aplică în mod combinat în cadrul 
aceluiaşi sistem juridic. 
 De exemplu, în Ńara noastră actele normative centrale din categoria 
legilor, hotărârilor sau ordonanŃelor guvernamentale, intră în vigoare, de 
principiu, la 3 zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial sau la data 
prevăzută în însuşi actul normativ respectiv. În acelaşi timp, actele 
departamentale (ministere sau alte organe centrale) şi actele autorităŃilor 
locale intră de regulă, în vigoare la data menŃionată în conŃinutul lor. 
  

2. Durata de valabilitate, de aplicare a normei 
 Această perioadă, de regulă, nu este prestabilită, de la momentul 
intrării în vigoare. Cele mai multe acte normative intră în vigoare pentru o 
durată nedeterminată. 
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 Cu toate acestea, există şi aşa-numitele „legi cu termen” al căror 
acŃiune în timp este expres determinată încă de la momentul intrării lor în 
vigoare — câteva săptămâni, luni, ani etc., precum şi legile temporare sau 
excepŃionale care sunt adoptate pentru situaŃii deosebite cum ar fi: stare de 
necesitate, calamităŃi naturale, epidemii, invazii militare etc. şi al căror 
acŃiune în timp se extinde pentru durata acelei perioade excepŃionale. 
  

3.  Ieşirea din vigoare3) sau abrogarea 
 Reprezintă momentul de încetare a acŃiunii în timp a normei juridice. 
Cea mai frecventă, mai uzuală formă de încetare a acŃiunii normei juridice 
în timp (de ieşire din vigoare) o constituie abrogarea. Sub aspectul 
conŃinutului ei, abrogarea poate fi: 
- Totală - când integral actul normativ respectiv îşi încetează 

efectele şi, 
- ParŃială - când numai o parte din acel act normativ încetează a mai 

produce efecte de drept. 
 Abrogarea poate avea mai multe forme: 
 — Abrogarea expresă directă — este atunci când noul act normativ 
ce intră în vigoare arată în mod expres, nominalizează actul normativ care 
se abrogă sau părŃile din acest act care îşi încetează valabilitatea; 
 — Abrogarea expresă indirectă — este atunci când noul act 
normativ ce intră în vigoare se limitează să specifice doar faptul că: 
„dispoziŃiile anterioare, contrare prezentei legi se abrogă”; 
 — Abrogarea tacită — este atunci când noul act normativ nu abrogă 
în mod expres acte normative anterioare dar reglementează în alt fel acele 
raporturi sociale. Deci, noile prevederi sunt incompatibile cu vechile 
reglementări, fără ca această schimbare de reglementare să fie enunŃată în 
mod expres în noua normă ce intră în vigoare. 
 Dintre aceste forme de abrogare prima este cea mai eficientă, mai 
clară şi neîndoielnică, şi de aceea este mai agreată de practica juridică. 
Aceasta, faŃă de abrogarea tacită care este neagreată de practică datorită 
sesizării mai dificile a actului de abrogare. 
 Abrogarea — ca formă de încetare a acŃiunii în timp a normei 
juridice — este un act de dispoziŃie care poate fi realizat numai de către 
organul de stat care a emis actul supus abrogării sau de către un organ 
ierarhic superior acestuia, şi numai printr-un act de aceeaşi valoare 
juridică. Deci, o lege nu va putea fi abrogată printr-o hotărâre de guvern 
sau decret, o hotărâre guvernamentală printr-un ordin ministerial, sau 
hotărâre a unui organ local. 
 — În fine, fără a constitui un act de abrogare propriu-zisă, încetarea 
acŃiunii în timp a unei norme juridice poate avea loc şi prin împlinirea 
termenului ei de valabilitate (este cazul legilor temporare amintite mai 
înainte) şi, respectiv, prin aşa-numita „cădere în desuetudine”. 
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 Desuetudinea este situaŃia în care normele, fără să fi fost abrogate 
într-o formă sau alta, nu-şi mai găsesc teren de aplicare, nu mai au obiect, 
devenind depăşite, desuete prin evoluŃia realităŃilor sociale. (Este situaŃia 
numeroaselor norme dinainte de 1989 prin care se reglementau situaŃii 
astăzi inexistente: planul naŃional unic, rolul conducător al P.C.R., legislaŃia 
C.A.P.-urilor etc.). 
 AcŃiunea normei juridice în timp este guvernată de principiul general 
potrivit căruia norma juridică acŃionează atâta timp cât este în vigoare. La 
rândul său, acest principiu trebuie înŃeles din perspectiva altor două 
principii conexe4), şi anume: principiul aplicării imediate a normei intrată în 
vigoare şi, principiul neretroactivităŃii legii (a normei juridice). 
 — Principiul aplicării imediate — înseamnă că de la data stabilită ca 
moment de intrare în vigoare, acea normă (lege) începe să-şi producă 
efectele pentru prezent şi viitor, adică se aplică faptelor săvârşite imediat 
după intrarea sa în vigoare. 
 Dar, în realitatea practică sunt numeroase situaŃiile în care unele 
raporturi sau fapte juridice s-au săvârşit sub vechea lege şi îşi continuă 
efectele şi sub noua lege. De exemplu, un contract de închiriere sau de 
locaŃiune, încheiat sub acŃiunea vechii legi dar care continuă şi sub 
acŃiunea noii legi, sau, o căsătorie încheiată înainte de modificarea 
dispoziŃiilor privitoare la divorŃ, iar divorŃul se desface în condiŃiile unor noi 
reglementări ş.a. ridică problema modului de înŃelegere mai nuanŃată a 
acestui principiu, şi anume:  
 În asemenea situaŃii principiul aplicării imediate presupune că 
pentru faptele şi consecinŃele lor produse sub vechea lege se va aplica 
legea veche, respectiv, efectele produse de către aceasta (raporturile 
juridice încheiate sau drepturile câştigate sub imperiul ei) rămân valabile, 
iar pentru faptele sau consecinŃele acestora produse sub noua lege se vor 
aplica prevederile noii legi, de la data intrării acesteia în vigoare. 
 — Principiul neretroactivităŃii legii 
 Acest principiu — aşa cum am mai menŃionat — stabileşte ca regulă 
generală că noua lege intrată în vigoare nu se aplică faptelor săvârşite 
anterior acestui moment, adică nu retroactivează şi nici nu 
ultraactivează, adică nu se aplică după ieşirea ei din vigoare (art.15 p. 2 
din ConstituŃie, Cod civil art.1, Cod penal art.10). 
 De la prevederile acestui principiu sunt totuşi câteva situaŃii de 
excepŃie care pot fi întâlnite în diferitele sisteme juridice, cu reglementări 
concrete diferite, inclusiv în legislaŃia statului nostru. Astfel, este admisă în 
mod limitativ atât excepŃia de retroactivitate cât şi cea de ultraactivitate 
a legii. 
 Retroactivitatea: Este situaŃia de excepŃie prin care se admite ca 
anumite legi să se aplice totuşi şi asupra unor fapte care s-au petrecut 
înainte de intrarea lor în vigoare. SituaŃiile de retroactivitate5) pot fi în 
general următoarele: 
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 a) Retroactivitatea legii penale sau contravenŃionale mai blânde sau 
mai favorabile, adică, legea cu o sancŃiune mai uşoară. Această excepŃie 
de la principiul neretroactivităŃii are în sistemul nostru juridic actual o 
consacrare constituŃională (art. 15, paragr. 2) şi reflectă umanismul 
legiuitorului. Ea constă în situaŃia în care noua lege penală sau 
contravenŃională mai blândă se aplică unor fapte săvârşite anterior intrării 
ei în vigoare când acŃiona o lege penală mai aspră. Noua lege penală sau 
contravenŃională mai blândă se va aplica acelei fapte indiferent de stadiul 
sau faza de procedură în care se găseşte, şi anume: nu este încă pusă sub 
urmărire; s-a pornit urmărirea penală; este în curs de judecare; este 
judecată definitiv dar în curs de executare a pedepsei. 
 b) Retroactivitatea legilor interpretative: 
 Este situaŃia de excepŃie în care legiuitorul poate emite acte 
normative prin care însă nu reglementează conduite sau raporturi sociale ci 
realizează o interpretare a unor acte normative emise anterior, cu scopul 
de a clarifica sau preciza conŃinutul ori modul lor de aplicare. Legile sau 
normele interpretative sunt prin destinaŃia lor retroactive deoarece se referă 
la acte normative anterioare şi deci produc efecte retroactive. Asemenea 
acte normative sunt — în sistemul nostru juridic actual — mai frecvente în 
sfera activităŃii executive (guvernamentale) când acest organ emite acte 
normative cuprinzând precizări, instrucŃiuni, metodologii de aplicare a legii, 
lămuriri, detalii etc.  privind înŃelegerea şi aplicarea unor acte normative 
emise anterior. 
 c) Prevederea expresă a legii. Pot exista în diferite sisteme juridice 
(şi au existat şi în sistemul nostru juridic anterior anului 1989) situaŃii în 
care legiuitorul putea să decidă ca anumite  norme să se aplice în mod 
retroactiv (Aceasta dacă ConstituŃia nu-i interzice acest lucru). O asemenea 
posibilitate însă trebuie admisă numai în mod excepŃional deoarece poate 
genera grave dereglări ale justiŃiei (o insecuritate juridică) sau abuzuri în 
înfăptuirea justiŃiei. De aceea, în legislaŃia noastră actuală, prin prevedere 
constituŃională expresă (art.15) legile nu pot fi retroactive — exceptând 
legea penală sau contravenŃională mai blândă. 
 SituaŃiile de excepŃie ale ultraactivităŃii legii6) — în legislaŃia 
noastră sunt şi ele limitativ stabilite la două : 
 a) ultraactivitatea legii penale mai blânde : 
 Este situaŃia în care legea penală mai blândă deşi abrogată şi 
înlocuită cu o lege mai aspră, „supravieŃuieşte” abrogării aplicându-se 
faptei săvârşite dar nesoluŃionate cât era în vigoare ; 
 b) ultraactivitatea legilor penale temporare (art. 16 Cod penal). 
Efectele acestor legi se extind şi după împlinirea termenului lor de acŃiune 
în timp, aplicându-se faptelor săvârşite dar nesoluŃionate cât timp au fost în 
vigoare. 
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2. AcŃiunea normelor juridice în spaŃiu şi asupra persoanelor 
 
 
 AcŃiunea normelor juridice în spaŃiu şi asupra persoanelor7) decurge 
din principiul suveranităŃii puterii de stat manifestată, în special, sub 
aspectul suveranităŃii teritoriale şi al legăturii dintre stat şi persoane prin 
cetăŃenie, sau a legăturii dintre stat şi străinii aflaŃi pe teritoriul său. 
 Normele juridice au o aplicabilitate în spaŃiu, în înŃelesul de întreg 
teritoriu al statului respectiv, aplicându-se tuturor persoanelor aflate pe 
teritoriul Ńării, indiferent dacă sunt cetăŃenii acelui stat sau străini. Aceasta 
este expresia principiului teritorialităŃii care presupune că pe teritoriul unui 
stat acŃionează numai jurisdicŃia acelui stat, reglementând conduita tuturor 
persoanelor aflate pe acel teritoriu, fiind exclusă acŃiunea legilor altor state, 
străine, asupra teritoriului în cauză şi asupra persoanelor aflate pe acel 
teritoriu. 
 NoŃiunea de teritoriu din punct de vedere juridic are o semnificaŃie 
mai largă decât noŃiunea geografică de teritoriu. Astfel, în sens juridic prin 
teritoriu se înŃeleg întinderile de uscat (solul şi subsolul), apele interioare 
(stătătoare şi curgătoare), marea teritorială şi spaŃiul aerian corespunzător 
acestora, asupra cărora statul respectiv îşi extinde suveranitatea şi deci, 
jurisdicŃia. Limitele teritoriului sunt cele stabilite prin frontierele de stat. 
 (În ceea ce privesc navele şi aeronavele româneşti, doctrina juridică 
română nu le consideră ca făcând parte din noŃiunea juridică de teritoriu. 
Totuşi, faptele săvârşite pe o navă sau aeronavă română sunt considerate 
ca fiind fapte săvârşite pe teritoriul României (vezi art. 142 şi 143 Cod 
penal) ca urmare a concepŃiei extinderii efectului legii române de 
apartenenŃă asupra lor. Alte state însă, cum sunt Ungaria sau Grecia, 
Taiwan etc. consideră că faptele săvârşite pe navele sau aeronavele lor 
sunt săvârşite pe „teritoriul” lor, ca urmare a ficŃiunii juridice prin care se 
extinde noŃiunea de „teritoriu” şi asupra navelor şi aeronavelor acelui stat. 
Aceasta înseamnă că statele respective includ în noŃiunea de teritoriu 
navele şi aeronavele aflate sub pavilionul lor). 
 Delimitarea riguroasă a frontierelor8) este importantă pentru 
determinarea limitelor în spaŃiu a aplicării legislaŃiei statului respectiv. 
 Frontierele terestre sunt delimitate prin borne sau diverse semne 
naturale care despart uscatul dintre două Ńări. În cazul în care frontiera este 
o apă curgătoare, statele stabilesc prin convenŃii bilaterale, modul în care 
îşi vor exercita suveranitatea pe suprafaŃa de apă respectivă. În lipsa unor 
convenŃii care să reglementeze această problemă, frontiera se determină 
după cum urmează : în cazul apelor curgătoare, frontiera se stabileşte 
după linia celei mai mari adâncimi ; în cazul apelor stătătoare - după o linie 
mediană ; în cazul în care două Ńări sunt legate prin poduri, frontiera se 
stabileşte la mijlocul podului ; în cazul mării teritoriale, frontiera o constituie 
limita exterioară a platformei continentale sau al  spaŃiului stabilit între 
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coastă şi largul mării sau oceanului adică, limita exterioară a apei teritoriale 
ş.a. 
 Frontierele aeriene sunt stabilite cu ajutorul unor linii imaginare 
perpendiculare ce pornesc de pe frontierele terestre sau acvatice în sus, 
până la limita inferioară a spaŃiului cosmic. 
 Frontierele, ca şi teritoriul, sunt inviolabile, iar regimul lor juridic se 
stabileşte prin acte interne sau prin convenŃii internaŃionale încheiate între 
Ńările limitrofe. 
 În legătură cu acŃiunea normelor juridice în spaŃiu trebuie făcută 
totuşi nuanŃarea şi sublinierea că nu orice categorie a actelor normative 
acŃionează în mod efectiv pe întreg teritoriul statului. Au o asemenea 
incidenŃă actele normative ale organelor centrale cu deosebire legea sau 
actele normative guvernamentale, în timp ce actele normative ale organelor 
locale vor acŃiona doar în limitele lor administrativ teritoriale (judeŃ, 
municipiu, oraş, comună). 
 Aşadar, în problema acŃiunii normei juridice în spaŃiu şi asupra 
persoanelor funcŃionează principiul teritorialităŃii — derivat din cel al 
suveranităŃii — denumit frecvent şi „principiu al supremaŃiei teritoriale”. În 
virtutea lui, toate persoanele (cetăŃeni sau străini), nave, aeronave, 
vehicule de orice fel se supun jurisdicŃiei statului pe teritoriul căruia se află. 
 Aplicarea acestui principiu însă nu este absolută, strictă, deoarece 
nevoile practicii relaŃiilor internaŃionale au impus o serie de exceptări sau 
derogări care sunt cunoscute sub denumirea generică de „excepŃiile 
extrateritorialităŃii”. Aceste excepŃii de extrateritorialitate se stabilesc de 
regulă prin tratate sau convenŃii dintre state (bilaterale sau multilaterale) pe 
baze de reciprocitate sau pur şi simplu se acordă în mod unilateral. Aceste 
categorii sau forme de exceptări sunt diverse dar cele mai relevante şi mai 
uzuale sunt : 
 a) Imunitatea diplomatică — constă în exceptarea personalului 
corpului diplomatic şi a persoanelor asimilate acestora de la jurisdicŃia 
statului în care au fost trimişi în misiune.  Imunitatea diplomatică înseamnă, 
printre altele, imunitate de jurisdicŃie, inviolabilitatea personală, 
inviolabilitatea clădirilor reprezentanŃei diplomatice şi a mijloacelor de 
transport etc. În virtutea acestei exceptări reprezentantul diplomatic care 
încalcă jurisdicŃia Ńării de reşedinŃă, nu va fi supus legislaŃiei statului de 
reşedinŃă ci va putea fi declarat persona non grata, ceea ce va atrage după 
sine rechemarea sau expulzarea sa, urmând să răspundă pentru faptele 
sale ilicite în faŃa instanŃelor statului său. Pe lângă imunitatea de jurisdicŃie 
şi inviolabilitatea persoanei, personalul diplomatic mai beneficiază de scutiri 
de impozite şi taxe personale, de taxe vamale, de prestaŃii personale ş.a. 
toate ca exceptări de la prevederile normelor statului gazdă. 
 În afară de reprezentantul diplomatic, în cadrul unei misiuni 
diplomatice mai există şi personal tehnic şi administrativ — care 
beneficiază, în general, de imunităŃile de care se bucură agenŃii diplomatici, 
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cu excepŃia imunităŃii de jurisdicŃie şi numai pentru actele săvârşite în 
cadrul exercitării funcŃiilor lor oficiale. 
 Pe lângă personalul misiunii diplomatice şi sediul acesteia, respectiv 
reşedinŃa particulară a agenŃilor diplomatici beneficiază de anumite 
imunităŃi şi privilegii între care cea mai importantă este inviolabilitatea. 
Potrivit acesteia, agenŃii ordinii publice ai statului acreditar (gazdă) nu pot 
pătrunde în aceste sedii sau locuinŃe decât cu consimŃământul şefului 
misiunii sau a agentului diplomatic, când este vorba de reşedinŃa sa. 
 Ansamblul exceptărilor de la legislaŃia statului pe teritoriul căruia îşi 
desfăşoară activitatea agenŃii diplomatici poartă denumirea de „statut 
diplomatic”. 
 b) Statutul juridic al consulilor — include, ca şi în cazul „statutului 
diplomatic”, înlesniri, privilegii şi imunităŃi, în beneficiul consulilor şi ale 
oficiilor consulare stabilite pe bază de reciprocitate cum sunt : folosirea 
drapelelor şi stemelor naŃionale, inviolabilitatea localurilor şi a personalului 
consular, scutirea fiscală a acestora de anumite impozite şi taxe, 
inviolabilitatea personală şi a sediului, a arhivelor şi documentelor, 
inviolabilitatea corespondenŃei ş.a. Toate aceste exceptări sunt denumite 
prin expresia generică de „statut consular”. 
 c) În ceea ce priveşte regimul juridic al unor categorii de străini9), 
trebuie precizată, în primul rând, noŃiunea de străin : străinul este acea 
persoană care se află pe teritoriul unui stat şi are cetăŃenia altui stat sau 
este apatrid (nu are cetăŃenie). În relaŃiile internaŃionale sunt cunoscute trei 
regimuri juridice ale străinilor : 
 - regimul naŃional - în care statul recunoaşte pentru străini aceleaşi 
drepturi de care se bucură propriii săi cetăŃeni : drepturi sociale, culturale, 
economice, civile etc., mai puŃin drepturile politice ; 
 - regimul special - în care cetăŃenilor străini le sunt acordate numai 
acele drepturi prevăzute în mod expres în legi interne sau tratate 
internaŃionale ; 
 - regimul clauzei naŃiunii celei mai favorizate - consacrat, de regulă, 
în acorduri bilaterale. În acest regim statul acordă străinilor aflaŃi pe 
teritoriul său drepturile conferite cetăŃenilor unui stat terŃ, considerat 
favorizat. Domeniile care pot face obiectul clauzei sunt : tarife vamale, 
tranzit, importuri şi exporturi, regimul persoanelor fizice şi juridice, drepturi 
de creaŃie intelectuală, regimul misiunilor diplomatice şi consulare etc. 
 De menŃionat că statele acordă sau stabilesc unul sau altul din 
aceste categorii de regimuri pentru străini în funcŃie de propria lor voinŃă şi 
interese, fiecare din acestea având un conŃinut diferit de la un stat la altul. 
România, de exemplu, a adoptat pentru străini „regimul naŃional” consacrat 
şi în ConstituŃie, art. 54 conform căruia „pe timpul şederii lor în România 
străinii sunt datori să respecte legile române". Totodată, statul acordă 
statutul diplomatic şi consular misiunilor şi agenŃilor diplomatici şi consulari 
aflaŃi pe teritoriul României. 
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 Trebuie reŃinut faptul că problema aplicării legii în spaŃiu şi asupra 
persoanelor Ńine în exclusivitate de voinŃa statului care-şi exercită 
suveranitatea pe un anumit teritoriu, chiar dacă în dreptul internaŃional 
există sau se tinde să se instituie norme cu caracter unitar şi pentru acest 
domeniu. 
 ExcepŃiile de extrateritorialitate sunt mai numeroase şi mai 
complexe fiind prevăzute şi reglementate de normele diferitelor ramuri ale 
dreptului cum sunt, de exemplu : în dreptul penal internaŃional, dreptul 
comercial internaŃional, dreptul civil, dreptul internaŃional privat ş.a. 
 
 

3. Întrebări de control şi autoverificare 
 
 

 - PrecizaŃi înŃelesul noŃiunii de “acŃiune” a normei juridice în timp, în 
spaŃiu şi asupra persoanei. 
 
 - Care este principiul de bază şi cele două principii conexe pentru 
acŃiunea în timp a normei juridice? ExplicaŃi conŃinutul acestora. 
 
 - Ce se înŃelege prin “intrarea în vigoare” a unei norme juridice şi 
care sunt regulile posibile potrivit cărora este reglementată intrarea în 
vigoare a normelor de drept în diferitele sisteme juridice? 
 
 - Cum este reglementată în sistemul nostru juridic intrarea în 
vigoare a normelor de drept? 
 
 - ExplicaŃi problema duratei de valabilitate (de aplicare) a normei 
juridice. 
 
 - ExplicaŃi problema încetării acŃiunii în timp a normei juridice 
(ieşirea din vigoare). Ce este abrogarea şi care sunt formele acesteia? 
 
 - Ce alte forme de încetare a acŃiunii în timp a normei sunt posibile? 
 
 - Care sunt excepŃiile de la principiul de bază al acŃiunii normei 
juridice în timp? ExplicaŃi ce se înŃelege prin retroactivitate şi care sunt 
situaŃiile de retroactivitate? Ce înŃelegeŃi prin ultraactivitate şi care sunt 
situaŃiile de excepŃie ale ultraactivităŃii? 
 
 - Ce se înŃelege prin acŃiunea normelor juridice în spaŃiu (în teritoriu) 
şi care este principiul care stă la baza acestei acŃiuni? 
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 - Care sunt şi în ce constau excepŃiile de extrateritorialitate (de 
neaplicare a normelor interne asupra unor categorii de persoane aflate în 
teritoriul statului)? 
 
  

Teste de autoverificare: 
  

DenumiŃi forma de încetare a acŃiunii în timp a normei juridice care 
corespunde următoarelor situaŃii: 

- noul act normativ ce intră în vigoare reglementează în alt mod 
respectivele raporturi sociale, cu alte cuvinte, noile prevederi sunt 
incompatibile cu vechile prevederi :_______________________________; 

- noul act normativ ce intră în vigoare specifică doar faptul că 
“dispoziŃiile contrare prezentei reglementări se abrogă”: 
___________________________________________________________; 

- norma nu mai are obiect de reglementare: __________________. 
 
În sistemul nostru juridic, momentul de intrare în vigoare a actelor 

normative este reglementat astfel: (notaŃi cu (x) variantele considerate 
corecte): 

(  ) toate actele normative intră în vigoare la data publicării lor; 
(  ) toate actele normative intră în vigoare la data prevăzută în textul 

lor; 
(  ) actele normative publicate în Monitorul Oficial intră în vigoare la 

data de apariŃie a Monitorului Oficial; 
(  ) actele normative publicate în Monitorul Oficial intră în vigoare la 

3 zile de la data publicării în Monitorului Oficial dacă în textul actului 
normativ respectiv nu este prevăzută o altă dată ulterioară; 

( ) actele normative locale intră în vigoare la data publicării, 
comunicării sau afişării lor; 

(  ) actele normative care nu se publică în Monitorul Oficial intră în 
vigoare la data prevăzută în textul lor. 

 
EnunŃaŃi principiul de bază al acŃiunii în timp a normei juridice şi 

excepŃiile de la acest principiu: 
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În continuare, enunŃaŃi şi explicaŃi, pe scurt, care sunt situaŃiile de 
excepŃie ale retroactivităŃii şi ultraactivităŃii legii: 

 
Aplicarea normelor juridice în spaŃiu şi asupra persoanelor este 

subordonată principiului teritorialităŃii. Acest principiu presupune (notaŃi cu 
(x) variantele corecte din enunŃurile de mai jos): 

(  ) toate actele normative ale organelor de stat au o aplicabilitate 
efectivă pe întreg teritoriul statului; 

(  ) nu toate actele normative ale organelor de stat se aplică efectiv 
pe întregul teritoriu al statului; 

(  ) principiul teritorialităŃii este de strictă sau absolută aplicare. 
Regimul juridic actual aplicat străinilor aflaŃi pe teritoriul României 

este: 
(  ) regimul naŃional; 
(  ) regimul special; 
(  ) regimul clauzei naŃiunii celei mai favorizate. 
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X 
 

REALIZAREA (APLICAREA) DREPTULUI 
  
 

 
1. NoŃiunea de „realizare” şi „aplicare” a dreptului 

 (a normelor juridice) 
 
 
 Ca ansamblu de norme juridice, dreptul nu este o existenŃă sau 
scop în sine. El este destinat să reglementeze comportamente şi relaŃii 
socio-umane concrete, de viaŃă. Pentru aceasta el trebuie să fie transpus în 
practica nemijlocită a desfăşurării acestor relaŃii şi comportamente. 
Procesul complex de transpunere în viaŃă, în practică a prevederilor 
normelor juridice poartă denumirea generică de „realizare”1) sau „aplicare”2) 
a dreptului. 
 Cele două noŃiuni (realizare şi aplicare) deşi exprimă în esenŃă 
acelaşi proces ele nu sunt totuşi sinonime deoarece sfera lor de cuprindere 
este diferită. Astfel, noŃiunea de „realizare” a dreptului exprimă accepŃiunea 
largă a procesului de transpunere în practică, de înfăptuire a normelor 
juridice cuprinzând şi conŃinutul noŃiunii de „aplicare”. 
 NoŃiunea de „realizarea”3) dreptului implică două căi sau aspecte ale 
înfăptuirii ei : 
 a) Transpunerea în practică a normelor juridice prin respectarea de 
bună-voie, fără intervenŃia sau prezenŃa nemijlocită a organelor statului a 
prevederilor acestora de către subiecŃii sociali — persoane fizice şi/sau 
juridice, publice sau private, organe de stat, organizaŃii sau organisme 
nestatale, ceilalŃi subiecŃi sociali vizaŃi. Această cale de realizare a dreptului 
este expresia nivelului de conştiinŃă juridică a membrilor societăŃii, a 
civilizaŃiei democratice din acea societate. Ea este totodată şi expresia 
nivelului calitativ al dreptului însuşi, adică al concordanŃei normelor 
acestuia cu cerinŃele, interesele şi valorile membrilor acelei societăŃi. De 
aceea, măsura sau gradul de realizare a dreptului pe calea respectării de 
bună-voie, liber asumate a normelor juridice trebuie înŃeleasă ca fiind 
determinată de un ansamblu de factori şi condiŃii complexe de ordin 
subiectiv, obiectiv, istorici, economici, politici, culturali, educaŃionali, 
psihologici, de interese, trebuinŃe etc.4). Tocmai datorită acestei 
complexităŃi de factori şi condiŃii care acŃionează asupra procesului de 
transpunere în practică a dreptului pe calea respectării lui de bună-voie, 
problematica explicării şi analizei acestui proces nu aparŃine în exclusivitate 
ştiinŃelor juridice ci, deopotrivă şi celorlalte ştiinŃe conexe, cu deosebire 
sociologiei, antropologiei, filosofiei, economiei, politologiei, psihologiei, 
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pedagogiei etc., din perspectiva cărora devine mai relevant posibilul 
răspuns la întrebarea simplă: de ce sunt sau nu sunt respectate de bună-
voie normele dreptului? 
 Respectarea de bună-voie a normelor juridice constituie principala 
şi cea mai relevantă cale de realizare a dreptului într-o societate 
democratică, civilizată. 
 b) Cea de a doua cale de realizare a dreptului o constituie 
transpunerea normelor juridice în practica vieŃii sociale prin intervenŃia, într-
o formă sau alta, a organelor statului în acest proces. Această cale a primit 
şi denumirea de „aplicare”5) a dreptului, exprimând accepŃiunea sau sensul 
restrâns al noŃiunii de „realizare”. Ea apare ca o activitate specializată a 
aparatului de stat, desfăşurată în limitele unor competenŃe stabilite de lege 
adică, al unor drepturi, obligaŃii, proceduri, forme şi mijloace de intervenŃie 
menite să asigure respectarea normelor de drept. Activitatea de „aplicare” 
este corolarul funcŃiei puterii de stat de a „reglementa” sau a „legifera” în 
viaŃa socială, legiferarea fără aplicarea normelor elaborate ar fi un non 
sens. 
 Cele două căi sau direcŃii de realizare a dreptului (realizarea de 
bună-voie şi aplicarea de către organele de stat) trebuie înŃelese ca fiind 
complementare, chiar dacă prima este „nejuridică” — adică, fără implicarea 
sau intervenŃia factorilor statali — iar cealaltă cale este prin excelenŃă 
juridică — adică, se desfăşoară prin intermediul factorilor de stat 
competenŃi. Desigur, la realizarea dreptului concură în mod indirect şi alŃi 
factori prin căi şi modalităŃi nejuridice: activitatea culturală, instruirea 
şcolară, dezvoltarea economică, activitatea politică, mass-media etc. 
 

 
2. Forma şi caracteristicile actului de aplicare a dreptului 

 
 
 Ca modalitate sau cale specific juridică de realizare a dreptului, 
„aplicarea” îmbracă — la rândul ei — diverse forme, mijloace, proceduri, 
faze etc. prin care organele de stat traduc în fapt dispoziŃiile normelor 
juridice. Aceste mijloace, forme, proceduri etc. sunt, la rândul lor, 
reglementate, în principal, prin normele juridice procedurale specifice 
ramurilor de drept în care se aplică. 
 (În literatura juridică noŃiunea de „aplicare” a dreptului (sau a 
normelor juridice) a fost controversată6), fiind înŃeleasă şi utilizată sub două 
accepŃiuni sau forme : ca aplicare normativă şi respectiv ca aplicare 
individuală. În majoritatea lor, autorii în materie consideră că accepŃiunea 
propriu-zisă a noŃiunii de aplicare constă în aceea de aplicare individuală.) 
 Forma de aplicare individuală — este accepŃiunea propriu-zisă, 
concretă a noŃiunii de „aplicare” a dreptului. Ea constă în ansamblul de 
proceduri, mijloace, metode, faze etc., prin care organele de stat 
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competente transpun la situaŃii concrete, individuale, adică „aplică” 
prevederile normei la un caz dat. Acest ansamblu de proceduri, metode, 
mijloace etc. de transpunerea în practica concretă, individuală a normelor 
mai poartă şi denumirea generică „act” sau „acte” de aplicare. Actul de 
aplicare individuală are principala caracteristică de a determina întotdeauna 
naşterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic concret. 
 În legătură cu cele două categorii de acte: „normative” şi respectiv, 
actele de „aplicare” individuală — sunt de reŃinut următoarele sublinieri7) : În 
primul rând, cele două categorii de acte nu trebuie înŃelese ca exprimând 
competenŃe exclusive şi strict delimitate, ca aparŃinând numai unora sau 
altora dintre structurile de putere. Cu alte cuvinte, dacă în virtutea 
principiului separaŃiei puterilor în stat actul de „legiferare” şi cel de 
„aplicare” sunt în principiu separate, ca acte distincte, fiind de competenŃa 
unor structuri de putere distincte — Parlament (putere legislativă), Guvern 
(putere executivă) şi Putere judecătorească — aceasta nu înseamnă că 
respectivele structuri de putere şi actele lor sunt în mod strict, absolut 
numai acte legislative sau numai executive. ÎnŃelegerea mai nuanŃată şi 
delimitarea  acestor competenŃe decurge din observarea a cel puŃin 
următoarelor realităŃi şi necesităŃi : Parlamentul - bunăoară, deşi este un 
organ de putere prin excelenŃă normativ, legislativ, el poate şi trebuie ca în 
anumite situaŃii sau probleme să adopte şi deci să realizeze o serie de acte 
de aplicare individuale - ca de exemplu, acte de aplicare individuală a 
prevederilor Regulamentului Camerei DeputaŃilor sau a Senatului faŃă de 
un anumit parlamentar ; Guvernul - deşi organ prin excelenŃă executiv, de 
aplicare poate emite şi o serie de acte cu conŃinut normativ propriu-zis care 
nu sunt de competenŃa legii. În legătură însă cu organele puterii 
judecătoreşti, acestea comportă, în acest context, sublinierea că ele nu au 
competenŃe de a emite acte cu conŃinut normativ, generic ci, numai acte de 
aplicare individuală (hotărâri judecătoreşti, decizii, sentinŃe etc.) vizând un 
anumit caz sau speŃă. 
 O a doua subliniere ce se impune în acest context vizează înŃelesul 
termenului de „aplicare” care, aşa cum rezultă din cele menŃionate mai sus, 
nu trebuie restrâns sau îngustat ori identificat cu termenul sau noŃiunea de 
„sancŃionare”, chiar dacă termenii respectivi se găsesc într-o strânsă 
corelaŃie. Aceasta în sensul că întotdeauna o sancŃiune stabilită pentru un 
fapt este un act de aplicare, dar nu toate actele de aplicare individuală 
implică şi pe cel de „sancŃionare”. „Aplicarea” poate viza, bunăoară, 
realizarea unei anumite conduite, derularea unei acŃiuni sau activităŃi 
sociale pozitive, a unei obligaŃii, stabilirea unei funcŃii, recompense etc. şi 
nu întotdeauna şi neapărat o sancŃiune. SancŃiunea şi, în sens mai larg, 
tragerea lor la răspundere juridică sunt într-adevăr acte de aplicare dar 
intervin numai în situaŃiile unor conduite ilicite, pe când noŃiunea de 
„aplicare” a dreptului are în vedere ansamblul conduitelor umane atât licite 
cât şi ilicite. 
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 Între cele două categorii de acte: „normative” şi „de aplicare” există 
atât asemănări cât şi deosebiri8). 
 Elementele care ilustrează asemănarea, esenŃa lor comună, 
constau, în principal, în următoarele: ambele forme constau în acte cu 
caracter juridic emanând de la organe competente ale statului; ambele 
urmăresc realizarea aceluiaşi scop: înfăptuirea legalităŃii în viaŃa socială; 
ambele au temei juridic ordinea constituŃională şi legile. 
 Deosebirile dintre cele două categorii de acte constau, în principal, 
în următoarele: 
 — În timp ce actul normativ, are un anumit grad de generalitate, 
actul de aplicare individuală este prin excelenŃă un act concret, vizând o 
situaŃie sau stare de fapt dată, un caz şi determină întotdeauna naşterea, 
modificarea sau stingerea unui raport juridic concret; 
 — După efectul lor în timp, actele normative produc efecte în timp, 
sunt deci aplicabile, între limitele momentului de intrare şi cel al ieşirii lor 
din vigoare, în timp ce actele de aplicare individuală îşi produc efectele 
odată cu momentul în care au fost transpuse în practică sub diversele ei 
forme: comunicare, înştiinŃare, pronunŃare, luarea măsurii sau a sancŃiunii 
respective, soluŃionarea cazului etc.; 
 — Deosebiri există şi în ceea ce privesc condiŃiile formal-juridice şi 
procedurile cerute pentru valabilitatea lor. De exemplu, sunt diferite 
condiŃiile şi procedurile necesare pentru întocmirea şi valabilitatea unei legi, 
hotărâri, sau ordonanŃe guvernamentale şi, respectiv, pronunŃarea unei 
sentinŃe judecătoreşti ori, întocmirea unui act contravenŃional etc.; 
 — Deosebiri există şi în privinŃa principiilor şi formelor căilor de atac 
sau de contestare a acestor acte, astfel: Actele normative pot fi modificate 
sau  anulate, de regulă, numai de către organul emitent şi în anumite 
situaŃii numai de organele ierarhice (De exemplu, Parlamentul poate 
invalida o ordonanŃă sau hotărâre guvernamentală), în timp ce actele de 
aplicare individuală pot fi atacate, modificate sau anulate pe alte căi cum ar 
fi: recursul, apelul, sesizarea, plângerea etc., adresate de regulă organelor 
ierarhice; 
 — În fine, actele de aplicare individuală se subordonează actelor 
normative şi împreună se subordonează, potrivit principiului supremaŃiei 
legii, ordinii constituŃionale şi a legilor statului. 

 
 

3. Fazele de aplicare a normelor juridice 
 
 
 Aplicarea individuală este prin conŃinutul şi finalitatea ei un proces 
complex dar unitar în care pot fi delimitate câteva faze relativ distincte dar 
inseparabile9). Delimitarea şi stabilirea succesiunii acestora este un demers 
mai mult didactic decât de procedură propriu-zisă, deoarece fazele 
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respective se întrepătrund şi se derulează uneori în mod simultan sau 
paralel. 
 Aşadar, în procedura de aplicare individuală pot fi delimitate 
următoarele faze conexe interdependente: stabilirea stării de fapt, stabilirea 
elementelor juridice şi interpretarea normelor şi, în fine, elaborarea soluŃiei 
sau a dispoziŃiei de aplicare. 
 Stabilirea stării de fapt — este operaŃiunea juridică iniŃială prin 
care se realizează culegerea, consemnarea şi reŃinerea faptelor, condiŃiilor 
şi împrejurărilor relevante pentru cunoaşterea situaŃiei sau a cauzei la care 
se impune aplicarea dreptului. Prin stabilirea stării de fapt trebuie să ajungă 
la concordanŃa dintre faptele aparente, considerate prin ipoteză ca 
adevărate, cu realitatea obiectivă a desfăşurării lor. Realizarea acestei 
concordanŃe conduce spre ceea ce se înŃelege în limbaj juridic ”adevăr 
obiectiv”. Aici trebuie observată şi făcută distincŃia, pe de o parte, dintre 
„adevărul subiectiv” — adică, cel care apare ca o realitate stabilită la nivelul 
simŃului comun, al subiectului cunoscător şi care reflectă în mod obişnuit 
aparenŃa faptelor ce sunt acceptate subiectiv ca adevărate — şi, pe de altă 
parte, „adevărul obiectiv”, adică reflectarea faptelor în deplina lor 
concordanŃă cu realitatea derulării sau săvârşirii lor. De aceea, pentru 
stabilirea stării de fapt care să corespundă realităŃii obiective, organul de 
aplicare va trebui să se detaşeze de componenta subiectivă a evaluărilor şi 
să reŃină realitatea obiectivă a acelei stări de fapt. De aici şi necesitatea 
adunării, selectării şi reŃinerii probelor relevante, a utilizării diverselor 
procedee de reconstituire a faptelor, a constatărilor la faŃa locului etc. 
 De măsura obiectivităŃii stabilirii stării de fapt depinde în mod decisiv 
corecta aplicare a normei, de unde şi importanŃa deosebită a acestei faze. 
 Stabilirea elementelor juridice — este operaŃiunea juridică ce 
porneşte de la stabilirea stării de fapt şi constă în selectarea sau 
identificarea grupajului de norme juridice care corespund stării de fapt 
respective şi în care s-ar încadra acea stare de fapt. Această fază mai 
poartă şi denumirea de „critică” a normelor de referinŃă şi presupune, 
printre altele, cel puŃin următoarele demersuri de cunoaştere : stabilirea 
faptului dacă normele de referinŃă identificate şi selectate sunt sau nu în 
vigoare ; dacă au aplicabilitate în spaŃiu şi asupra persoanelor respective ; 
dacă sunt sau nu în concordanŃă cu actele normative superioare în vigoare; 
dacă există sau nu coliziune (conflicte sau discordanŃe) între normele 
selectate şi celelalte prevederi normative etc. 
 Această fază implică prin logica lucrurilor şi operaŃiunea de 
„interpretare” a normelor juridice respective. (În anumite opinii se consideră 
că „interpretarea” ar constitui chiar o fază10) distinctă a aplicării,  ca fiind un 
demers distinct, de sine stătător. Cert este — indiferent de asemenea opinii 
— că aplicarea dreptului fără interpretare nu este posibilă.) 
 Elaborarea soluŃiei sau a dispoziŃiei de aplicare. Este faza în 
care se finalizează aplicarea individuală propriu-zisă. Ea implică, la rândul 
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ei, două etape : cea de individualizare, de concretizare sau nominalizare a 
normelor (articolelor) în care se încadrează în mod efectiv starea de fapt 
respectivă. Cu alte cuvinte, în această etapă a acestei faze se face ceea ce 
se numeşte încadrarea juridică a faptei. Cea de-a doua etapă a acestei 
faze constă în elaborarea soluŃiei prin stabilirea dispoziŃiei de aplicare a 
prevederilor normei în care a fost încadrată starea de fapt respectivă. La 
rândul ei, dispoziŃia de aplicare are două înŃelesuri sau accepŃiuni : 
 — DispoziŃie – în sensul sau accepŃiunea că prin soluŃia stabilită se 
indică acŃiunea, inacŃiunea, conduita, dreptul sau obligaŃia ce trebuie 
urmată şi respectată în conformitate cu prevederile normei aplicate şi, 
 — DispoziŃie – în sensul sau accepŃiunea de „sancŃiune” stabilită în 
temeiul normelor de drept aplicate şi a modalităŃii concrete de executare a 
acesteia. 
 În procesul de elaborare a soluŃiei, ca fază a aplicării individuale, 
mai trebuie reŃinută observaŃia că prin conŃinutul şi forma ei, elaborarea 
soluŃiei sau a dispoziŃiei de aplicare prezintă particularităŃi notabile de la o 
ramură a dreptului la alta. În acest sens, conŃinutul şi forma unei dispoziŃii 
sau soluŃii de aplicare este diferită, bunăoară, în dreptul civil, în dreptul 
penal, în dreptul familiei etc. 
 Toate aceste faze trebuie înŃelese ca fiind conexe, unitare şi relativ 
succesive în derularea lor. 
 
 
4. Aplicarea (şi interpretarea) normelor juridice prin analogie11) 

 
 
 Analogia este o formă particulară şi în prezent destul de limitată, 
restrânsă de aplicare şi interpretare a dreptului. Ea a fost creată şi 
consacrată de-a lungul istoriei dreptului de nevoile practicii juridice de a 
suplini lacunele (lipsa) unor norme juridice exprese referitoare la anumite 
stări de fapt aduse în faŃa instanŃelor spre a fi judecate şi soluŃionate. 
 În esenŃă, analogia constă în posibilitatea instanŃei sesizată cu o 
stare de fapt, cu un caz, pentru care însă nu există o normă expresă de 
încadrare, de a aplica acelui caz o normă existentă şi aplicată la un caz 
asemănător.  
 Un asemenea demers de aplicare şi interpretare a fost şi mai este 
încă admis în virtutea principiului general al dreptului conform căruia 
instanŃa sau judecătorul sesizat cu o cauză de încălcare a unui drept nu 
poate recurge la denegarea de dreptate (la refuzul de a face dreptate) pe 
motiv că nu are text expres de lege pentru acel fapt. În acest caz el va 
trebui să soluŃioneze cauza recurgând la instituŃia analogiei, adică de a 
aplica o normă existentă dar de la un caz asemănător. 
 InstituŃia analogiei este consacrată în mod limitativ şi în sistemul 
nostru juridic. În acest sens, art. 3 al Codului civil prevede în mod expres 
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culpabilitatea judecătorului pentru denegare de dreptate şi deci, implicit 
posibilitatea recurgerii la aplicarea analogiei în ramura dreptului civil, în 
care sens sunt şi prevederi exprese, ca de exemplu, art. 516 care arată că: 
„Principiile regulilor de mai sus (art. 504 - 515 s.n.) vor servi judecătorilor şi 
în deciziunea cazurilor analoge cu cele precedente”. Analogia mai este 
aplicată şi în ramura dreptului internaŃional (dreptul diplomatic şi consular, 
dreptul tratatelor etc.). Nu este admisă în ramurile dreptului public : dreptul 
penal, administrativ, financiar etc. Deci, aplicarea prin analogie nu este un 
principiu general sau o regulă generală a dreptului. Aceasta pentru că în 
etapele istorice moderne şi mai ales contemporane „lacunele” dreptului au 
fost acoperite în mare măsură de masiva activitate legislativă a statelor. 
 NoŃiunea de aplicare prin analogie a normelor juridice are două 
accepŃiuni, şi anume: 
 — „Analogia legii” — prin care se are în vedere aplicarea unei legi 
sau norme juridice de la un caz asemănător şi, 
 — „Analogia dreptului” — prin care se are în vedere soluŃionarea 
unui caz pentru care nu există text normativ sau lege aplicabilă de la vreun 
caz asemănător. În această situaŃie soluŃionarea cauzei se va face prin 
aplicarea „principiilor generale ale dreptului”. Este situaŃia şi mai rar 
întâlnită şi prevăzută doar de unele sisteme juridice (De exemplu, sistemul 
juridic italian îl admite pentru ramura dreptului civil). 
 
 

5. Întrebări de control şi autoverificare 
 
 

 - DelimitaŃi conŃinutul noŃiunilor de “realizare”, respectiv, de 
“aplicare” a dreptului (a normelor juridice) şi care sunt principalele căi de 
realizare a dreptului. 
 
 - Ce se înŃelege prin “act de aplicare”, şi care sunt asemănările şi 
respectiv, deosebirile dintre actul juridic normativ şi actul juridic de 
aplicare. 
 
 - EnunŃaŃi şi explicaŃi conŃinutul principalelor faze de aplicare 
individuală a normelor juridice. 
 
 - Ce înŃelegeŃi prin “analogie” în drept şi care sunt accepŃiunile şi 
domeniile (ramurile de drept) în care poate fi aplicată. 
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 Teste de autoverificare: 
 
 NotaŃi cu (x) care din cele două noŃiuni are o accepŃiune mai largă: 
  (  ) realizarea dreptului; 
  (  ) aplicarea dreptului. 
 În continuare: 
 a) EnunŃaŃi care sunt căile de realizare a dreptului: 
  -  
 
 
 
  - 
  
 
 

b) DenumiŃi care sunt şi explicaŃi, pe scurt, în ce constau fazele de 
aplicare individuală a normei juridice: 
  -  
 
 
  
 

NotaŃi cu (x) care din următoarele demersuri de aplicare a normei 
juridice aparŃine fazei denumite “stabilirea elementelor juridice”: 

( ) culegerea, consemnarea şi reŃinerea datelor, faptelor, 
împrejurărilor relevante pentru aplicarea normei juridice; 

(  ) delimitarea, prin individualizarea normei aplicabile stării de fapt 
respective şi individualizarea sancŃiunii; 

(  ) elaborarea dispoziŃiei de aplicare; 
(  ) delimitarea grupajului de norme aplicabile acelei stări de fapt, în 

vederea încadrării juridice a faptei. 
 
Actul juridic de aplicare individuală şi respectiv, actul normativ au 

câteva caracteristici comune. NotaŃi cu (x) care din caracteristicile de mai 
jos sunt proprii actului de aplicare individuală: 

( ) produce efecte în timp între limitele momentului de intrare în 
vigoare şi cel al abrogării; 

(  ) este emis de organele competente ale statului pentru cazuri sau 
situaŃii concrete, determinate; 

( ) este emis de organele competente ale statului pentru a 
reglementa în mod generic anumite raporturi sociale; 

(  ) are întotdeauna ca efect naşterea, modificarea sau stingerea 
unui raport juridic concret; 
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(  ) modificarea, anularea, contestarea sau atacarea lui se fac numai 
la nivelul unui organ ierarhic; 

(  ) îşi încetează efectele prin abrogare. 
 
DispoziŃia de aplicare sau soluŃionare a unui fapt juridic este (notaŃi 

cu (x) răspunsurile corecte): 
(   ) element al normei juridice; 
(  ) act cu caracter de aplicare normativă; 
(  ) act cu caracter de aplicare individuală; 
(  ) fază de transpunere în practică, de aplicare a normei juridice. 
 
NotaŃi cu (x) care din enunŃurile de mai jos sunt caracteristice actului 

juridic individual, de aplicare: 
(  ) pot fi emise de organele puterii legislative, executive şi 

judecătoreşti; 
(  ) produc efecte juridice în timp între limitele intrării şi a ieşirii lor 

din vigoare; 
(  ) produc efecte juridice în timp odată cu momentul aplicării lor la o 

cauză sau situaŃie dată; 
(  ) au un caracter generic şi impersonal; 
(  ) se adresează unui caz sau situaŃii concrete; 
(  ) pot fi “atacate” sau contestate numai la nivelul organului de stat 

emitent. 
 
NotaŃi cu (x) variantele considerate corecte: 
Analogia este: 
(  ) principiu general al dreptului; 
(  ) o excepŃie de la condiŃiile necesare naşterii sau apariŃiei unui 

raport juridic; 
(  ) presupune aplicarea unei norme asemănătoare; 
(  ) presupune aplicarea unei norme de la un caz sau situaŃie 

asemănătoare; 
(  ) “analogia dreptului” presupune aplicarea unei legi de la un caz 

asemănător; 
(  ) “analogia legii” presupune soluŃionarea cauzei pentru care nu 

există o lege expresă prin aplicarea principiilor generale ale dreptului. 
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XI 
 

INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE 
 

 
1. NoŃiunea, necesitatea şi obiectul interpretării normei juridice 
 
 
 Realizarea dreptului — în ambele sale accepŃiuni: aceea de 
respectare conştientă, de bună-voie a normelor de către subiecŃii sociali 
cărora  li se adresează cât şi în accepŃiunea de ”aplicare” — presupune 
într-o formă sau alta şi într-o măsură sau alta şi demersul de „interpretare” 
a normei juridice (la care am făcut doar o simplă referire în tema 
precedentă). Aceasta  fie şi numai dacă prin interpretare am înŃelege cea 
mai simplă şi mai cotidiană formă de cunoaştere şi evaluare sau apreciere 
a ei. În activitatea de „aplicare” a normei juridice, cunoaşterea ei are un 
dublu aspect: a) cunoaşterea cât mai deplină a stării de fapt ce urmează a 
fi încadrată în prevederile acelei norme şi b) cunoaşterea cât mai temeinică 
a spiritului şi literei normei ce urmează a fi aplicată acelei stări de fapt. 
 NoŃiunea1) de interpretare este corelativă cu cea de realizare sau 
aplicare a normei juridice, în sensul că nici una din ele nu are o simplă 
existenŃă în sine. 
 Prin „interpretare a normelor juridice” se înŃelege operaŃiunea 
logico-raŃională care se face după anumite metode şi reguli specifice 
dreptului2) având ca scop stabilirea adevăratului sau deplinului sens al 
normei juridice în aplicarea sa concretă. NoŃiunea de interpretare este 
întâlnită şi în alte domenii ale activităŃii intelectuale: ştiinŃă, artă, filosofie 
etc. mai ales cu sensul sau accepŃiunea de „a explica”, „a reda un anumit 
conŃinut”, „a da un anumit înŃeles” etc. În sfera dreptului interpretarea 
normei juridice are o accepŃiune proprie pe care i-o conferă scopul însuşi 
sau menirea acestei interpretări, aceea de a dezvălui conŃinutul şi 
dimensiunea reală a voinŃei legiuitorului cuprinsă în acea normă, de a 
desluşi sensul, scopul sau finalitatea acelei norme. Cu alte cuvinte, 
interpretarea trebuie să conducă la clarificarea deplină a înŃelesului normei 
atât din perspectiva structurii sale logico-juridice interne cât şi al formei sale 
exterioare, a stilului şi limbajului ei de elaborare, toate acestea urmărind să 
dezvăluie intenŃia legiuitorului, adică ceea ce a vrut acesta să reglementeze 
prin acea normă. RaŃiunea practică a unui asemenea demers este, în 
ultimă instanŃă, aceea de a asigura o corectă selectare şi individualizare a 
normei aplicabile la o situaŃie de fapt dată, respectiv, de a asigura o corectă 
încadrare a faptei în prevederile normei. Dintr-o asemenea optică legătura 
dintre „interpretare” şi „aplicare” nu este univocă ci bivalentă. Dacă 
interpretarea constituie temeiul cunoaşterii teoretice a normei în aplicarea 
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ei practică, procesul practic de aplicare a ei va oferi cunoaşterii şi 
interpretării concluzii şi situaŃii pe care legiuitorul sau organul de aplicare nu 
le-a putut prevedea, având astfel un rol important şi asupra procesului de 
perfecŃionare şi dezvoltare a dreptului. 
 Necesitatea3) sau raŃiunea4) interpretării ar putea fi, sintetic, 
exprimată prin cel puŃin următoarele considerente : 
 — Norma juridică fiind elaborată la modul generic, cu referiri la 
situaŃii ipotetice, aplicarea ei la un caz concret determinat presupune în 
mod necesar procesul de interpretare prin care se stabileşte dacă acel 
conŃinut generic, ipotetic al normei este aplicabil acelui caz sau, dacă acel 
caz concret se înscrie sau nu în prevederile generice ale normei ; 
 — Normele juridice fiind redactate sub forma unor texte concise 
este necesar ca prin interpretare să se dezvăluie conŃinutul integral şi real 
al intenŃiei legiuitorului cuprinsă în acea normă, respectiv seria sau gama 
de situaŃii pe care le-a avut acesta în vedere prin formularea acelui text 
normativ. De aceea, cu cât o normă juridică este elaborată mai în detaliu cu 
atât dificultatea interpretării este mai mică şi invers, cu cât norma este mai 
concisă, mai lapidar formulată cu atât necesitatea şi dificultatea interpretării 
este mai mare ; 
 — Necesitatea interpretării este determinată şi de faptul că pe 
parcursul cât este în vigoare acea normă pot să apară situaŃii noi, 
neprevăzute de legiuitor dar care se pot înscrie în sfera raporturilor sociale 
deja reglementate. În acest caz interpretarea va trebui să clarifice 
încadrarea sau neîncadrarea noilor situaŃii în vechile prevederi ; 
 — De asemenea, necesitatea interpretării apare şi în situaŃiile în 
care pe parcursul timpului apar reglementări succesive, adiacente, conexe, 
paralele sau chiar în coliziune (cu conŃinuturi contrare) privitoare la aceeaşi 
categorie de raporturi. În asemenea împrejurări interpretarea trebuie să 
clarifice prin analiză comparativă care din normele respective sunt 
aplicabile în timp şi asupra stării de fapt respective; 
 — Interpretarea apare ca necesară nu numai din perspectiva 
conŃinutului structurii sale logico-juridice interne ci şi a stilului şi limbajului 
de redactare, a formei gramaticale a textului respectiv, procedându-se la o 
riguroasă analiză şi interpretare morfologică, sintactică, a punctuaŃiei, a 
ordinii cuvintelor şi propoziŃiilor în fraze, a topicii, a înŃelesului unor termeni 
etc. (Nu de puŃine ori legiuitorul însuşi precizează sensul termenilor pe care 
îi utilizează tocmai pentru a evita interpretarea şi aplicarea diferită a 
înŃelesului lor. De exemplu, Codul penal, titlul VIII, art.140-154 sau, în 
anumite texte ale unor tratate, convenŃii ori alte documente internaŃionale 
cu caracter normativ, se fac precizări exprese asupra înŃelesului unor 
termeni sau expresii tocmai pentru a evita interpretarea lor diferită prin 
traducere în alte limbi); 
 — Necesitatea interpretării se impune nu numai în legătură cu 
înŃelesul conŃinutului şi al formei unei norme ci şi în contextul existenŃei 
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unei norme clare dar aplicabilă la situaŃie complexă. În asemenea situaŃii în 
practica judiciară s-a recurs şi se recurge la solicitarea unor instanŃe 
judiciare supreme (curŃi, tribunale etc.) pentru a da o interpretare cu valoare 
de orientare pentru jurisprudenŃă. 
 Din seria unor asemenea cerinŃe determinative ale interpretării se 
deduce şi obiectul acesteia. Aşa cum s-a văzut, interpretarea are ca obiect 
norma juridică în întregul ei structural: atât structura ei internă adică, 
ipoteza-dispoziŃia-sancŃiunea cât şi forma ei propriu-zisă de redactare 
tehnico-juridică. 
 Ca activitate relativ distinctă dar implicită procesului de aplicare, 
interpretarea normelor juridice ridică şi problema dacă ea este sau nu 
supusă unor reglementări juridice5). În acest sens trebuie observat că 
dreptul pozitiv nu conŃine norme exprese cu privire la modul cum să se 
desfăşoare interpretarea, ceea ce nu înseamnă însă că acest demers ar fi 
în afara oricărei reglementări şi deci la discreŃia organului de aplicare. 
Dimpotrivă, ca şi procesul de elaborare şi aplicare şi cel de interpretare se 
înscrie în limitele anumitor principii şi reguli generale ale sistemului 
dreptului. Aşadar, o primă categorie de reglementări ale interpretării pot fi 
deduse din principiile generale ale dreptului în sensul că nici interpretarea 
(ca de altfel nici elaborarea sau aplicarea normelor juridice) nu poate 
ignora, contraveni sau ieşi din limitele prevederilor sau orientărilor acestor 
principii generale. În al doilea rând, activitatea de interpretare are la bază 
principiile şi regulile generale ale logicii ; În al treilea rând, principiile 
generale care guvernează reglementările diferitelor ramuri ale dreptului 
constituie în acelaşi timp şi principii ale interpretării în acele ramuri de 
drept, aceasta în sensul că prin interpretare nu se poate deroga de la 
principiile generale care au stat şi stau la baza reglementărilor acelei 
ramuri. În al patrulea rând, pe lângă acest cadru de principii de 
reglementare, interpretarea poate fi realizată şi prin posibilitatea 
legiuitorului de a emite, la nevoie, legi sau norme cu destinaŃie expresă de 
interpretare a unor acte normative emise anterior (legi sau acte normative 
interpretative) sau de a interpreta elemente ale normei emise în chiar 
cuprinsul acelui act normativ. Şi, în fine, pentru ramura Dreptului civil sunt 
şi câteva prevederi exprese cu privire la reglementarea interpretării — art. 
977 - 985 — care se referă la „interpretarea convenŃiilor”, reglementări care 
sunt considerate ca având o referinŃă şi aplicabilitate mai largă decât cel 
strict al convenŃiilor din domeniul dreptului civil. Aşadar, reglementarea 
juridică (prin norme de drept) a interpretării este practic foarte limitată, 
aceasta tocmai pentru a nu limita sau îngrădi libertatea şi posibilitatea 
cunoaşterii realităŃii dreptului de către organele de aplicare a acestuia. 
 Toate aceste principii, reguli sau reglementări conferă interpretării 
un cadru general de reglementare unitar, chiar dacă în procesul concret de 
realizare al ei apar şi unele diferenŃieri în funcŃie de ramura de drept. Aşa 
de exemplu, în ramura dreptului civil este admisă (limitat) aplicarea şi 
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interpretarea prin analogie, în timp ce în ramura dreptului penal, 
administrativ, financiar etc. aceasta nu este admisă. Sau, diferenŃierile care 
apar în interpretarea realizată în ramura dreptului internaŃional public în 
ceea ce privesc subiecŃii care fac interpretarea (statele prin organele lor 
reprezentative, sau instanŃele internaŃionale, spre deosebire de dreptul 
intern unde interpretarea este realizată de către organele de aplicare a 
acelei categorii de norme)  sau, în ceea ce priveşte obiectul interpretării 
care, în acest domeniu îl constituie prevederile unor tratate, convenŃii, 
documente la care statele respective au devenit părŃi. 
 
 

2. Formele de interpretare a normelor juridice 
 
 
 Dacă principiile şi regulile care stau la baza interpretării îi conferă un 
caracter unitar, propriu unităŃii sistemice a dreptului, forma6) acesteia sau 
felurile7) (genurile) interpretării pot fi delimitate în funcŃie de cel puŃin două 
criterii: cel al subiecŃilor care fac interpretarea şi cel al forŃei de 
obligativitate a interpretării. Din perspectiva acestor criterii interpretarea 
poate avea două forme : interpretarea oficială şi interpretarea neoficială. 
 a). Interpretarea oficială: este interpretarea realizată de către 
organele de stat cu competenŃe sau atribuŃii fie în elaborarea, fie în 
aplicarea normelor juridice. Principala caracteristică a acestei interpretări 
constă în aceea că ea este obligatorie, fiind o interpretare investită cu „forŃă 
juridică”. 
 În funcŃie de sfera ei de obligativitate interpretarea oficială poate fi, 
la rândul ei, de două forme : interpretarea generală şi interpretarea cauzală 
sau de caz. 
 Interpretarea generală — este forma interpretării oficiale făcută de 
organul care a emis acea normă juridică şi se realizează prin emiterea sau 
elaborarea de acte normative de interpretare cu caracter obligatoriu. Prin 
asemenea norme sau legi de interpretare se urmăreşte clarificarea de către 
însuşi factorul emitent al unor aspecte mai puŃin clare ale normei sale 
emise anterior. Aceasta în virtutea faptului că cel care a emis norma o 
poate şi interpreta. O asemenea interpretare se numeşte a fi „autentică” şi 
este situaŃia cea mai frecventă a interpretării generale. Normele 
interpretative emise de organul care a emis norma supusă interpretării au 
forŃa obligatorie egală cu cea a normei interpretate. Ele au totodată şi un 
caracter retroactiv deoarece obiectul lor de interpretare îl constituie norme 
apărute anterior. 
 În situaŃia interpretării general-obligatorii8) este de principiu admis ca 
şi organele superioare să poată interpreta cu caracter obligatoriu actele 
normative ale organelor inferioare. Aceasta în temeiul competenŃelor 
ierarhice potrivit cărora un organ ierarhic superior poate controla şi chiar 
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modifica — în anumite limite — actele organului inferior şi cu atât mai mult 
de a-l interpreta. SituaŃia inversă însă, ca un organ inferior să poată 
interpreta cu caracter general-obligatoriu o normă a organului superior este 
de principiu neadmisă. 
 Pentru conŃinutul noŃiunii de interpretare generală se mai utilizează 
destul de frecvent şi expresia de „interpretare legală”. Această expresie 
trebuie înŃeleasă în funcŃie de contextul utilizat, fie ca sinonim cu 
interpretarea generală a normei juridice, indiferent de forma ei ca izvor de 
drept, fie în sensul propriu al interpretării unei legi, în înŃelesul ei de izvor 
de drept. 
 Interpretarea cazuală (de caz) — este forma interpretării oficiale 
realizată de organul de aplicare a dreptului (instanŃă judecătorească sau 
organe competente ale administraŃiei de stat etc.) în legătură cu o situaŃie 
concretă, sau caz. Interpretarea dată de organele de aplicare are forŃă 
juridică (este obligatorie) numai pentru cauza sau situaŃia respectivă şi 
numai faŃă de subiecŃii acelei cauze. În funcŃie de organul competent care 
face interpretarea şi aplicarea, interpretarea cazuală se mai denumeşte şi 
interpretare judiciară — atunci când aceasta este făcută de organe 
judecătoreşti. Expresia de „interpretare judiciară” nu cuprinde, în sensul 
strict al termenului, întreaga sferă a interpretării cazuale deoarece 
interpretarea este făcută nu numai de către organele judecătoreşti ci şi de 
către organele competente ale administraŃiei publice care nu sunt organe 
„judiciare” în înŃelesul strict al termenului. 
 b) Interpretarea neoficială: este acea formă de interpretare realizată 
către alŃi subiecŃi care nu au calitate de organe competente, oficiale cu 
atribuŃii de aplicare şi interpretare a normelor iar interpretarea realizată de 
către aceştia nu are forŃă juridică (nu este obligatorie). O asemenea formă 
de interpretare este realizată de exemplu, în planul teoriei sau a doctrinei 
juridice sub forma lucrărilor ştiinŃifice, studiilor, comunicărilor, conferinŃelor, 
dezbaterilor teoretice etc. Interpretarea în această formă îmbracă cel mai 
adesea aspectul opiniilor, concluziilor, propunerilor etc. în legătură cu 
conŃinutul general al normei sau cu aplicarea ei de caz. 
 Dacă în prezent, în sistemul nostru juridic o asemenea formă de 
interpretare nu are caracter obligatoriu (nu constituie izvor de drept), nu se 
poate spune că ea nu are nici un fel de influenŃă asupra elaborării, 
interpretării şi aplicării normelor juridice. Dimpotrivă, dezvoltarea şi 
perfecŃionarea în dinamică a dreptului are şi trebuie să aibă la bază ştiinŃa 
dreptului, adică interpretarea făcută de pe aceste temeiuri ale cunoaşterii 
fenomenului juridic. Cu alte cuvinte, o asemenea interpretare chiar dacă nu 
are o forŃă de obligativitate directă, ea influenŃează perfecŃionarea dreptului 
în elaborarea şi aplicarea sa concretă. 
 Totodată, trebuie menŃionat că în anumite perioade istorice şi în 
anumite sisteme de drept interpretarea neoficială (realizată de marii jurişti 
ai diferitelor epoci — mai ales în perioada dreptului roman antic — sau 
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operele acestora) au constituit izvoare de drept având forŃă juridică 
obligatorie. 
 Forma interpretării neoficiale apare şi în alte situaŃii ca de exemplu 
în susŃinerile formulate de părŃi în faŃa instanŃei, interpretări care însă nu 
sunt obligatorii pentru instanŃă dar de care trebuie să Ńină seama în propria 
interpretare oficială pe care o face soluŃionând cazul respectiv. 
 

 
3. Metodele de interpretare a normelor juridice şi 

rezultatul interpretării 
 
 
 Faptul că obiectivele interpretării, adică ale clarificării conŃinutului şi 
formei normei juridice sau al actului normativ sunt complexe, procesul de 
interpretare trebuie să aibă la bază şi metodele adecvate de cunoaştere ale 
acestora. În înŃeles larg, prin metode de interpretare se înŃelege9) 
ansamblul de procedee folosite pentru dezvăluirea conŃinutului prevederilor 
normelor juridice în vederea aplicării lor în practică. Există şi opinia10) că, de 
fapt, nu există „metode” diferite de interpretare, ci diferite activităŃi, adică 
elemente ale interpretării care trebuie aplicare împreună în procesul de 
interpretare. 
 Teoria şi practica în materie de interpretare a condus totuşi la 
delimitarea unor diverse astfel de metode a căror clasificare sau grupare 
este destul de diferită la diferiŃii autori11). Cu toată diversitatea lor, metodele 
de interpretare utilizate au totuşi un caracter esenŃialmente unitar, caracter 
ce decurge din cel puŃin următoarele determinări: toate au la bază 
principiile şi legităŃile specifice cunoaşterii ştiinŃifice; au la bază principiile 
generale ale sistemului dreptului; au la bază principiile şi regulile unitare ale 
logicii, adică ale ştiinŃei raŃionamentului corect. 
 În literatura de specialitate sunt mai frecvent admise următoarele 
grupări sau clasificări ale metodelor de interpretare: metoda gramaticală, 
istorică, sistematică, logică; sau: metoda sistematică, istorică, gramaticală; 
sau, metoda literară, logică, istorico-juridică, sistematică, prin analogie; 
sau, în fine: metoda gramaticală, sistematică, istorică, logică12) etc. 
 Din categoria acestor metode cele mai utilizate şi mai larg acceptate 
sunt : 
 — Metoda gramaticală: presupune cercetarea textului supus 
interpretării aplicând regulile gramaticale, analiza morfologică, sintactică, 
sensul cuvintelor, propoziŃia, topica, punctuaŃia etc. O asemenea metodă 
este necesară cu deosebire atunci când forma de redactare a normei 
juridice este susceptibilă de clarificări tehnico-redacŃionale, ştiut fiind că 
până şi o simplă conjuncŃie sau element de punctuaŃie (o virgulă, de 
exemplu) poate conferi unui text un sens diferit. O asemenea metodă de 
interpretare conduce spre ceea ce se numeşte a fi înŃelegerea „literei legii”. 
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O alternativă a acestei metode este metoda teleologică, prin care se caută 
desluşirea scopului, a finalităŃii acelei norme, adică al conŃinutului acelei 
norme din perspectiva intenŃiei legiuitorului, ceea ce conduce la înŃelegerea 
(prin interpretare) a „spiritului legii”. Cu alte cuvinte, cele două expresii: „în 
litera legii” şi, respectiv, „în spiritul legii” denumesc de fapt consecinŃele la 
care se ajunge prin cele două metode de interpretare: gramaticală şi, 
respectiv, teleologică. 
 — Metoda sistematică: presupune determinarea conŃinutului normei 
prin stabilirea locului pe care îl ocupă în sistemul normativ  al dreptului 
respectiv. Aceasta se realizează prin studiul comparat şi al conexiunii 
acelei norme cu alte norme în cadrul acelei instituŃii sau ramuri de drept ori 
cu norme din alte ramuri ale dreptului. În această metodă apare ceea ce se 
numeşte „coroborare”, adică legătura sau corelaŃia dintre norme în 
aplicarea lor concretă precum şi a stabilirii ierarhiei lor în această 
conexiune. 
 — Metoda istorică: constă în examinarea condiŃiilor şi împrejurărilor 
de timp şi context social-istoric în care a fost elaborată acea normă pentru 
a dezvălui cât mai deplin intenŃia legiuitorului în momentul elaborării 
normei. Aceasta şi pentru că prin trecerea timpului apar uneori şi notabile 
modificări ale sensului unor noŃiuni sau concepte utilizate la un moment 
dat. Cu alte cuvinte, prin această metodă se tinde a dezvălui amprenta 
contextului istoric asupra acelei norme şi măsura în care conŃinutul acelor 
reglementări îşi păstrează sau nu actualitatea. (De exemplu, termenii 
utilizaŃi în elaborarea Codului civil în a doua jumătate a sec. XIX presupun 
o asemenea interpretare sau, termeni ori denumiri desuete întâlnite în 
legislaŃia încă în vigoare — ca de exemplu, stat socialist român, proprietate 
socialistă de stat, Tribunalul Suprem etc.). 
 — Metoda logică : se realizează prin utilizarea şi aplicarea 
principiilor şi regulilor logicii la analiza conŃinutului şi a formei textului 
normativ. Unii autori consideră că metoda logică nu ar fi o metodă distinctă 
deoarece principiile şi regulile logicii sunt presupuse de fiecare metodă în 
parte. Cu toate acestea, există opinia majoritară că ea este o metodă 
distinctă deoarece poate fi aplicată ca atare, fără să fie condiŃionată de 
celelalte metode. 
 În legătură cu rezultatul interpretării, acesta se consideră13) că poate 
fi: literal, extensiv şi/sau restrictiv. 
 Interpretarea literală sau declarativă14) apare atunci când organul 
de aplicare şi de interpretare constată că formularea textului normei 
exprimă în mod complet, fidel, întregul conŃinut al raporturilor supuse 
reglementării şi, respectiv, voinŃa legiuitorului cuprinsă în acea normă ; Este 
deci rezultatul „literal” sau „declarativ” al interpretării atunci când rezultatul 
acelei interpretări coincide cu conŃinutul şi forma textului supus interpretării. 
 — Interpretarea este extensivă atunci când în urma interpretării se 
stabileşte că prin conŃinutul ei norma este de fapt mai largă decât o 
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exprimă formularea ei textuală. În acest caz se constată că voinŃa 
legiuitorului are un caracter mai general, mai cuprinzător decât apare la 
simpla receptare a textului formulat ; 
 — Interpretarea este restrictivă atunci când prin interpretare se 
constată că textul legii este mai amplu, mai larg decât conŃinutul real pe 
care îl exprimă. Cu alte cuvinte, prin interpretare se constată că prin 
conŃinutul ei norma are un înŃeles mai restrâns decât îl sugerează 
formularea textului ei. 
 În ambele sale ipostaze (extensivă sau restrictivă) rezultatul 
interpretării are în vedere nepotrivirea, nesuprapunerea integrală dintre 
conŃinutul normei şi forma sa de exprimare prin textul normativ respectiv. 
 În procesul de interpretare şi aplicare a normelor juridice pot să 
apară şi situaŃiile de ilicit ale acestui demers. De exemplu, abuzul de drept 
şi frauda la lege15). 
 — Abuzul de drept, constă în esenŃă, în situaŃia în care subiecŃii 
care interpretează şi aplică norma nu-şi exercită competenŃele în acest 
domeniu cu bună credinŃă. Aceasta în sensul că interpretează şi aplică în 
mod deliberat „litera” legii în mod restrictiv încălcând intenŃionat „spiritul” ei, 
adică scopul sau intenŃia legiuitorului, producând astfel consecinŃe 
nedrepte sau vătămătoare celui căruia i se aplică acea normă. 
 Sunt în situaŃiile abuzului de drept, de exemplu, acele persoane, 
funcŃionari publici din organele de stat care, fie îşi depăşesc competenŃele, 
fie nu-şi îndeplinesc atribuŃiile cauzând vătămări ale intereselor legale sau 
ale drepturilor unor alte persoane. În sfera abuzului de drept se constituie şi 
o serie de infracŃiuni concrete prevăzute în Codul penal, art. 213,  246, 247, 
248. 
 Tot o formă sau exemplu al abuzului de drept îl poate constitui şi 
utilizarea excesivă, abuzivă a unui drept al unei persoane. De exemplu, 
utilizarea dreptului de a se adresa instanŃei nu însă pentru a obŃine o 
soluŃie dreaptă, reparatorie ci cu scopul de a şicana pe cel reclamat, 
reclamantul având de partea sa „litera legii” dar nu şi „spiritul” ei. 

Caracterul ilicit al abuzului de drept îşi are temeiul în art. 54 al 
ConstituŃiei conform căruia, „cetăŃenii români, cetăŃenii străini şi apatrizii 
trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăŃile constituŃionale cu bună 
credinŃă, fără să încalce drepturile şi libertăŃile celorlalŃi”, principiile dreptului 
şi exigenŃele statului de drept.  

— Frauda la lege : Constituie şi aceasta o deformare a procesului 
de interpretare şi aplicare a normei juridice. Ea constă în manevra 
nelegitimă de a ocoli (a eluda) prin artificii aparent permise, consecinŃele 
unor prevederi legale care nu convin. De exemplu, simulaŃia preŃului în 
materie de contracte. În fapt, în acest caz, părŃile întocmesc două 
contracte: unul cu preŃul simulat, mai scăzut pentru a evita taxele fiscale 
corespunzătoare şi, unul cu preŃul real, care este „secret”. Se înŃelege că 
un asemenea act încheiat prin fraudă la lege este ilicit şi anulabil. Formele 
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„fraudei la lege” sunt foarte numeroase dar în esenŃă urmăresc acelaşi 
scop : eludarea, ocolirea prevederilor legale care nu convin, prin crearea 
unei aparenŃe de drept, de respectare aparentă a normelor juridice dar prin 
care, în realitate, se încalcă dispoziŃiile de conŃinut ale normelor juridice. 
 
 

4. Întrebări de control şi autoverificare 
 
 

 - RăspundeŃi la următoarele întrebări: Care este înŃelesul noŃiunii de 
“interpretare” a normei juridice? De ce este necesară interpretarea ei? Care 
este obiectul interpretării normei? 
 

- Se ştie că procesul de interpretare nu este reglementat prin norme 
de drept adică, nu este supus unor reglementări juridice exprese. Cu toate 
acestea procesul de interpretare se desfăşoară totuşi după anumite 
principii şi reguli. Care sunt aceste principii şi reguli generale după care se 
face interpretare? 

 
- EnunŃaŃi şi explicaŃi care sunt formele de interpretare a normei 

juridice. 
 
- EnunŃaŃi şi explicaŃi care sunt metodele de interpretare a normei 

juridice. 
 
- Rezultatul interpretării poate fi: literal sau declarativ, extensiv şi 

restrictiv. ExplicaŃi conŃinutul acestor rezultate posibile ale interpretării. 
 
- Ce se înŃelege prin “abuzul de drept” şi prin “frauda de lege”? 
 
 
Test de verificare: 
 
Interpretarea normei juridice se numeşte a fi “autentică” în cazul în 

care (notaŃi cu (x) răspunsul considerat corect): 
(  ) dezvăluie integral voinŃa legiuitorului exprimată în acea normă; 
(  ) corespunde stării de fapt obiective; 
(  ) este realizată de organul de stat care a emis norma supusă 

interpretării. 
Interpretarea normelor juridice are mai multe forme şi metode. 

NotaŃi cu (x) care din variantele enunŃurilor de mai jos sunt sau corespund 
“formelor” de interpretare: 

(  ) interpretarea cazuală (de caz); 
(  ) interpretarea logică; 
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(  ) interpretarea oficială; 
(  ) interpretarea sistematică; 
(  ) interpretarea generală; 
(  ) interpretarea neoficială; 
(  ) interpretarea istorică; 
(  ) interpretarea gramaticală. 
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XII 
 

RAPORTUL JURIDIC 
 
 

1. NoŃiunea şi caracteristicile raportului juridic 
 
 
 ViaŃa şi activitatea socială este formată dintr-o mare varietate şi 
diversitate de relaŃii sau raporturi: interpersonale, de grup, dintre persoane 
şi grupuri şi diversele structuri de organizare socială etc. 
 Nu toate raporturile sau relaŃiile sociale sunt juridice, aşa cum nu 
toate normele sociale sunt numai juridice. Sunt juridice numai acele 
raporturi sau relaŃii care sunt cuprinse în sfera unor reglementări ale 
dreptului. Prin cuprinderea lor în prevederile unor norme de drept, 
raporturile sau relaŃiile sociale dobândesc fizionomie specifică devenind 
„raporturi juridice”. Deci, raportul juridic este, în esenŃă, un raport sau 
relaŃie socială reglementată prin norma juridică1). 
 Între norma juridică şi raportul juridic pot exista următoarele situaŃii 
sau ipostaze de determinare : 

a) Norma juridică poate reglementa sau cuprinde în sfera sa de 
reglementare raporturi sociale care se formează în mod virtual, 
spontan în practica socială, adică, să transforme raporturi sociale 
nejuridice în raporturi juridice ; 

b) Norma juridică poate determina naşterea sau crearea unui raport 
juridic ce nu apare spontan în viaŃa şi activitatea socială decât în 
virtutea apariŃiei şi a prevederii normei juridice ; este cazul 
numeroaselor raporturi de drept administrativ sau financiar, în 
general a raporturilor de drept public, care apar numai în urma 
unor dispoziŃii (legi, hotărâri, ordine etc.) ale organelor de stat: 
(Plata unui impozit, obligaŃiile faŃă de organele administrative 
locale, prestarea unei obligaŃii, a serviciului militar etc.) ; 

c) Norma juridică nu creează în mod direct anumite raporturi 
juridice — de exemplu normele-principii sau normele-definiŃii — 
sau mai mult chiar, unele din norme împiedică, blochează 
apariŃia unor raporturi juridice. De exemplu, normele prohibitive 
care interzic apariŃia unor raporturi sociale. 

 Raporturile juridice constituie deci o categorie specială a raporturilor 
sociale. Spre deosebire de celelalte raporturi sociale, raporturile juridice au 
câteva trăsături proprii, caracteristice2)  : 
 a) Aşa cum am mai menŃionat, principala caracteristică a raportului 
juridic este aceea că este un raport sau relaŃie socială cuprinsă în sfera 
unei reglementări de drept, a unei norme juridice. 
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 b) Raportul juridic se desfăşoară numai între subiecŃii umani, între 
persoanele umane. Deci, părŃile sau subiectele unui raport juridic nu pot fi 
decât oamenii — în mod individual (ca persoane fizice) sau în colectivităŃi 
— (uneori constituite sau organizate ca persoane juridice). 
 (Desigur, în viaŃa şi activitatea socială oamenii stabilesc şi intră într-
o mare diversitate de raporturi: raporturi om-tehnică, om-natură, om-
obiecte, lucruri, vieŃuitoare, valori etc. Normele juridice pot, desigur, să 
reglementeze şi anumite aspecte ale acestor raporturi dar, din punct de 
vedere juridic obiectele, lucrurile, vieŃuitoarele, natura, mediul etc., nu sunt 
subiecte ale raportului juridic ci, existenŃe sau fenomene în legătură cu care 
oamenii trebuie să aibă o anumită conduită, anumite drepturi sau obligaŃii 
stabilite prin normele juridice. De exemplu, raporturile juridice de dreptul 
mediului nu au ca subiecŃi omul şi elementele mediului — atmosferă, sol, 
ape, vegetaŃie, animale etc. — ci conduitele umane, adică oamenii, în 
legătură cu aceste elemente ; sau, raporturile juridice de proprietate asupra 
unui bun, obiect, valoare etc. este un raport juridic ce nu are ca subiecŃi pe 
proprietar şi obiectul respectiv, ci pe proprietar şi „toŃi ceilalŃi” indivizi umani 
care sunt obligaŃi să respecte acel drept asupra obiectului, lucrului sau 
valorii ce aparŃine persoanei. În acest caz, lucrul sau bunul respectiv nu 
este subiectul ci obiect al acelui raport juridic.) 
 Această caracteristică a raportului juridic de a fi direct sau indirect 
un raport interpersonal, interuman, rezultă şi din caracteristica normativităŃii 
juridice, a normei juridice, care, în esenŃa sa vizează „alteritatea” (ad 
alterum) adică, are în vedere numai relaŃia cu altul sau alŃii, cu semenii, ca 
indivizi umani. (Despre aceasta s-a mai vorbit şi la Capitolul II, pct.1 : 
„Specificul reglementărilor prin drept a relaŃiilor sociale"). 
 Mircea Djuvara spunea în acest sens că relaŃia juridică se 
desfăşoară de la persoană la persoană şi a spune că relaŃia juridică se 
poate stabili între lucruri este o absurditate2a). 
 c) Raporturile juridice, ca raporturi socio-umane, reglementate de 
normele de drept sunt raporturi cu un conŃinut voliŃional. Aceasta deoarece 
în majoritatea situaŃiilor oamenii intră în raporturi juridice în mod voit, 
deliberat, urmărind realizarea anumitor scopuri sau interese. În acelaşi 
timp, pot să apară situaŃii sau împrejurări în care oamenii devin subiecŃi ai 
unor raporturi juridice fără voia sau dorinŃa lor. De exemplu, în cazuri de 
accidente, calamităŃi naturale, deces, împlinirea unui termen, apariŃia unor 
norme sau dispoziŃii imperative ale autorităŃilor etc. 
 Caracterul voliŃional al raportului juridic are un dublu aspect. El 
exprimă, pe de o parte, voinŃa legiuitorului cuprinsă în acea normă care 
reglementează acel raport social şi, pe de altă parte, voinŃa părŃilor, a 
subiecŃilor de a intra sau stabili acel raport sau relaŃie. Cele două categorii 
de voinŃe cuprinse într-un raport juridic pot fi : ori concordante sau 
simetrice, ori în conflict sau asimetrice. 
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 Sunt voinŃe concordante sau simetrice când voinŃa părŃilor respectă 
voinŃa legiuitorului exprimată în acea normă şi, sunt voinŃe asimetrice sau 
discordante, în conflict, când voinŃa părŃilor nu respectă sau încalcă voinŃa 
legiuitorului cuprinsă în normă. 
 d) Raportul juridic este un raport social istoriceşte determinat. 
Aceasta în sensul că atât norma juridică prin care este reglementat acel 
raport cât şi acŃiunile, faptele, conduitele etc. prin care se materializează, 
poartă amprenta etapei sau epocii în care se formează. 
 e) Raportul juridic este un raport social al cărui structură este dată 
de existenŃa a trei elemente esenŃiale: subiectele sau părŃile acelui raport, 
conŃinutul — care este dat de drepturile şi obligaŃiile care leagă părŃile în 
acel raport — şi obiectul raportului juridic respectiv, — adică acel element 
în legătură cu care se stabilesc drepturile şi obligaŃiile părŃilor sau 
subiecŃilor respectivi. ExistenŃa acestor structuri luate în sine nu sunt prin 
însele generatoare ale raportului juridic. Generatorul sau declanşatorul 
raportului juridic îl constituie faptul juridic — adică acŃiunea omenească sau 
evenimentul prin care părŃile se manifestă efectiv ca titulare de drepturi şi 
obligaŃii în legătură cu un obiect determinat al acelui raport. Deci, naşterea, 
modificarea sau stingerea unui raport juridic este condiŃionată de existenŃa 
„faptului juridic”. 
 Din perspectiva unor asemenea trăsături, raportul juridic poate fi 
înŃeles şi definit3) ca fiind un raport social reglementat de norma de drept, 
raport în cadrul căruia subiecŃii umani sau părŃile se manifestă ca titulare de 
drepturi şi obligaŃii prin exercitarea cărora se realizează finalitatea normei, 
al cărei respectare este asigurată fie prin voinŃa părŃilor  fie, prin forŃa 
coercitivă a statului. 
 De observat că raportul juridic astfel definit este un concept 
abstract, o existenŃă teoretică. De aceea, în realitatea existenŃei sale, 
raportul juridic există numai în unul din formele sale concrete, în funcŃie de 
ramura de drept în care se formează. Deci, în realitatea existenŃei sale 
raportul juridic există numai ca raport juridic concret : civil, penal, 
administrativ, financiar, de dreptul muncii, de dreptul familiei etc. 
 
 

2. CondiŃiile raportului juridic 
  
 
 ApariŃia sau naşterea unui raport juridic are loc întotdeauna în 
contextul unor premise şi/sau condiŃii. În literatura noastră juridică nu există 
un punct de vedere unitar nici cu privire la numărul, nici la denumirea sau 
delimitarea acestora în categoriile de „premise”, respectiv, de „condiŃii”. 
Astfel, unii4) consideră că „premisele” raportului juridic îl constituie: normele 
juridice, subiectele raportului juridic şi faptele juridice, în timp ce alŃii5) 
consideră norma juridică şi faptul juridic drept condiŃii ale raportului juridic. 
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(Controversa nu o considerăm totuşi ca afectând esenŃa problemei 
deoarece fie le înŃelegem ca „premise”, fie ca şi „condiŃii”, elementele 
respective acŃionează ca factori anteriori şi determinatori ai naşterii 
raportului juridic. În ce priveşte premisa sau condiŃia „subiect”, ea este de la 
sine înŃeleasă, deoarece accepŃiunea ei cea mai directă „fapta juridică” (nu 
evenimentul) este fapta unui subiect uman, adică acŃiunea sau inacŃiunea 
subiectului. Cu alte cuvinte, fapta juridică în înŃelesul ei de acŃiune sau 
inacŃiune implică sau presupune un mod logic şi necesar şi premisa sau 
condiŃia existenŃei subiectului acelui fapt.). 
 Aşadar, pentru apariŃia şi existenŃa unui raport juridic sunt necesare 
cel puŃin următoarele condiŃii5) (sau premise) : a) Să existe norma juridică 
prin care să se reglementeze acel raport şi, să existe faptul juridic. 
 a) Norma juridică : Este acea condiŃie sau premisă care face ca un 
raport social să devină din raport nejuridic sau extrajuridic un raport juridic 
sau să creeze ea însăşi un asemenea raport. Rolul determinant al normei 
juridice în apariŃia raportului juridic constă în aceea că: stabileşte conduita, 
acŃiunea, inacŃiunea, drepturile, obligaŃiile etc. în cadrul acelei relaŃii ; 
stabileşte calitatea subiectelor sau ale părŃilor în acel raport (calitatea, de 
exemplu, de : reclamant, pârât, debitor, succesor, rudenie etc.) ; stabileşte 
faptele şi împrejurările care au relevanŃă juridică în acel raport ; stabileşte 
răspunderea şi sancŃiunea pentru nerespectarea prevederilor dispoziŃiei din 
acea normă. 
 ExistenŃa normei juridice ca o condiŃie a raportului juridic nu trebuie 
înŃeleasă însă în mod strict, îngust, în sensul că dacă nu avem normă 
juridică expresă — nu avem nici raportul juridic. Aceasta deoarece 
raporturile dintre oameni în viaŃa socială sunt mult mai bogate şi diverse în 
modul lor de manifestare decât le-ar putea prevedea normele juridice în 
formulările lor concise, ipotetice şi general-abstracte, iar organele de justiŃie 
sesizate despre încălcarea unor drepturi nu pot refuza protecŃia legală a 
acestora pe considerentul că nu există norme juridice exprese cu referire 
directă la acel raport. De aceea, în aplicarea dreptului a apărut instituŃia 
analogiei6) (despre care s-a vorbit la tema „Aplicarea dreptului”) potrivit 
căreia judecătorul, în lipsa unei reglementări sau norme exprese, neputând 
refuza soluŃionarea cauzei pe motiv că legea nu ar prevedea fapta 
respectivă (sau că legea este neîndestulătoare) va recurge la aplicarea 
unei norme existente pentru un caz asemănător, adică la analogie. Prin 
urmare, naşterea unui raport juridic poate avea totuşi loc şi în lipsa normei 
juridice exprese, atunci când prin excepŃie este posibilă aplicarea 
analogiei. 
 b) Faptele juridice : reprezintă a doua condiŃie esenŃială pentru 
apariŃia unui raport juridic. 
 Faptele juridice7) sunt acele împrejurări — acŃiuni omeneşti sau 
evenimente — care, potrivit normelor juridice, atrag după ele sau 
determină apariŃia, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice. Este 
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vorba aşadar, numai de acele împrejurări de care normele juridice leagă 
anumite consecinŃe juridice. 
 Aceste împrejurări sunt cuprinse, de regulă, în ipoteza normei 
juridice. Anumite împrejurări sunt ocrotite şi încurajate de norma de drept, 
altele sunt prohibite. 
 Dacă norma de drept reprezintă în acest context o condiŃie 
general-abstractă a existenŃei raportului juridic, faptul juridic reprezintă o 
condiŃie concretă pentru naşterea raportului juridic. Raporturile juridice 
concrete iau naştere ca rezultat al producerii unor împrejurări de fapt 
prevăzute în normele de drept. Normele juridice — prin ele însele — nu 
creează decât în mod virtual posibilitatea apariŃiei unui raport juridic 
concret. Ele nu declanşează raporturi juridice dacă nu intervin şi situaŃiile 
de fapt prescrise de normele respective. Odată cu apariŃia unei situaŃii de 
fapt se concretizează şi subiectele, conŃinutul şi obiectul raportului 
juridic respectiv. Un exemplu în acest sens ar putea fi un raport juridic de 
muncă, care, deşi are o serie de reglementări în Codul muncii sau legislaŃia 
muncii, totuşi el va lua naştere numai în condiŃiile în care se materializează 
o acŃiune din partea celui care intenŃionează să se angajeze în muncă, 
materializare care constă în depunerea unei cereri de angajare la subiectul 
care doreşte să angajeze. Aşadar, chiar dacă există norme juridice care 
reglementează un raport de muncă, acest raport nu va lua naştere fără 
existenŃa cererii de angajare şi, bineînŃeles, fără acceptarea acesteia de 
către cel care angajează, potrivit normelor care reglementează încheierea 
contractului de muncă, adică fără „acŃiunea” sau „fapta” subiecŃilor. 
 Pornind de la criteriul prezenŃei sau a lipsei voinŃei omului în 
realizarea faptului juridic, cea mai simplă clasificare a faptelor juridice poate 
fi realizată în: evenimente şi acŃiuni. 
 a) Evenimentele : sunt acele fapte generatoare de raporturi juridice 
care nu depind de voinŃa omului, producându-se independent sau relativ 
independent de aceasta, dar ale căror rezultate produc consecinŃe juridice, 
consecinŃe pe care însă norma juridică le prevede în mod expres. În 
această categorie sunt incluse fenomenele naturale ca de exemplu : 
naşterea, moartea, accidentele, împlinirea unui termen, calamităŃile 
naturale (inundaŃii, trăsnet, incendii, cutremur) ş.a., „evenimente” care 
devin „fapte juridice” în măsura în care consecinŃele lor sunt supuse unor 
reglementări juridice. 
 Unul şi acelaşi eveniment poate fi generator de diferite raporturi 
juridice diferite sau să determine fie apariŃia unor raporturi, fie stingerea 
sau modificarea altora. Un asemenea exemplu ar fi decesul unei 
persoane: un asemenea eveniment stinge toate raporturile juridice în care 
defunctul era subiect, pe de o parte, iar pe de altă parte, deschide 
raporturile de succesiune. 
 Trebuie reŃinut însă faptul că nu orice eveniment intră în categoria 
"faptelor juridice" întrucât nu orice eveniment produce efecte juridice, adică 
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efecte sau consecinŃe reglementate prin norme de drept. Legea 
selecŃionează doar un număr limitat de evenimente sau consecinŃe ale 
acestora, în special pe acelea care, prin amploarea sau implicaŃiile 
consecinŃelor lor au legătură cu ordinea juridică, efectul juridic al acestor 
evenimente fiind „filtrat de un interes social”8). 
 b) Spre deosebire de evenimente, acŃiunile9) reprezintă manifestări 
de voinŃă ale oamenilor care produc efecte juridice (dau naştere, modifică 
sau sting raporturi juridice) ca urmare a reglementării lor prin normele de 
drept. În măsura în care acŃiunile sunt sau nu conforme normelor de drept, 
spunem că sunt licite sau ilicite. De asemenea, acŃiunile pot fi săvârşite sub 
forma faptelor omisive sau comisive. Fapta omisivă sau omisiunea constă 
în abŃinerea subiectului de a face ceea ce trebuia să facă în virtutea 
prevederilor normei iar „comisiunea” sau fapta comisivă este conduita 
materializată în mod direct, orientată spre o anume finalitate. 
 AcŃiunile juridice licite care sunt săvârşite în conformitate cu 
normele de drept şi  cu scopul direct, manifest de a produce efecte juridice 
mai poartă şi denumirea de acte juridice. (În legătură cu termenul „act” 
utilizat în expresiile „act normativ” (vezi Capitolul VII, Elaborarea normelor 
juridice), sau „act de aplicare” (vezi Capitolul X, Realizarea dreptului) sau 
„act juridic” (utilizat în acest context al Capitolului XII) se impun câteva 
precizări şi anume: 
 — ÎnŃelesul concret al termenului „act” decurge din contextul în care 
este utilizat şi de atributul sau atributele cu care este asociat în expresia 
respectivă; 
 — Luat ca termen de sine stătător, termenul „act” poate avea în 
limbajul juridic mai multe înŃelesuri, astfel: 
  — În cel mai larg sens al său, el este înŃeles ca „manifestare 
de voinŃă” materializată sub forme diferite: ca un înscris sau document, ca 
o acŃiune sau inacŃiune sau, într-o expresie mai largă, ca „faptă umană”. 
AcŃiunile sau faptele omeneşti pot fi juridice sau nejuridice după cum sunt 
sau nu cuprinse în sfera unor reglementări ale normelor de drept. De aici şi 
o primă posibilă delimitare între „actele” omeneşti ca „acte juridice” şi „acte 
nejuridice” (morale, etice, culturale etc.); 
  — Expresia sau noŃiunea de „act” sau „acte juridice” are 
înŃelesul de acŃiune sau faptă omenească prevăzută sau cuprinsă în sfera 
reglementărilor juridice şi care urmăreşte (ca manifestare de voinŃă) 
naşterea, modificarea sau stingerea anumitor raporturi juridice. Prin 
urmare, nu toate acŃiunile sau faptele — ca acte omeneşti în general — au 
implicit şi calitatea de a fi „acte juridice”. Totodată, trebuie observat că 
acŃiunile sau faptele omeneşti — ca manifestări sau „acte”  de voinŃă 
cuprinse sau prevăzute în reglementările juridice pot fi în concordanŃă sau 
în discordanŃă cu aceste reglementări adică, pot avea un caracter licit sau 
ilicit. Pornind de la acest caracter al faptelor sau acŃiunilor unii autori12) 
restrâng noŃiunea de „act juridic” utilizând-o doar pentru categoria acŃiunilor 
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sau faptelor licite, pentru cele din categoria ilicite fiind improprie utilizarea 
noŃiunii generice de „act juridic”. În această opinie numai „acŃiunile” sau 
„faptele” pot fi „ilicite”, în timp ce „actul juridic” este o manifestare de voinŃă 
întotdeauna licită).  
 NoŃiunea de „act juridic” în accepŃiunea sa de „fapt juridic” licit, 
poate fi înŃeles în două mari sensuri10) : 
 — primul, este cel de înscris probator, doveditor. În acest sens, 
„actul juridic” este orice înscris prin care se poate dovedi un fapt juridic: un 
contract scris de împrumut sau de vânzare-cumpărare, o diplomă de 
absolvire a unei instituŃii de învăŃământ, un certificat prin care se atestă 
absolvirea unui curs de calificare într-o meserie, o chitanŃă, o decizie de 
numire într-o funcŃie, o sentinŃă etc. şi, 
 — al doilea sens al noŃiunii de „act juridic” este cel pe care îl avem 
în vedere în cadrul raportului juridic — ca o varietate a faptelor juridice. În 
acest sens, înŃelegem prin act juridic o manifestare de voinŃă, indiferent 
dacă este exprimată într-o formă scrisă, orală sau altă formă, făcută cu 
intenŃia de a da naştere, a modifica sau a stinge un raport juridic. 
 De notat că această distincŃie se făcea încă din dreptul roman unde 
pentru manifestarea de voinŃă ca operaŃiune juridică se utiliza termenul de 
„negotium” iar pentru mijlocul probator (de regulă un înscris) era utilizat 
termenul de „instrumentum”.  
 (Problematica „actelor juridice” fiind extrem de complexă, este 
abordată în cadrul fiecărei ramuri de drept, potrivit specificului acestora). 
 Ca manifestare de voinŃă, în numeroase situaŃii, oamenii intră în 
raporturi juridice, fără să realizeze că, de fapt, prin faptele lor devin părŃi ale 
unui raport juridic, acŃionând în virtutea cerinŃelor şi eticii cotidiene, a 
obişnuinŃei. Astfel de exemple sunt: cumpărarea unui obiect dintr-o 
prăvălie, o călătorie cu trenul sau avionul, solicitarea unui serviciu etc. În 
toate situaŃiile de acest gen. atunci când oamenii acŃionează potrivit 
normelor de drept care reglementează relaŃiile respective, elementul juridic 
— deşi prezent — el totuşi nu se declanşează, nu apare evident, rămânând 
în sfera abstractului. Când însă prin acŃiunea lor părŃile acelui raport încalcă 
prevederile normelor juridice, atunci se declanşează şi aspectul juridic al 
faptei care implică cerinŃele restabilirii ordinii de drept şi de aplicare a 
sancŃiunilor. 
 În anumite situaŃii, actul de voinŃă manifestat este însoŃit şi de 
anumite înscrisuri (contractul scris de vânzare-cumpărare, de închiriere, 
biletul de călătorie, bonuri de casă etc.), situaŃii în care termenul de „act 
juridic” desemnează ambele sensuri ale acestei noŃiuni: atât înscrisul în 
care este consemnat raportul juridic încheiat, constituind proba sau dovada 
acelui fapt, cât şi manifestarea de voinŃă săvârşită cu scopul de a produce 
raportul juridic dovedit prin acel înscris. 
 Actele juridice, datorită marii lor diversităŃi, pot fi clasificate după mai 
multe criterii. De exemplu : 
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 a. După numărul de voinŃe cuprinse în acel act, sunt: actele 
juridice unilaterale (în care se manifestă o singură voinŃă — de exemplu, 
un ordin sau un testament, o ofertă publică de recompensă etc.) ; actele 
juridice bilaterale (în care sunt prezente două voinŃe - de exemplu, un 
contract, un împrumut etc.) , actele multilaterale (în care sunt întrunite mai 
multe voinŃe — act de asociere, contract colectiv etc.) , 
 b. După scopul sau interesul patrimonial urmărit în acel raport, 
actele juridice pot fi : actele juridice oneroase (sunt cele în care interesele 
sunt urmărite în mod reciproc de către părŃi) ; actele juridice gratuite (în 
care nu se urmăreşte obŃinerea unui echivalent patrimonial - donaŃia, 
gratuitatea etc.) ; 
 c. După calitatea subiectelor care îşi manifestă voinŃa, actele 
juridice pot fi : actele oficiale [cele emise de către organele puterii de stat, 
denumite şi acte publice , actele juridice neoficiale - toate celelalte acte 
încheiate în temeiul normelor juridice între subiectele de drept privat 
(numite şi acte private). 
 d. După modul formelor cerute de lege pentru încheierea lor, 
actele juridice pot fi: consensuale — când se nasc prin simplul acord de 
voinŃă al părŃilor, fără altă formalitate; formale sau solemne — când legea 
cere pentru validitatea lor forma scrisă sau uneori şi forma autentică, iar 
pentru unele acte chiar, forma solemnă (căsătoria, tratatele internaŃionale 
etc.). 
 e. După criteriul efectelor, actele juridice pot fi: constitutive — 
când prin încheierea lor se creează o situaŃie juridică nouă sau se modifică 
situaŃia anterioară; şi declarative — când prin încheierea lor nu se 
constituie sau modifică drepturi ci, se recunoaşte sau constată existenŃa 
unei situaŃii (drepturi sau obligaŃii). 
 Clasificarea actelor juridice poate fi realizată — şi după alte criterii 
întâlnite în ramurile de drept respective, cu deosebire în Dreptul civil, 
Dreptul administrativ etc. 
 

 
3. Elementele sau structura raportului juridic 

 
  
 În configuraŃia oricărui raport juridic este identificabilă o anume 
structură constituită din conexiunea sistemică a trei elemente: subiectele 
— ca părŃi ai acelui raport; conŃinutul raportului — constituit din drepturile 
şi obligaŃiile ce leagă subiectele sau părŃile în acel raport; şi obiectul 
raportului — adică elementul în legătură cu care subiectele îşi stabilesc 
acele drepturi şi obligaŃii. 
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1. Subiectele raportului juridic11) 
  

Raportul juridic este un raport cu  caracter social, interuman. De 
acea, subiecte ale raportului juridic, pot fi numai oamenii, fie ca persoane 
fizice (luaŃi în mod individual), fie ca subiecte colective de drept (organizaŃi 
în diverse organisme, organizaŃii, colectivităŃi de indivizi sau constituiŃi ca 
persoane juridice). Statul recunoaşte oamenilor calitatea de subiect de 
drept şi, la nevoie, le apără drepturile şi obligaŃiile corelative specifice 
variatelor raporturi juridice intervenind prin constrângere. 
 (Trebuie subliniat faptul că în literatura de specialitate sunt întâlnite 
expresiile de „subiect al raportului juridic” şi „subiect de drept”, expresii pe 
care unii autori le consideră ca fiind sinonime, fără a sesiza totuşi unele 
posibile deosebiri dintre ele. Aşa de exemplu, prin „subiect de drept” se 
înŃelege sensul larg al noŃiunii de „subiect”, fiind expresia generică a 
oricărui titular de drepturi, obligaŃii, calităŃi, atribuŃii, investituri etc. la care 
norma de drept face referinŃă, în timp ce prin „subiect al raportului juridic” 
se înŃelege sensul restrâns al noŃiunii de „subiect” prin care se exprimă 
categoria determinată de subiecte ce au calitatea de părŃi într-un raport 
juridic concret. Spre deosebire de subiectul raportului juridic, subiectul 
de drept este un subiect virtual, posibil al unui raport juridic, el fiind titularul 
prerogativelor care îi permit să intre sau participe — atunci când îşi 
manifestă voinŃa sau este obligat — ca parte într-un raport juridic concret. 
Deci, „subiectul de drept” nu este întotdeauna şi în mod obligatoriu şi 
subiect al unui raport juridic concret, în timp ce subiectul unui raport juridic 
este întotdeauna şi implicit şi „subiect de drept”. De exemplu, persoana „x” 
este titulara drepturilor electorale sau a prerogativei de a dona, a vinde 
ceva etc., adică are calitatea de subiect de drept, dar nu acŃionează, nu-şi 
exercită aceste prerogative, în calitate de subiect al unui raport juridic 
concret.  
 Pentru existenŃa şi desfăşurarea unui raport juridic sunt necesare 
cel puŃin două subiecte în calitatea lor de părŃi ale acelui raport juridic. 
ExistenŃa mai multor subiecte în cadrul raportului juridic nu schimbă însă 
natura legăturilor specifice dintre ele. 
 În toate cazurile, unele dintre subiecte vor fi titulare de drepturi, 
altele — de obligaŃii, sau deopotrivă,  pot avea atât drepturi cât şi obligaŃii 
corelative. Exemple din acest ultim caz întâlnim mai ales în sfera dreptului 
civil, cum ar fi, de exemplu, un contract de vânzare-cumpărare, în care 
ambii subiecŃi sunt titulari atât de drepturi cât şi de obligaŃii corelative: 
vânzătorul este obligat să predea obiectul şi are dreptul să primească 
preŃul stabilit, iar cumpărătorul are obligaŃia de a plăti preŃul şi dreptul de a 
primi obiectul cumpărat. 
 În funcŃie de conŃinutul drepturilor şi obligaŃiilor subiectele primesc 
uneori denumiri specifice. De exemplu, subiectul care are dreptul de a 
pretinde ceva se mai numeşte şi subiect activ sau creditor iar subiectul 
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obligaŃiei de „a da” corespunzător pretenŃiei se mai numeşte subiect pasiv 
sau debitor.  
 Pentru a determina concret sau identifica subiectele raportului 
juridic, trebuie avută în vedere natura raportului juridic la care acestea 
participă. De cele mai multe ori, determinarea subiectelor se poate face în 
mod individual, adică atât subiectul titular de drepturi, cât şi cel titular de 
obligaŃii sunt cunoscuŃi sau determinaŃi în mod concret, individual. Există 
însă şi raporturi juridice în care numai unul dintre subiecte este individual 
determinat, celălalt fiind colectiv (grup sau „toate” celelalte persoane), deci 
nedeterminat în mod concret. Astfel, este cazul raportului juridic de 
proprietate, în care subiectul titular al dreptului de proprietate este 
întotdeauna concret determinat, pe când subiecŃii obligaŃiei de a respecta 
proprietatea titularului sunt toate celelalte persoane fizice sau juridice, 
adică subiecŃi nedeterminaŃi. În acest caz, titularul obligaŃiei de a respecta 
proprietatea nu este individualizat decât în cazul în care persona sau 
persoanele respective îşi asumă ori li se impun anumite obligaŃii privitoare 
la acel drept sau încalcă această obligaŃie printr-o faptă ilicită şi pentru care 
urmează să fie trase la răspundere. Un exemplu similar îl constituie 
subiectele drepturilor fundamentale ale omului: dreptul la viaŃă, la sănătate, 
la integritate fizică şi morală, la libertate etc., subiecte ce sunt concret 
determinate prin faptul că aceste drepturi aparŃin fiecărui individ uman în 
parte, în timp ce titularii obligaŃiei de a respecta aceste drepturi sunt „toŃi 
ceilalŃi” în înŃelesul de toŃi ceilalŃi indivizi umani ori structuri de organizare 
socială — publice sau private din societate. 
 Pentru ca o persoană (fizică sau colectivitate de persoane fizice) să 
devină subiect al unui raport juridic trebuie să îndeplinească anumite 
condiŃii sau cerinŃe pe care legea însăşi le stabileşte, şi care, poartă 
denumirea generică de „capacitate juridică”. Tot legea stabileşte 
momentul dobândirii sau pierderii, respectiv, întinderea sau sfera acestei 
capacităŃi, adică sfera şi natura drepturilor şi obligaŃiilor pe care le poate 
deŃine şi exercită subiectul acelui raport juridic. 
 Capacitatea juridică apare deci ca o premisă a calităŃii de subiect 
al raportului juridic. Ea se defineşte ca fiind aptitudinea generală şi 
abstractă, stabilită de lege în funcŃie de vârsta şi discernământul persoanei 
de a dobândi sau exercita drepturi şi obligaŃii într-un raport juridic, adică de 
a fi titulară de drepturi şi obligaŃii. 
 În funcŃie de instituŃia juridică sau ramura de drept, capacitatea 
juridică a persoanelor are diferite accepŃiuni sau denumiri : capacitate de 
folosinŃă, capacitate de exerciŃiu, capacitate de a moşteni, capacitate de a 
testa, capacitate de a răspunde, capacitate electorală etc. Ea este diferită 
şi în funcŃie de natura „persoanei” căreia legea îi recunoaşte calitatea de 
subiect al raportului juridic.  
 În legătură cu termenii sau expresiile de „persoană” şi respectiv de 
„subiect”, în acest context se impun câteva precizări şi nuanŃări, şi anume: 
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 În primul rând, în limbajul juridic uzual cei doi termeni sunt utilizaŃi în 
mod frecvent ca sinonimii, fără a afecta conŃinutul de idei ce este astfel 
transmis. Totuşi, o anume delimitare între conŃinuturile lor este posibilă şi 
necesară, astfel: „Persoanele” sunt purtătoarele calităŃii de „subiect” al 
raportului juridic sau, invers, calitatea de subiect o au persoanele; 
Cuvântul „persoană” denumeşte la modul generic fiinŃa umană singulară cu 
capacitatea şi calitatea de a fi „subiect de drept”, adică titulară de drepturi şi 
obligaŃii juridice. „Personalitatea” este înŃeleasă ca fiind „aptitudinea de a 
deveni subiect de drepturi şi obligaŃii”11a) în sfera juridicului. 
 În al doilea rând, după natura lor, „persoanele” se pot clasifica în 
următoarele categorii: 
 — persoana fizică — are înŃelesul de individ uman cu calitatea 
generică de subiect de drept; 
 — colectivităŃile de persoane fizice (grupurile sau „persoana 
colectivă) (subl.ns.) care participă sau intră în acest mod în diferite raporturi 
juridice pot dobândi, potrivit reglementărilor juridice, calitatea de subiecte 
ale unor anumite raporturi juridice, având consacrată denumirea de 
„subiecte colective”; 
 — persoana juridică (sau morală este — prin natura sa şi spre 
deosebire de persoana fizică sau colectivităŃile acestora — o „creaŃie” a 
dreptului. Aceasta în sensul că „persoana juridică” ia fiinŃă şi dobândeşte 
calitatea de subiect sau de „parte” a unui raport juridic nu prin naştere 
(precum persoana fizică) ci, numai prin forŃa şi limitele prevederilor 
normelor de drept. Ea poate fi constituită sau înfiinŃată având la bază fie 
persoana fizică, singulară, fie colectivităŃile de persoane fizice. (A se vedea 
mai pe larg în cele ce urmează). 
 În al treilea rând, în funcŃie de această natură a „persoanei” se 
delimitează şi capacitatea juridică a acestora în cele două mari categorii: 
capacitatea juridică a persoanelor fizice sau ale colectivităŃilor de persoane 
fizice şi, respectiv, capacitatea juridică a persoanelor juridice (A se vedea 
în cele ce urmează). 
 Totodată, în funcŃie de acest criteriu al „naturii” persoanei şi al 
clasificării acestora se poate realiza şi o clasificare a „subiectelor raportului 
juridic” în: subiecte — persoane fizice, subiecte colective şi subiecte — 
persoane juridice. Într-o altă clasificare11b) subiectele raportului juridic sunt 
considerate a fi: persoana fizică, persoana juridică (sau morală), organele 
de stat şi, respectiv statul suveran şi organizaŃiile internaŃionale. 
 În fine, în funcŃie de criteriul modalităŃilor de desfăşurare a 
raporturilor juridice — modalitatea acŃiunilor individuale sau a modalităŃilor 
de acŃiune colectivă — subiectele raportului juridic se clasifică în: subiecte 
individuale (persoana fizică) şi subiecte colective. În această ultimă 
categorie, majoritatea autorilor includ atât colectivităŃile de persoane fizice 
cât şi persoanele juridice. 
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 a) Persoana fizică — are cea mai largă rază de participare ca 
subiect în sfera raporturilor juridice şi  se referă la : cetăŃenii statului, la 
străini şi la apatrizi, ca indivizi umani. 
 Pentru persoana fizică – subiect al raportului juridic – legea 
stabileşte că aceasta dobândeşte capacitatea juridică în funcŃie de două 
criterii corelative : o anumită limită minimă de vârstă şi, respectiv, 
criteriul discernământului normal, neafectat de imaturitate sau de vreo 
boală mintală. 
 Capacitatea juridică a persoanei fizice nu este aceeaşi în toate 
ramurile dreptului. De exemplu, în ramura dreptului constituŃional 
capacitatea persoanei este recunoscută de la vârsta de 18 ani (a 
„majoratului”) în timp ce în ramura dreptului muncii capacitatea persoanei 
de a intra în raporturi juridice de muncă este recunoscută de la vârsta de 
15 ani (cf. Art. 45 pct. 4 al ConstituŃiei). 
 În anumite ramuri ale dreptului, cum este dreptul civil, se face 
distincŃia între capacitatea de folosinŃă şi capacitatea de exerciŃiu. 
(Această „capacitate” este definită în Decretul nr. 31/1954 şi modificările 
ulterioare ale acestuia privind atât persoanele fizice cât şi persoanele 
juridice). 
 Capacitatea de folosinŃă este aptitudinea generală recunoscută de 
lege pentru orice fiinŃă umană — indiferent de vârstă sau discernământ — 
de a dobândi şi a avea drepturi şi obligaŃii în sfera dreptului civil. 
Capacitatea de folosinŃă o au toate fiinŃele umane de la naştere şi până la 
deces, indiferent de puterea lor de discernământ. 
 Capacitatea de exerciŃiu este aptitudinea stabilită de lege pentru 
persoanele cu discernământ de a-şi exercita singure, în nume propriu, 
drepturile şi obligaŃiile pe care le au sau şi le asumă. De aceea, sunt lipsite 
de această formă de capacitate minorii sub 14 ani precum şi persoanele 
puse sub interdicŃie din lipsa discernământului lor (debilitate mintală, boală 
psihică etc.), drepturile şi obligaŃiile acestora ce rezultă din capacitatea lor 
de folosinŃă  fiind exercitate de reprezentanŃii lor legali sau judecătoreşti. 
 Capacitatea deplină de exerciŃiu se dobândeşte în sistemul nostru 
juridic la vârsta de 18 ani. Între 14-18 ani persoana fizică are o capacitate 
de exerciŃiu restrânsă sau limitată. (Aceasta înseamnă că ea poate exercita 
în nume propriu şi/sau cu încuviinŃarea părinŃilor ori a tutorelui numai 
anumite drepturi şi obligaŃii stabilite de lege). 
 Rezultă că persoana fizică poate avea capacitatea de folosinŃă fără 
să o aibă şi pe cea de exerciŃiu. Se înŃelege că persoana care are 
capacitatea de exerciŃiu o are implicit şi pe cea de folosinŃă. 
 b) Subiectele colective şi/sau persoanele juridice: Acestea 
dobândesc calitatea de subiecte ale raportului juridic numai în temeiul şi 
limitele stabilite de lege. Astfel, subiectele colective sau colectivităŃile de 
persoane fizice pot deveni părŃi sau subiecŃi ai unui raport juridic, de 
exemplu, prin asociere simplă, contract colectiv de muncă, răspundere 
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solidară etc. a două sau mai multe persoane fizice. În mod frecvent însă 
subiectele colective se constituie ca „persoane juridice”. De menŃionat însă 
că nu doar colectivităŃile de persoane se pot constitui ca persoane juridice. 
În anumite situaŃii legea admite ca şi persoana fizică singulară să se 
constituie ca „persoană juridică” (de exemplu, Societatea comercială cu 
asociat unic). Totodată, calitatea de persoană juridică o pot dobândi şi 
anumite structuri ale organelor statului sau ale societăŃii civile (organisme, 
organizaŃii etc. nestatale). Indiferent de natura acestor subiecte sau de 
numărul persoanelor pe care le cuprind, calitatea de „persoană juridică” se 
dobândeşte potrivit anumitor condiŃii şi cerinŃe ale legii. În acest sens, în 
sistemul nostru juridic actual Decretul nr. 31/1954 şi modificările sale 
ulterioare, cu deosebire după 1989, stabilesc ca principalele elemente 
constitutive ale persoanei juridice următoarele: să aibă organizare de sine 
stătătoare; să dispună de un patrimoniu propriu, distinct de cel al 
persoanelor care o compun; să aibă un scop şi activitate licită (cf. art. 26). 
Pe lângă   aceste condiŃii generale cerute de lege, constituirea persoanei 
juridice presupune şi cerinŃa procedurală a existenŃei, într-o formă sau alta, 
a acordului organelor de stat competente pentru înfiinŃarea lor, acord care 
poate fi, după caz: al organelor de stat superioare care au competenŃa de a 
le constitui; al organelor de stat investite cu competenŃa de a le autoriza 
sau recunoaşte (instanŃele judecătoreşti); al organelor de stat cu 
competenŃa de a le înregistra în evidenŃele publice (Camere de comerŃ, 
AdministraŃii financiare etc.).    
 Prin urmare, nu orice persoană fizică, colectivitate de persoane, ori 
structuri de organizare statală sau nestatală dobândesc automat şi calitatea 
de persoane juridice. Persoana juridică este deci, prin natura ei — aşa cum 
am mai menŃionat mai sus — o „creaŃie” a legii, luând naştere în temeiul 
prevederilor ei. De aici şi o altă distincŃie sau particularitate a acestei 
persoane faŃă de persoana fizică: capacitatea ei juridică este distinctă, în 
sensul că persoana fizică are o capacitate juridică generală, pe când 
persoana juridică dispune de o capacitate juridică specializată sau limitată, 
adică poate dobândi şi exercita numai acele drepturi şi obligaŃii care 
corespund actului de constituire sau înfiinŃare, scopului pentru care a fost 
creată.   
 De reŃinut că persoana juridică acŃionează ca subiect al unui raport 
juridic concret numai prin intermediul persoanei fizice care o reprezintă 
potrivit actului de înfiinŃare a acelei persoane juridice. 
 După caracterul lor, persoanele juridice — ca subiecte ale raportului 
juridic — se pot clasifica în două mari categorii: persoane juridice publice 
(de drept public) şi, respectiv, persoane juridice private (de drept privat). 
 Dintre aceste principale categorii de persoane juridice, mai 
relevante sunt : 
 — Statul — ca persoană juridică sui generis — şi respectiv, 
organele de stat participă în această calitate la o categorie largă de 
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raporturi juridice: de drept constituŃional, administrativ, financiar, penal, 
internaŃional etc., inclusiv în anumite raporturi de drept civil. 14) 
 — InstituŃiile de stat: sunt acele unităŃi înfiinŃate prin lege sau 
hotărâre de guvern, în scopul desfăşurării unei anumite forme a activităŃii 
de stat în domenii distincte (cultură, învăŃământ, sănătate, ştiinŃă ş.a.), fără 
ca activitatea lor să aibă un caracter economic şi care funcŃionează prin 
finanŃare de la bugetul statului; 
 — Regiile autonome, societăŃile comerciale cu capital de stat 
sau privat, companiile, băncile etc., sunt persoane juridice şi participă, în 
calitate de subiecte de drept în raporturile de drept privat sau public; 
 — OrganizaŃiile obşteşti cu caracter nepatrimonial, cum ar fi: 
sindicatele, organizaŃiile de tineret, asociaŃiile şi fundaŃiile, uniunile de 
creaŃie etc. se constituie de regulă ca persoane juridice şi participă, la 
rândul lor, în calitate de subiecte de drept în diverse raporturi de drept civil, 
potrivit scopului pentru care au fost înfiinŃate. Tot în această categorie ar 
intra şi organizaŃiile cooperatiste înfiinŃate în condiŃiile prevăzute de lege 
ş.a. 
 
 2. ConŃinutul raportului juridic15) 
  

ConŃinutul raportului juridic este format din ansamblul drepturilor şi 
obligaŃiilor ce revin subiectelor din relaŃia dată, drepturi şi obligaŃii 
prevăzute de norma juridică. Cu alte cuvinte, subiectele unui raport sunt 
legate între ele prin drepturi şi obligaŃii care formează conŃinutul acelui 
raport. 
 În funcŃie de titularii de drepturi şi titularii de obligaŃii, avem raporturi 
juridice simple — când una din părŃile raportului este numai titular de 
drepturi, iar cealaltă parte numai titular de obligaŃii — şi, raporturi juridice 
complexe, când fiecare din părŃile participante la raport sunt atât titulari de 
drepturi, cât şi de obligaŃii. În conŃinutul raportului juridic accepŃiunea 
noŃiunii de „drept” sau „drepturi” este acela de „drept subiectiv”. În acest 
context trebuie reamintită distincŃia dintre dreptul obiectiv — ca ansamblul 
normelor juridice impuse indivizilor şi colectivităŃilor din societate — şi 
dreptul subiectiv — ca o prerogativă sau posibilitate a unei persoane de a 
acŃiona în temeiul dreptului obiectiv şi de a apela la forŃa de constrângere a 
statului, pentru respectarea dreptului său sau pentru restabilirea dreptului 
încălcat. 
 — Drepturile subiective din cadrul raportului juridic sunt drepturile 
concrete ale subiectelor participante la raportul juridic respectiv. Ele 
reprezintă posibilitatea (conferită de norma juridică) subiectelor participante 
(persoana fizică sau subiect colectiv de drept), în calitate de titulare ale 
dreptului respectiv, de a acŃiona într-un anumit fel şi de a pretinde din 
partea celorlalŃi subiecŃi o conduită corespunzătoare  : a da, a face sau a 
nu face ceva. 
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 (Dreptul obiectiv este — aşa cum s-a arătat — independent faŃă de 
subiectele raportului juridic concret. Drepturile subiective decurg din dreptul 
obiectiv.) 
 În literatura de specialitate16) s-au formulat mai multe clasificări ale 
drepturilor subiective, pornind de la diferite criterii. Astfel, de exemplu, 
după gradul de opozabilitate distingem: drepturi absolute - sunt cele 
cărora le corespunde obligaŃia tuturor subiecŃilor de a le respecta (de 
exemplu, dreptul la viaŃă, la proprietate, la libertate etc.) şi, drepturi relative 
— sunt cele care sunt opozabile numai unei anumite persoane (dreptul 
cumpărătorului de a primi bunul care a fost plătit, drept ce este opozabil 
doar faŃă de vânzător). 
 După criteriul conŃinutul lor, drepturile subiective pot fi clasificate 
în drepturi patrimoniale şi drepturi nepatrimoniale : Drepturile 
patrimoniale — sunt cele care au un caracter economic şi care, la rândul 
lor, pot fi împărŃite în drepturi reale şi drepturi de creanŃă ; Drepturile 
nepatrimoniale - sunt cele care nu au un caracter economic, neputând fi 
exprimate, în general, în bani. La rândul lor, acestea pot fi împărŃite în: 
drepturi care privesc existenŃa şi integritatea persoanei ; drepturi care 
privesc identitatea persoanei ; drepturi care decurg din creaŃia intelectuală 
ş.a.. 
 De asemenea, după natura raporturilor în cadrul cărora se nasc, 
aceste drepturi subiective pot fi împărŃite în: drepturi de natură civilă, 
penală, administrativă, financiară, de muncă) etc. (În domeniul dreptului 
civil clasificarea acestora este mult mai detaliată). 
 — ObligaŃia — este corelativul dreptului în cadrul raportului juridic, 
constituind celălalt element al acestuia. În sens juridic, prin obligaŃie 
înŃelegem acea îndatorire pe care o are subiectul pasiv, pretinsă de 
subiectul activ al unui raport juridic, îndatorire care poate să constea în a 
da, a face sau a nu face ceva, şi care, în caz de nerespectare, poate fi 
impusă prin forŃa coercitivă a statului. 
 Se înŃelege că atât drepturile subiective, cât şi obligaŃiile — ca 
elemente ale conŃinutului unui raport juridic — reprezintă o concretizare a 
prevederilor normelor de drept. 
 Drepturile şi obligaŃiile în cadrul raportului juridic sunt corelative, se 
presupun şi se condiŃionează reciproc. De exemplu, în cazul vânzării-
cumpărării : vânzătorul are dreptul să primească preŃul şi, are obligaŃia de a 
da bunul vândut cumpărătorului, iar cumpărătorul are obligaŃia de a plăti 
preŃul vânzătorului şi are dreptul să primească bunul cumpărat. 
 Ansamblul drepturilor şi obligaŃiilor pe care le are un cetăŃean 
conform legilor în vigoare constituie statutul juridic al persoanei17). 

 



 193 

3. Obiectul raportului juridic 
  

Raporturile juridice presupun, pe lângă subiecte şi conŃinut (drepturi 
şi obligaŃii) şi un obiect determinat al raportului şi care este, de regulă, 
elementul sau fenomenul în legătură cu care se naşte raportul juridic 
respectiv. Obiectul raportului juridic desemnează scopul, interesul sau 
finalitatea realizării acelor drepturi şi obligaŃii, şi care constau, de cele mai 
multe ori, în dobândirea sau înstrăinarea unor bunuri, obŃinerea unor 
servicii, garanŃii, avantaje ş.a. 
 Obiectul raportului juridic îl constituie în general şi ultimă instanŃă 
„conduita” umană realizată de către subiecŃii raportului juridic, ca urmare a 
exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaŃiilor corelative. 
 În literatura juridică nu există însă un punct de vedere unitar18) în 
legătură cu definirea obiectului raportului juridic. 
 Unii susŃin că obiectul raportului juridic îl reprezintă acea conduită 
asupra căreia sunt îndreptate drepturile subiective şi obligaŃiile 
participanŃilor la raporturile juridice. În această opinie, obiectul nu trebuie 
confundat cu conŃinutul raportului juridic (drepturi subiective şi obligaŃii) 
care ar reprezenta aici posibilităŃile juridice ale unor acŃiuni şi obligaŃii 
corespunzătoare, pe câtă vreme obiectul este însăşi acŃiunea la care se 
referă conŃinutul. 
 AlŃi autori consideră că numai lucrurile materiale pot constitui obiect 
al raportului juridic. 
 Într-o altă concepŃie se consideră a fi pluralitatea de obiecte, potrivit 
căreia obiectele raportului juridic îl constituie: conduita părŃilor, bunurile 
materiale şi valorile nepatrimoniale. 
 În fine, alŃi autori susŃin că obiectul raportului juridic este diferit, în 
funcŃie de natura raportului juridic. În acest sens, se pot distinge 
următoarele situaŃii posibile, şi-anume: conduita umană (acŃiunile şi 
inacŃiunile), lucrurile materiale, anumite valori personale nepatrimoniale 
(numele, onoarea, reputaŃia etc.), rezultatul creaŃiei intelectuale — opera, 
ca unitate de idei şi imagini create într-o anumită formă de exprimare 
(literară, artistică, ştiinŃifică, invenŃia, marca de fabrică sau comerŃ, modelul 
etc.). 
 Indiferent de clasificările posibile ale obiectului sau obiectelor unui 
raport juridic acesta se constituie ca un element definitoriu al oricărui raport 
juridic şi constă în acel fenomen în legătură cu care subiectele îşi stabilesc 
sau revendică anumite drepturi şi obligaŃii prevăzute în normele de drept. 
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4. ParticularităŃi ale raporturilor juridice de ramură19) 
  

 A. ParticularităŃi ale raportului juridic penal 

- Raportul juridic penal este definit ca fiind o relaŃie de apărare 
socială reglementată prin normele juridice de drept penal. 

- Raportul juridic penal nu apare ca rezultat al unui acord de voinŃă, 
el fiind impus prin lege, deoarece apărarea valorilor sociale, de care 
depinde însăşi existenŃa societăŃii, nu poate face obiect de tranzacŃie, nu 
poate fi lăsat la aprecierea destinatarilor legii penale.  
 - Raportul juridic penal apare ca rezultat al conştientizării necesităŃii 
de apărare a anumitor valori sociale împotriva actelor de conduită 
periculoase ale unor indivizi; 
 - Realizarea ordinii de drept penal are loc, fie prin respectarea de 
bună voie a dispoziŃiilor normelor juridice penale, fie prin constrângere, în 
ambele cazuri fiind vorba de raporturi juridice: primele fiind raporturi de 
conformare, iar celelalte raporturi de constrângere.  
  
 a. Specificul raporturilor juridice de conformare 
  Raportul juridic penal de conformare se naşte din momentul intrării 
în vigoare a legii penale, între stat care are dreptul de a pretinde tuturor 
destinatarilor legii penale, îndeplinirea obligaŃiei de conformare, cuprinsă în 
norma juridică de drept penal şi între destinatarii legii penale care au 
obligaŃia de a nu săvârşi fapta interzisă. 
 Specific raportului juridic penal de conformare, sub aspectul 
subiectelor, este faptul că, în timp ce unul dintre subiecte, respectiv statul, 
este precis determinat, celălalt subiect (persoana fizică) este nedeterminat, 
fiind însă determinabil în persoana oricărui destinatar al normei de drept 
penal. 
 Obiectul raportului juridic penal de conformare îl reprezintă conduita 
ce se realizează în conŃinutul său, o conduită conformă cu dispoziŃia 
normei juridice penale. 
   
 b. Specificul raporturilor juridice de constrângere20) 
 Raporturile juridice de constrângere sunt o categorie specială de 
raporturi care se formează ca urmare a săvârşirii unor fapte ilicite şi care 
antrenează răspunderea juridică şi aplicarea sancŃiunii. Deci, orice 
încălcare a unei norme juridice poate da naştere unui raport de 
constrângere care se stabileşte între stat, pe de o parte, şi autorul faptului 
ilicit, pe de altă parte. 
 Specificul raporturilor juridice de constrângere decurge din specificul 
sau particularitatea elementelor acestui raport, adică din: calitatea specială 
a subiecŃilor acestui raport; din conŃinutul raportului de constrângere; din 
obiectul acestuia. 
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 - Subiectele raportului juridic de constrângere îl constituie în 
primul rând,  statul — ca reprezentant al autorităŃii publice care prin 
organele sau aparatul specializat al acestuia are competenŃa de a exercita 
tragerea la răspundere şi, respectiv, constrângerea şi, în al doilea rând, 
celălalt subiect este autorul încălcării normei, al faptului ilicit. 
 Organele de stat competente - ca subiecte ale raportului juridic de 
constrângere reprezintă ordinea de drept şi interesul social general. 
 Ca subiect al raportului de constrângere statul - în calitatea sa de 
reprezentant al ordinii şi autorităŃii publice - intervine în apărarea şi 
garantarea atât ale intereselor de ordin general-social cât şi a celor de 
ordin individual sau personal ale membrilor societăŃii. Această intervenŃie 
comportă însă o anumită nuanŃare, şi anume: 
 În primul rând, statul intervine şi deci declanşează raportul de 
constrângere în mod automat, din oficiu, ori de câte ori este încălcat un 
interes general sau individual protejat de lege, încălcare ce reprezintă un 
anumit grad de pericol social.  În acelaşi timp însă, în situaŃia încălcării unor 
interese de ordin personal sau individual, statul nu intervine întotdeauna 
sau în toate cazurile în mod automat, din oficiu ci, numai la solicitarea părŃii 
vătămate. În acest caz raportul juridic de constrângere există doar în mod 
virtual, el constituindu-se sau declanşându-se numai dacă partea vătămată 
solicită intervenŃia statului faŃă de autorul faptului ilicit. În această situaŃie, 
raportul juridic de constrângere ia naştere prin faptul că statul se substituie 
părŃii vătămate devenind astfel subiectul exercitării constrângerii faŃă de 
autorul faptului ilicit. Aceasta în virtutea principiului general al dreptului 
potrivit căruia „nimeni nu-şi poate face singur dreptate”. Deci, raportul 
juridic de constrângere are ca subiecŃi nu partea vătămată şi autorul faptei 
ilicite ci statul şi acel autor. 
 - ConŃinutul raportului juridic de constrângere are şi el un 
specific al său, fiind constituit din anumite drepturi şi obligaŃii corelative 
specifice. Astfel, statul are nu numai dreptul de a exercita constrângerea 
prin sancŃiunile aplicate, ci şi obligaŃia de a aplica numai sancŃiunile 
prevăzute de norma juridică; iar, autorul faptului ilicit are nu numai obligaŃia 
de a suporta sancŃiunea, ci şi dreptul de a i se aplica numai sancŃiunea 
prevăzută de norma juridică. 
 - Obiectul raportului juridic de constrângere este şi el specific şi 
constă în sancŃiunea ce se aplică de către subiectul „stat” subiectului „autor 
al faptului ilicit”. SancŃiunea este consecinŃa încălcării sau nerespectării 
normei şi constă în măsura luată şi aplicată autorului faptului ilicit peste 
voinŃa sau dorinŃa acestuia, fiind obligat prin constrângere să repare 
daunele sau să suporte consecinŃele faptelor sale ilicite. SancŃiunea poate 
să se refere la: persoana autorului sau la bunurile acestuia ori, la 
valabilitatea unor acte juridice. Ea are un multiplu rol: preventiv-educativ, 
represiv şi reparator. În toate ipostazele sancŃiunea juridică indiferent de 
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natura ei: civilă, penală, disciplinară, contravenŃională etc. reprezintă 
înfăptuirea autorităŃii de stat. 
 Formele şi gradul de diferenŃiere a sancŃiunilor sunt determinate de 
mai mulŃi factori sociali, ca de exemplu: de importanŃa intereselor sau 
valorilor protejate prin acea normă, de frecvenŃa ori periculozitatea unor 
categorii de fapte antisociale, de domeniul sau ramura de drept în care se 
săvârşeşte fapta ilicită etc., în care sens sancŃiunile primesc şi denumirea 
generică a ramurii respective: sancŃiuni civile, administrative, disciplinare, 
financiare, penale, internaŃionale etc. 
 
 
 B. ParticularităŃi ale raportului juridic procesual penal 
  
 Faptele juridice procesual penale sunt acel împrejurări de fapt care, 
potrivit legii, dau naştere, modifică, sting raportul juridic procesual penal 
sau împiedică naşterea lui. 
 Faptele juridice procesual penale constitutive (exemple: săvârşirea 
unei infracŃiuni, adresarea unei plângeri prealabile organului competent 
etc.) sunt cele care dau naştere unor raporturi juridice procesual penale 
care au în conŃinutul lor drepturi şi obligaŃii specifice activităŃii de înfăptuire 
a justiŃiei. 
 Faptele juridice procesual penale modificatoare sunt cele care 
modifică drepturile şi obligaŃiile subiecŃilor în cadrul procesului penal (de 
exemplu: punerea în mişcare a acŃiunii penale conferă celui chemat să 
răspundă penal calitatea de inculpat). 
 Faptele juridice procesual penale extinctive sunt cele care, o dată 
produse, fac să se stingă, să înceteze raporturile juridice procesual penale 
(exemple: împăcarea părŃilor, decesul făptuitorului, retragerea plângerii 
prealabile, etc.). 
 Faptele juridice procesual penale impeditive sunt cele care, prin 
simpla lor existenŃă, împiedică naşterea raportului juridic procesual penal 
(exemple: amnistia intervenită înaintea declanşării procesului penal, lipsa 
plângerii prealabile). 
 Raportul juridic procesual penal este acel raport juridic care apare în 
cursul desfăşurări procesului penal. El este un raport juridic de putere 
pentru că în cadrul lui se realizează tragerea la răspundere penală a 
persoanelor care au săvârşit infracŃiuni, activitate ce se execută de 
organele statului special abilitate (instanŃele de judecată). 
 Raportul juridic procesual penal ia naştere, de regulă, poate şi în 
afara acordului de voinŃă al părŃilor, iar marea majoritate a cazurilor unul 
dintre subiecŃi este organ al statului. 
 ConŃinutul raportului juridic procesual penal este alcătuit din 
totalitatea drepturilor şi obligaŃiilor pe care legea le atribuie subiecŃilor care 
participă la desfăşurarea procesului penal. 
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 Obiectul raportului juridic procesual penal constă în stabilirea 
existenŃei sau inexistenŃei raportului juridic penal şi determinarea 
conŃinutului acestui raport juridic. La terminarea procesului penal, raportul 
de drept penal se definitivează, întrucât prin soluŃia pronunŃată în acest 
proces (condamnarea, achitarea sau încetarea procesului penal) oglindeşte 
existenŃa sau inexistenŃa raportului juridic de drept penal. 
 

C. ParticularităŃi ale raportului juridic de drept civil 
  
 Raportul juridic de drept civil este definit ca o relaŃie socială - 
patrimonială ori nepatrimonială – reglementată de norma juridică de drept 
civil. 
 Caracteristica raportului juridic civil este conferită de poziŃia de 
egalitate juridică a părŃilor, exprimată corect în nesubordonarea unei părŃi 
faŃă de cealaltă. 
 Există două mari categorii de subiecte de drept civil: persoanele 
fizice, care sunt subiecte individuale de drept civil şi persoanele juridice, 
considerate subiecte colective de drept civil. 
 În categoria persoanelor fizice deosebim: 

- minorii sub 14 ani, care sunt lipsiŃi de capacitate de exerciŃiu; 
- minorii între 14 şi 18 ani, care au capacitate de exerciŃiu limitată 

(restrânsă); 
- majorii, respectiv persoanele fizice de peste 18 ani, care au 

deplină capacitate de exerciŃiu. 
În cele mai multe cazuri raporturile juridice de drept civil se stabilesc 

între o persoană (subiect activ) şi o altă persoană (subiect pasiv). Acestea 
se cheamă raporturi juridice simple. 

ConŃinutul raportului juridic civil este dat de totalitatea drepturilor 
subiective şi a obligaŃiilor civile pe care le au părŃile. Oricărui drept subiectiv 
îi corespunde o obligaŃie civilă. 

Exercitarea unui drept subiectiv civil nu este obligatorie, fiind lăsată 
la atitudinea titularului. 

Atunci când se exercită, dreptul subiectiv civil trebuie exercitat: 
numai potrivit cu scopul lui economic şi social; cu respectarea legii şi 
moralei; cu bună credinŃă şi numai în limitele sale materiale sau juridice. 

Abuzul de drept înseamnă exercitarea unui drept subiectiv civil cu 
încălcarea principiilor arătate mai sus. 

ObligaŃia civilă este definită ca îndatorirea pe care o are subiectul 
pasiv al raportului juridic civil de a avea o anumită conduită, 
corespunzătoare dreptului subiectiv, conduită care poate consta în a da, a 
face ori a nu face şi care, la nevoie poate fi impusă prin forŃa coercitivă a 
statului. 

Obiectul raportului juridic civil desemnează conduita subiectelor 
participante la raportul juridic. 



 198 

D.  ParticularităŃi ale raportului juridic de drept administrativ 
 
 Raportul juridic de drept administrativ desemnează relaŃiile sociale 
reglementate de normele juridice de drept administrativ. 
 În raportul juridic de drept administrativ unul dintre subiecte este în 
mod obligatoriu, un purtător al autorităŃii publice, de regulă un organ al 
administraŃiei publice. 
 Raportul juridic de drept administrativ este un  raport de putere, care 
apare în sfera relaŃiilor sociale reglementate de normele juridice de drept 
administrativ. 
  Raporturile juridice de drept administrativ sunt:: 

- raporturi de subordonare, în sensul că unul dintre subiecte este 
subordonat celuilalt, respectiv organului de stat; ele se nasc prin voinŃa 
legiuitorului sau a organului de stat; realizarea lor constituie obligaŃie 
juridică pentru organul de stat; 

- raporturi de colaborare sunt cele în care subiectul purtător al 
autorităŃii publice colaborează de pe poziŃii egale cu celălalt subiect; ele se 
nasc şi realizează prin manifestarea voinŃei ambelor părŃi. 
 

E. ParticularităŃi ale raportul juridic de drept constituŃional 
  

Raportul juridic de drept constituŃional poate fi definit ca relaŃia 
socială reglementată de normele juridice constituŃionale, cu privire la 
conŃinutul şi organizarea puterii statale, structura de stat, organizarea 
administrativ-teritorială, statutul juridic al cetăŃeanului şi exercitarea puterii. 
 Subiecte ale acestui tip de raport juridic sunt oamenii consideraŃi în 
chip individual sau grupaŃi pe colective. 
 Întotdeauna unul dintre subiectele raportului juridic de drept 
constituŃional este statul. 
 Poporul este subiect al raporturilor juridice de drept constituŃional, 
lucru izvorât chiar din dispoziŃia normei constituŃionale care prevede că 
(suveranitatea naŃională aparŃine poporului român, care încredinŃează 
exerciŃiul ei unor organe alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat). 
 Constituie de asemenea subiecte ale raporturilor juridice de drept 
constituŃional: organele statului, partidele şi alte formaŃiuni politice, 
cetăŃenii, străinii şi apatrizii. 
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5. Întrebări de control şi autoverificare 
 
 

 - Ce este un raport juridic faŃă de celelalte raporturi sau relaŃii 
sociale nejuridice? 
 
 - ExplicaŃi legătura de determinare dintre norma juridică şi raportul 
juridic. 
 
 - EnunŃaŃi şi explicaŃi caracteristicile raportului juridic care îl 
delimitează de celelalte raporturi sociale nejuridice. 
 
 - ExplicaŃi condiŃiile care sunt necesare pentru apariŃia sau crearea 
unui raport juridic. 
 
 - Ce este “faptul” sau “faptele” juridice şi explicaŃi clasificarea 
acestora în “evenimente” şi “acŃiuni”? 
 
 - ExplicaŃi înŃelesul noŃiunii de “eveniment” ca formă a faptului 
juridic. 
 - Ce se înŃelege prin “acŃiuni” ca forme ale faptului juridic? 
 
 - Care este înŃelesul noŃiunii generice de “act” şi a celui de “act 
juridic”? Care sunt sensurile noŃiunii de “act juridic”. 
 
 - FormulaŃi o clasificare posibilă a actelor juridice enunŃând criteriile 
acestei clasificări. 
 
 - EnunŃaŃi şi explicaŃi elementele de structură ale raportului juridic: 
subiectele, conŃinutul, obiectul raportului juridic. 
 
 - Ce este “capacitatea juridică” a subiectului raportului juridic? 
 
 - Ce este “persoana fizică” şi care este capacitatea juridică a 
acesteia? 
 
 - Ce este “colectivitatea de persoane fizice” şi care este capacitatea 
juridică a acesteia? 
 
 - Ce este persoana juridică şi care este specificul capacităŃii juridice 
a acesteia? Care sunt condiŃiile sau elementele constitutive pentru 
“naşterea” sau constituirea unei persoane juridice? 
 
 - EnunŃaŃi principalele categorii de persoane juridice. 
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 - În ce constă conŃinutul unui raport juridic? ExplicaŃi înŃelesul 
noŃiunilor de “drepturi” şi “obligaŃii” care formează conŃinutul unui raport 
juridic. 
 
 - ExplicaŃi în ce constă obiectul unui raport juridic. 
 
 - ExplicaŃi în ce constă specificul raporturilor juridice de 
constrângere din perspectiva specificului subiecŃilor, al conŃinutului şi al 
obiectului acestui gen de raporturi juridice denumite “de constrângere”. 
 
 Norma juridică şi raportul juridic au ca o trăsătură comună 
caracterul lor voliŃional. Care dintre ele are însă un caracter dublu 
voliŃional? (notaŃi-o cu (x)) 
 (  ) norma juridică; 
 (  ) raportul juridic. 
 ExplicaŃi, pe scurt, în ce constă acest caracter dublu voliŃional: 
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XIII 
 

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 
 

 
1. NoŃiunea de răspundere juridică 

 
 
 a) Răspunderea socială 
 
 ViaŃa şi activitatea socială este supusă normativităŃii sociale şi, 
implicit celei juridice (adică, unui ansamblu de norme, principii, reguli 
sociale şi juridice). Această normativitate impune subiecŃilor umani obligaŃia 
de a înscrie conduita şi acŃiunile lor în limitele acestei normativităŃi. 
Nerespectarea sau încălcarea acesteia declanşează prin consecinŃă 
reacŃia1) socială de respingere, de neacceptare sau condamnare a 
subiectului uman respectiv şi de obligare a sa, sub imperiul unor anumite 
sancŃiuni, de a se încadra în limitele normativităŃii sociale. 
 Desigur, comportamentul uman, are o sferă mai largă, mai 
complexă şi mai bogată de manifestare decât ar putea să o prevadă 
normele sociale existente la un moment dat. Cu alte cuvinte, nu fiecare 
formă concretă de conduită sau comportament are un corespondent direct 
într-o normă socială la care să se raporteze, oamenii având un larg spaŃiu 
de libertate pentru a-şi alege singuri una sau alta din conduitele lor posibile. 
Chiar şi în asemenea situaŃii comportamentul uman — ca manifestare 
liberă a unei fiinŃe raŃionale, conştiente — se raportează totuşi la unele 
principii, norme, valori, repere ale existenŃei sociale, în limitele a ceea ce se 
consideră a fi : bine - rău, permis - nepermis, drept - nedrept, licit - ilicit etc. 
 Tocmai în acest moment al stabilirii opŃiunii individului pentru o 
anumită conduită (din toate celelalte posibile) se declanşează mecanismul 
constituirii răspunderii sale sociale. Aceasta deoarece individul uman, ca 
fiinŃă raŃională, şi-a stabilit acea opŃiune în mod deliberat, conştient (adică 
responsabil), ştiind sau trebuind să ştie că fapta sa se înscrie sau nu în 
limitele principiilor generale de : bine - rău, permis - nepermis, drept - 
nedrept, licit - ilicit etc. şi că, prin consecinŃă, va trebui să suporte reacŃia 
societăŃii, a celorlalŃi indivizi faŃă de conduita sa negativă, nepermisă, 
nedreaptă, ilicită etc. 
 Prin urmare, răspunderea socială apare ca o consecinŃă a 
neîndeplinirii unei prescripŃii normative pozitive, a unei obligaŃii sau 
îndatoriri sociale. Ea este  deci o relaŃie socială specială care se stabileşte 
între societate şi individ, în care fapta sau conduita individului este 
încadrată de societate în limitele unor drepturi, libertăŃi, obligaŃii, 
prerogative etc. consacrate de normele, principiile, regulile sau valorile 
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acelei societăŃi şi a căror nerespectare antrenează una sau alta din formele 
sancŃiunilor sociale. 
 NoŃiunea de răspundere socială este expresia teoretică, abstractă a 
formelor concrete de existenŃă ale răspunderii sociale. Cu alte cuvinte, 
răspunderea socială există numai prin una din formele sale concrete de 
manifestare ca, de exemplu : răspundere morală, politică, etică, 
economică, civică etc., inclusiv juridică, fiecare din aceste forme având atât 
trăsături generale, comune, cât şi trăsături sau caracteristici proprii. 
 
 b) Răspunderea juridică. Caracteristici 
 
 În raport cu celelalte forme ale răspunderii sociale, răspunderea 
juridică are câteva caracteristici proprii, astfel : 
 — Are întotdeauna ca temei nerespectarea sau încălcarea unei 
norme de drept ; 
 — Este întotdeauna legată de activitatea exclusivă a unor organe 
de stat care au competenŃa de a constata în mod oficial nerespectarea sau 
încălcarea normei de drept ; de a aprecia gradul de vinovăŃie şi de a stabili 
şi aplica sancŃiunea prevăzută de norma juridică ; 
 — Este o răspundere general-obligatorie, mai promptă şi mai 
eficientă decât celelalte forme ale răspunderii sociale deoarece are la bază 
imperativitatea dreptului şi, respectiv, capacitatea coercitivă a aparatului de 
stat de a interveni şi aplica, la nevoie, constrângerea juridică; 
 — ConsecinŃele răspunderii juridice sunt deosebit de grave în 
sensul că pot antrena uneori chiar sancŃiuni privative de libertate sau 
pedeapsa capitală ; 
 — Stabilirea concretă a răspunderii juridice nu este un act sau 
demers strict juridic ci, cu valoare multiplă. Aceasta în sensul că în actul de 
tragere la răspundere juridică se concentrează evaluări nu doar de ordin 
strict juridic ci, implicit de ordin moral, social, etic, economic, de echitate, de 
umanism, de oportunitate etc. Asemenea evaluări nejuridice care însoŃesc 
actul juridic de stabilire a răspunderii acŃionează ca factori de 
circumstanŃiere a formei şi a gradului de răspundere juridică concretizată în 
sancŃiunea ce se aplică. 
 Rezultă din cele de mai sus o posibilă definire a răspunderii juridice: 
Răspunderea juridică reprezintă un complex de drepturi şi obligaŃii conexe, 
prevăzute de normele juridice, drepturi şi obligaŃii care iau naştere ca 
urmare a săvârşirii unei fapte ilicite şi care constituie cadrul de realizare a 
constrângerii de stat, adică de aplicare a sancŃiunii2) : Sunt drepturi ale 
părŃii vătămate sau societăŃii lezate de a-i fi reparate daunele, ori de a fi 
restabilit dreptul încălcat şi, sunt obligaŃii ale celui vinovat de a suporta 
consecinŃele faptelor sale, adică de a se supune sancŃiunilor prevăzute de 
norma juridică încălcată. 
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 În literatura juridică noŃiunea de răspundere juridică nu este definită 
şi explicată în mod unitar3). Cele mai multe sinteze definitorii sunt realizate 
din perspectiva dreptului civil şi al dreptului penal în sensul înŃelesului de 
„obligaŃie” de a suporta sancŃiunea civilă, respectiv penală. În acelaşi timp, 
unii autori4) atrag atenŃia asupra faptului că răspunderea juridică nu este şi 
nu poate fi privită doar ca o simplă „obligaŃie de a suporta o sancŃiune” ci, 
într-un înŃeles mai larg, ca o „modalitate de realizare a constrângerii de 
stat”, ca un raport juridic de constrângere care are ca obiect sancŃiunea. De 
aici şi concluzia că noŃiunea de „răspundere juridică” şi respectiv cea de 
„sancŃiune” nu sunt identice sau sinonime. Ele sunt corelative şi se 
presupun în mod reciproc, în sensul că răspunderea juridică implică de 
regulă şi sancŃiunea (adică măsura coercitivă faŃă de fapta ilicită şi autorul 
ei)  sancŃiunea fiind în acest context materializarea concretă a răspunderii. 
„Răspunderea” constituie deci cadrul juridic pentru aplicarea sancŃiunii iar 
„sancŃiunea” este măsura de constrângere concretă aplicată pentru 
încălcarea sau nerespectarea normei juridice. 
 Totodată, din perspectivă filosofico-juridică unii autori5) fac o 
interesantă şi utilă delimitare între noŃiunile de responsabilitate şi 
răspundere — folosite în mod obişnuit ca sinonime. Această delimitare se 
face în sensul că prin responsabilitate s-ar înŃelege raportul ce se 
desfăşoară în planul intern al subiectivităŃii individului în care consecinŃa 
faptei sale, fie că este pozitivă sau negativă,  este supusă evaluării şi 
reacŃiei propriei conştiinŃe şi atitudini, în timp ce prin răspundere s-ar 
înŃelege raportul exterior ce se desfăşoară între colectivitate sau 
autorităŃile acesteia şi autorul sau subiectul faptei negative. Cu alte cuvinte, 
„instanŃa” în faŃa căreia se stabileşte şi operează „responsabilitatea” este 
forul interior al conştiinŃei individului, în timp ce „instanŃa” în faŃa căreia se 
stabileşte şi operează „răspunderea” este forul conştiinŃei publice 
reprezentat prin structurile de autoritate statale şi civice. Răspunderea este 
înŃeleasă ca având drept cauză, sau ca fiind consecinŃa unui fapt negativ, 
ilicit. În cazul răspunderii juridice acest raport apare ca unul special, de 
constrângere, ce se stabileşte între autorităŃile statului şi autorul faptului 
ilicit, raport ce are ca obiect aplicarea unei sancŃiuni prevăzută de norma 
încălcată. 
 Răspunderea juridică — ca şi răspunderea socială — este o noŃiune 
abstractă. În realitatea existenŃei sale ea îmbracă formele concrete ale 
ramurii de drept în care intervine. De aceea, răspunderea juridică apare ca 
o formă a răspunderii civile, penale, administrative, disciplinare, financiare, 
internaŃionale etc. Indiferent de formele concrete pe care le îmbracă 
răspunderea juridică are o serie de principii sau reguli generale comune. 
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2. Principiile răspunderii juridice 
 
 
 Ca orice principiu în general, şi principiile răspunderii juridice sunt, 
de fapt, nişte percepte, norme sau reguli general-abstracte, nişte formulări 
sintetice prin care se reflectă trăsăturile cele mai generale şi comune ale 
tuturor formelor concrete de manifestare ale răspunderii juridice. Şi în cazul 
principiilor răspunderii juridice — ca şi în situaŃia principiilor generale ale 
dreptului sau ale criteriilor generale ale dreptului (sau ale criteriilor 
normativităŃii juridice) — aceste principii nu reflectă doar un conŃinut strict 
juridic ci, implicit şi elemente ale principiilor şi valorilor nejuridice: morale, 
etice, politice, religioase, economice, culturale, ale tradiŃiilor etc. proprii 
civilizaŃiei acelei societăŃi. 
 În teoria generală a dreptului6) aceste principii ale răspunderii 
juridice sunt considerate a fi în principal următoarele : principiul răspunderii 
pentru fapte săvârşite cu vinovăŃie ; principiul justeŃei sancŃiunii ; principiul 
răspunderii personale ; principiul celerităŃii tragerii la răspundere juridică. 
Pe lângă aceste principii unii autori mai enunŃă ca principii distincte: 
principiul legalităŃii răspunderii7), principiul proporŃionalităŃii8), principiul 
unicităŃii răspunderii9) etc., principii care îşi găsesc însă reflectarea, într-o 
măsură sau alta, în primele patru principii enunŃate ; De aceea  alŃi autori10) 
nu le delimitează ca principii distincte din contextul analizei problematicii 
răspunderii juridice. 
  
 a. Principiul răspunderii pentru fapte săvârşită cu vinovăŃie. 
  În baza acestui principiu, orice subiect de drept poate fi tras la 
răspundere juridică şi  i se poate aplica o sancŃiune numai atunci când este 
vinovat de nerespectarea unei norme juridice şi numai în limitele vinovăŃiei 
sale. VinovăŃia constă în faptul că subiectul nu respectă cu bună ştiinŃă 
conduita prescrisă, prin care încalcă interesele generale ocrotite prin 
normele de drept, ştiind, sau trebuind să ştie că prin comportamentul său 
contravine acestor interese. 
  
 b. Principiul răspunderii personale 
 Conform acestui principiu, răspunderea juridică acŃionează în mod 
direct numai faŃă de persoana vinovată de săvârşirea faptei ilicite, iar 
întinderea răspunderii juridice este stabilită în funcŃie de circumstanŃele 
personale ale autorului şi ale faptei. 
 În general, răspunderea se stabileşte numai pentru fapta săvârşită 
de autor şi în limitele faptei sale, luându-se în considerare toate 
împrejurările obiective şi subiective ale autorului faptei ilicite, atât în 
momentul săvârşirii faptei, cât şi în momentul stabilirii sancŃiunii. 
 În sfera acestui principiu funcŃionează regula potrivit căreia numai 
cel care a comis o încălcare a legii este pasibil de răspundere (fiecare 
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răspunde doar pentru fapta sa), iar pentru o singură faptă ilicită se poate 
aplica o singură pedeapsă şi  o singură dată (Non bis in idem). 
 De la prevederea acestui principiu, există totuşi şi situaŃii de 
excepŃie, ca de exemplu : răspunderea în mod solidar cu altul  sau 
răspunderea pentru fapta altuia (de exemplu, art. 1000 Cod civil : „Suntem 
asemenea responsabili de prejudiciul cauzat prin fapta persoanelor pentru 
care suntem obligaŃi a răspunde sau de lucrurile ce sunt sub paza noastră”; 
sau, răspunderea părinŃilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori 
care locuiesc cu dânşii ; sau, răspunderea comitenŃilor pentru faptele 
prepuşilor lor ; sau, răspunderea institutorilor şi artizanilor pentru 
prejudiciile cauzate de elevii, respectiv, de ucenicii care se  află sub 
supravegherea lor ş.a.). 
 
 c. Principiul justeŃei sancŃiunii 
 Pentru respectarea acestui principiu este necesară o justă apreciere 
şi corelare a gravităŃii faptei cu sancŃiunea aplicată astfel încât între 
acestea să existe o corectă proporŃionalitate. În acest sens, este necesară 
corecta alegere şi aplicare a normei juridice sub incidenŃa căreia se află 
fapta ilicită şi care, de altfel, constituie unicul temei în virtutea căruia 
intervine tragerea la răspundere De asemenea, tot un aspect al acestui 
principiu îl constituie şi necesitatea unei corecte individualizări şi aplicări a 
sancŃiunilor prevăzute de norma juridică. 
 
 d. Principiul celerităŃii tragerii la răspundere 
 În virtutea acestui principiu, persoanelor care se fac vinovate de 
săvârşirea unor fapte ilicite trebuie să li se aplice sancŃiunile cât mai rapid 
posibil după săvârşirea faptelor respective, astfel încât aplicarea acestor 
sancŃiuni să-şi atingă scopul urmărit, atât faŃă de făptuitor, faŃă de cel lezat 
cât şi faŃă de societate (scopul reparatoriu, educativ şi preventiv). 
 Scurgerea unei perioade prea îndelungate de timp între săvârşirea 
faptei ilicite şi aplicarea sancŃiunii poate crea sentimentul de insecuritate şi 
climatul de neîncredere în capacitatea organelor abilitate să asigure 
respectarea ordinii de drept, poate afecta calitatea şi conservarea probelor 
etc. 
 Toate aceste principii trebuie înŃelese ca fiind conexe, 
complementare, ca un tot unitar în procesul de stabilire şi de tragere la 
răspundere juridică. 
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3. Elementele şi condiŃiile răspunderii juridice 
 

 
* 

 
 Pentru existenŃa răspunderii juridice sunt necesare întrunirea în 
mod cumulativ a cel puŃin următoarelor elemente şi condiŃii : să existe 
subiectul răspunderii juridice ; să existe conduita ilicită a subiectului ; să 
existe vinovăŃia ; să existe legătura cauzală dintre fapta ilicită şi rezultatul 
dăunător. 

 
* 

  
 a. Subiectele răspunderii juridice11) 
 
 Răspunderea juridică nu este o pură abstractizare juridică sau o 
răspundere general-abstractă. Ea are în vedere înainte de toate faptul că 
este o răspundere a unor subiecte juridic determinate. De aceea, 
înŃelegerea şi explicarea acestui raport trebuie să pornească de la 
elementul fundamental al acestuia — subiectul răspunderii — fără de care 
stabilirea condiŃiilor acestui raport ar fi un demers fără adresă. 
 Subiecte ale răspunderii juridice pot fi persoanele fizice şi subiectele 
colective şi/sau persoanele juridice. (Despre „persoane” s-a mai vorbit şi la 
tema : Elementele raportului juridic şi se studiază pe larg la Dreptul civil). 
  

1. Persoana fizică. Pentru ca o persoană fizică să devină subiect al 
răspunderii juridice, trebuie să îndeplinească două condiŃii, şi anume: să 
aibă capacitatea de a răspunde şi să acŃioneze în mod liber. 
 Capacitatea de a răspunde exprimă aptitudinea persoanei fizice 
de a fi chemată a da seamă, a răspunde,  în faŃa organelor jurisdicŃionale 
pentru faptele ilicite săvârşite de ea şi de a suporta consecinŃele juridice pe 
care le implică aplicarea constrângerii de stat, sub forma sancŃiunilor 
juridice necesare şi inevitabile. 
 Capacitatea de a răspunde implică în primul rând discernământul, 
respectiv capacitatea persoanei de a înŃelege şi de a voi, adică un complex 
de atribute sau facultăŃi naturale, normale, cu care este înzestrat individul 
uman major şi sănătos din punct de vedere mental şi psihic. Deci, nu au 
capacitate de a răspunde din punct de vedere juridic minorii şi cei lipsiŃi de 
discernământ din cauza unor boli mintale. Capacitatea de a răspunde mai 
presupune totodată şi un complex de atribute juridice, adică existenŃa unor  
drepturi şi, mai ales, de obligaŃii stabilite prin normele de drept, pentru a fi 
dobândite sau impuse celor care încalcă normele de drept. 
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 Aşadar, capacitatea de a răspunde apare ca un complex de atribute 
naturale şi juridice, în cadrul cărora, cele naturale şi în primul rând 
capacitatea de discernământ, condiŃionează pe cele juridice. 
 Libertatea de a acŃiona — ca o condiŃie a răspunderii juridice — 
înseamnă a acŃiona în cunoştinŃă de cauză, de a decide neviciat şi 
neobligat de nimeni şi nimic, asupra alegerii căii de urmat sau a modului de 
acŃiune în direcŃia scopului ilicit propus, urmărit şi realizat. Deci, acŃiunea 
sau fapta pentru care se stabileşte răspunderea juridică să nu fi fost 
realizată prin constrângerea fizică sau morală a autorului ei (a subiectului). 
  

2. Subiectele colective şi/sau persoanele juridice — 
Răspunderea juridică a acestor categorii de subiecte comportă câteva 
nuanŃări: Aşa cum s-a menŃionat în capitolul anterior (vezi pct. 1 
“Subiectele raportului juridic”) subiectele colective şi/sau persoanele 
juridice dobândesc, potrivit legii de constituire o capacitate juridică mai 
restrânsă, mai limitată sau “specializată” faŃă de persoana fizică ce are o 
capacitate juridică “generală”. Prin consecinŃă şi capacitatea de a răspunde 
juridic a acestor subiecte este diferită de cea a persoanelor fizice. De 
aceea, ca regulă generală, persoanele juridice sau colectivităŃile de 
persoane fizice pot fi subiecte ale răspunderii civile, administrative 
(contravenŃionale), financiare, contractuale, etc. şi de a suporta sancŃiuni 
de ordin patrimonial, în timp ce răspunderea lor penală este doar în curs de 
instituire (prin noile modificări ale Codului Penal prevăzute în Legea nr. 301 
din 2004, lege însă neintrată în vigoare până în prezent - septembrie 2007). 
MenŃionăm că în reglementarea actualmente în vigoare, răspunderea 
penală nu operează în mod direct şi integral faŃă de persoanele juridice ci 
numai faŃă de persoanele fizice care reprezintă sau conduc persoana 
juridică respectivă. Răspunderea acestora este atât faŃă de faptele ilicite 
proprii, cât şi pentru cele săvârşite în calitatea lor de reprezentanŃi sau 
conducători ai persoanei juridice respective.   

 
 b) Conduita ilicită — cauză a declanşării răspunderii juridice 
 
 Prin conduită umană se înŃelege12) — în general — un ansamblu de 
fapte concrete ale individului, aflate sub controlul voinŃei şi a raŃiunii sale. 
Sensul cel mai larg şi mai general al noŃiunii de conduită este acela de 
voinŃă şi conştiinŃă, exteriorizate, materializate, obiectivizate ale omului. În 
conduita şi acŃiunea umană se împletesc însă nu numai manifestările 
raŃionalităŃii, ale conştiinŃei şi voinŃei controlate de capacitatea de a gândi şi 
raŃiona ale subiectului ci, deopotrivă o serie de stări afectiv - emoŃionale, 
ale psihologiei sale. Luate în sine, sentimentele, emoŃiile sau stările 
afective, cuprinse în asemenea manifestări sau chiar reacŃiile intenŃionale 
apărute pe pan mental dar neexteriorizate sau materializate nu au o 
semnificaŃie sau relevanŃă din punctul de vedere al dreptului, decât în 
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măsura în care nu s-au materializat într-o formă sau alta în fapta 
respectivă. În cazul materializării lor în fapta concretă ele se constituie ca o 
circumstanŃă subiectivă a autorului faptei. 
 Conduita umană poate fi licită sau ilicită, după cum este sau nu în 
conformitate cu prevederile normei de drept. 
 Conduita ilicită poate să constea într-o acŃiune sau într-o inacŃiune 
contrare prevederilor normelor juridice, şi care sunt săvârşite de o 
persoană care are capacitatea de a răspunde pentru faptele sale. Conduita 
ilicită reprezintă întotdeauna împrejurarea ce determină naşterea raportului 
juridic de aplicare a sancŃiunii, respectiv a raportului juridic de 
constrângere. Faptul juridic ilicit este sinteza a două elemente : conduita 
sau fapta ilicită propriu-zisă a unui subiect şi norma juridică încălcată 
prin acea conduită, iar modalităŃile săvârşirii faptei ilicite sunt: acŃiunea şi 
inacŃiunea. 
 AcŃiunea reprezintă modalitatea cea mai frecventă de realizare a 
conduitei ilicite. Ea constă dintr-o manifestare efectivă de conduită şi 
presupune o serie de acte materiale care, raportate la normele juridice, se 
dovedesc a fi contrare prevederilor lor. În sensul care ne interesează aici, 
prin acŃiune se înŃelege voinŃa obiectivizată, exteriorizată a subiectului, a 
omului, mişcarea lui voluntară, îndreptată spre un scop determinat. 
Desigur, normele juridice nu enumeră în mod limitativ şi expres toate 
acŃiunile concrete pe care le impun sau  interzic indivizilor, fapt care, de 
altfel, ar fi imposibil, dacă avem în vedere varietatea infinită în care acestea 
pot fi realizate. Normele juridice prescriu acŃiunea la modul generic al 
realizării ei fiind concretizată în dispoziŃia acelei norme.  
 InacŃiunea — constă într-o abŃinere a persoanei de a face ceva, 
reŃinerea de la o acŃiune la care ar fi fost obligată. Ea constă într-o 
neîndeplinire a unor fapte pozitive stabilite de lege. InacŃiunea reprezintă o 
stare de pasivitate a persoanei căreia legea îi impune o anumită activitate. 
Omisiunea – ca formă a inacŃiunii – este, în acest caz, un act conştient şi 
voluntar de a nu face ceva ce trebuia să facă, în virtutea cerinŃelor stabilite 
în norma juridică. În acelaşi timp, omisiunea mai poate fi înŃeleasă şi ca o 
conduită dirijată spre atingerea unui anumit scop, acela de a nu înfăptui 
cerinŃa prescrisă de normă juridic. 
 
 c) VinovăŃia13) — condiŃie a răspunderii juridice 
 
 VinovăŃia este starea subiectivă ce caracterizează pe autorul faptei 
ilicite în momentul încălcării normelor de drept. Ea constă în atitudinea 
psihică şi de conştiinŃă negative faŃă de interesele şi valorile sociale 
protejate de normele de drept. 
 VinovăŃia se conturează iniŃial în interiorul, în laboratorul 
subiectivităŃii omului — în cel al reflectării mentale, raŃionale a faptului dorit 
sau urmărit, apoi în cel al voinŃei de a-l înfăptui şi, în fine, în cel al 
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exteriorizării sau materializării printr-o atitudine sau acŃiune, ştiind sau 
trebuind să ştie că fapta sa este contrară prevederilor unei norme de drept 
sau a ordinii sociale în general. Ea apare aşadar, ca o manifestare, ca o 
înlănŃuire a manifestărilor de conştiinŃă — voinŃă — acŃiune, în raport cu 
urmările unei fapte prin care s-a încălcat în mod intenŃionat sau din culpă 
un drept, o obligaŃie, o prevedere sau o interdicŃie prescrisă în norma 
juridică. 
 Cu alte cuvinte, vinovăŃia apare pe traseul dintre conştiinŃa 
subiectului, libertatea lui de a alege conduita şi urmările faptei sale. 
Individul, aflat în deplinătatea facultăŃilor sale mintale este în măsură să 
conceapă şi să aprecieze, sau cel puŃin să presupună ori să prevadă 
caracterul ilicit al acŃiunii sale, precum şi urmările aferente acesteia. În 
acest context subiectiv se conturează de fapt şi vinovăŃia sa. 
 Formele sub care apare vinovăŃia sunt: intenŃia şi  culpa (definite şi 
de art.20 Cod penal). 
 IntenŃia (sau dolul) — este forma vinovăŃiei prin care acŃiunea ilicită 
este orientată în mod voit, deliberat, spre a produce efectul ilicit. Ea 
presupune atât cunoaşterea caracterului negativ, antisocial al acelei fapte 
cât şi acceptarea urmărilor ei negative şi mai mult chiar, presupune dorinŃa 
subiectului de a obŃine realizarea scopului ilicit. (A se face astfel distincŃie 
dintre intenŃia materializată într-o formă sau alta a acŃiunii şi „intenŃia” 
conturată doar în plan mental, în „gândul” subiectului. Deci, în sfera 
dreptului „intenŃia ilicită” rămasă în sfera gândirii neexteriorizate, 
nematerializate într-o formă sau alta a conduitei nu constituie vinovăŃie şi 
deci condiŃie pentru tragerea la răspundere juridică. (Spre deosebire de 
sfera dreptului, sfera moralei sau a religiei consacră nu numai vinovăŃia sau 
„păcatul” cu fapta şi vorba ci şi pe aceea cu „gândul”). 
 Culpa — este forma vinovăŃiei în care autorul faptei ilicite nu 
prevede consecinŃa faptelor sale, deşi trebuia să le prevadă sau, 
prevăzându-le speră în mod superficial, uşuratic, că ele nu se vor produce. 
Deci, în forma de vinovăŃie a culpei nu este prezentă dorinŃa sau scopul 
nemijlocit ilicit ci, acceptarea posibilităŃii sau al riscului producerii lui. 
ModalităŃile culpei sunt foarte numeroase şi posibil de a fi prezente în orice 
domeniu al conduitei sau acŃiunii umane supusă reglementărilor de drept. 
Cele mai relevante dintre aceste modalităŃi ale culpei sunt, de exemplu, 
neatenŃia, neglijenŃa, neprevederea, nepriceperea, superficialitatea etc. 
 În cazul răspunderii juridice pentru fapte din culpă sancŃiunile sunt 
mai uşoare faŃă de categoria faptelor săvârşite cu intenŃie. Deci, culpa 
acŃionează ca o circumstanŃă atenuantă a răspunderii juridice. 
 
 d) Legătura cauzală dintre fapta ilicită şi rezultatul dăunător 
 
 Legătura cauzală14) dintre fapta ilicită şi rezultatul dăunător este una 
din condiŃiile fundamentale ale răspunderii juridice. Fără această legătură 
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nu poate opera răspunderea juridică, indiferent dacă această legătură este 
una mijlocită sau nemijlocită. Această legătură ne apare ca un raport 
cauzal, ca o legătură dintre cauză şi efect. 
 Cauza este fenomenul care generează efectul. Efectul este deci 
determinat de cauză. 
 Cauza trebuie deosebită, delimitată de condiŃie. 
 CondiŃia reprezintă complexul de împrejurări care favorizează sau 
frânează evoluŃia cauzei spre efect. 
 Spre deosebire de condiŃie, cauza are un rol şi un caracter activ în 
producerea efectului. DistincŃia între cauză şi condiŃie se poate face numai 
în procesul concret al analizei raportului juridic respectiv. Aceasta deoarece 
una şi aceeaşi împrejurare sau faptă poate să constituie în anumite situaŃii 
„cauză” iar în alte situaŃii să apară drept „condiŃie”. De aceea, pentru a 
stabili răspunderea juridică este întotdeauna necesară determinarea şi 
delimitarea cauzei şi a condiŃiilor care au produs acel efect. 
 
 

4. Formele răspunderii juridice15) 
 
 
 În funcŃie de diferiŃi factori ce trebuie avuŃi în vedere, cum ar fi: 
valorile sociale lezate, gradul de pericol social al faptei ilicite, modalităŃile 
săvârşirii faptei, vinovăŃia făptuitorului, tipul de normă juridică a cărei 
dispoziŃie a fost încălcată şi ramura de drept în care se încadrează, putem 
distinge mai multe forme ale răspunderii juridice. Dintre cele mai conturate 
şi mai importante forme ale răspunderii juridice sunt considerate a fi : 
răspunderea penală, răspunderea civilă, răspunderea contravenŃională 
(administrativă), răspunderea disciplinară, răspunderea internaŃională.  
MenŃionăm că formele răspunderii juridice vor fi studiate pe larg în cadrul 
disciplinelor de specialitate respective în anii următori de facultate. În cele 
ce urmează enunŃăm doar pe scurt câteva din aspectele de conŃinut şi 
caracteristici ale acestor forme.  
 
 a. Răspunderea penală: Reprezintă raportul juridic penal care ia 
naştere în urma săvârşirii infracŃiunii. Codul Penal defineşte infracŃiunea ca 
fiind : fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăŃie şi prevăzută 
de legea penală. ÎnŃelesul faptei care prezintă “pericol social” este orice 
acŃiune sau inacŃiune prin care se aduce atingere statului, suveranităŃii, 
independenŃei şi unităŃii statului, persoanei şi drepturilor acesteia, precum 
şi întregii ordini juridice, şi pentru sancŃionarea căreia este necesară 
aplicarea unei pedepse. 
 Subiectele raportului juridic penal sunt statul, pe de o parte, ca 
reprezentant al societăŃii cu competenŃa de a trage la răspundere 
infractorul, de a-i aplica sancŃiunea prevăzută în legea penală şi de a-l 
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constrânge să o execute, şi pe de altă parte , infractorul, chemat să 
răspundă pentru săvârşirea infracŃiunii şi obligat să se supună sancŃiunii 
aplicate în vederea restabilirii ordinii de drept pe care a încălcat-o. 
 În funcŃie de gradul lor de pericol social, infracŃiunile se clasifică în 
crime şi delicte şi corespunzător acestor forme ale infracŃiunii se stabilesc 
felurile şi cuantumul pedepselor. 
 Pedepsele materializează (concretizează) răspunderea juridică a 
subiecŃilor care săvârşesc infracŃiuni. Pedeapsa – ca sancŃiune juridică 
penală – este, prin formele şi implicaŃiile sale, cea mai gravă dintre toate 
sancŃiunile juridice. În legislaŃia penală pedeapsa este definită ca o “măsură 
de constrângere aplicată cu scopul reeducării condamnatului şi al prevenirii 
săvârşirii de noi infracŃiuni. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze 
suferinŃe fizice şi nici să înjosească persoana condamnatului.” 
 Privitor la felurile (categoriile) şi cuantumul pedepselor se impune 
observaŃia că legiuitorul are competenŃa şi obligaŃia de a adapta continuu 
prevederile legislaŃiei penale la dinamica fenomenului infracŃional din 
societate în funcŃie de frecvenŃa şi gradul de pericol social al faptelor ilicite. 
 Cu titlu exemplificativ şi din raŃiuni didactice reproducem mai jos 
conŃinutul art. 58 şi 59 din Legea nr. 301/2004 (lege neintrată încă în 
vigoare) prin care se aduc însemnate modificări actualului Cod Penal în 
vigoare. Articolele respective se referă la felurile şi cuantumul pedepselor 
care se aplică persoanelor fizice (art. 58) şi, respectiv, persoanelor juridice 
(art. 59).  

 
art. 58 

     
1) Pedepsele care se aplică persoanei fizice sunt: pedepse principale, 

pedepse complementare şi pedepse accesorii. 
2) Pedepsele principale se împart în: pedepse principale pentru crime şi 

pedepse principale pentru delicte. 
3) Pedepsele principale pentru crime sunt:: a) detenŃiunea pe viaŃă; b) 

detenŃiunea severă între 15 şi 30 de ani. 
4) Pedepsele principale pentru delicte sunt: a) închisoarea strictă                

între un an şi 15 ani; b) închisoarea între 15 zile şi un an; c) amenda 
sub forma zilelor-amendă, între 5 şi 360 de zile, fiecare zi fiind socotită 
între 10 lei şi 100 lei; d) munca în folosul comunităŃii, între 100 şi 500 
de ore. 

5) Pedepsele complementare pentru crime şi delicte sunt: a) interzicerea 
exerciŃiului unor drepturi de la un an la 10 ani; b) degradarea militară. 

6) Pedeapsa accesorie pentru crime şi delicte constă în interzicerea 
exerciŃiului tuturor drepturilor prevăzute ca pedeapsă complementară. 

 
art. 59 

     
1) Pedepsele care se aplică persoanei juridice pentru crime sau delicte sunt: 

pedepse principale şi pedepse complementare. 
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2) Pedeapsa principală este amenda de la 1000 lei la 1.000.000 lei. 
3) Pedepsele complementare sunt: a) dizolvarea persoanei juridice; b) 

suspendarea activităŃii sau a uneia dintre activităŃile persoanei juridice pe o 
durată de la un an la 3 ani; c) interzicerea de a participa la procedurile de 
achiziŃii publice, pe o durată de la un an la 5 ani;    d) interzicerea accesului 
la unele resurse financiare, pe o durată de la un an la 5 ani; e) afişarea 
hotărârii de condamnare sau difuzarea ei în Monitorul Oficial al României, 
prin presă ori mijloace de comunicare audio-vizuală. 

4) Pedepsele complementare prevăzute în alin. (3) lit. b) - e) se pot aplica în 
mod cumulativ, integral sau parŃial. 

 
 
 b. Răspunderea civilă — intervine în materia dreptului civil şi este 
una din cele mai importante manifestări concrete ale răspunderii juridice. 

Răspunderea civilă este o formă a răspunderii juridice care constă 
într-un raport de obligaŃi în temeiul căruia o persoană este îndatorată să 
repare prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa ori, în cazurile prevăzute de 
lege, prejudiciul pentru care este răspunzătoare16). 

De asemenea, răspunderea civilă este şi o instituŃie juridică 
alcătuită din totalitatea normelor juridice prin care se reglementează 
obligaŃia oricărei persoane de a repara prejudiciul cauzat altuia prin fapta 
sa extracontractuală sau contractuală pentru care este chemată de lege să 
răspundă. 

Răspunderea civilă intervine în materia dreptului civil şi cunoaşte 
două forme: răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă 
contractuală. 
 Răspunderea civilă delictuală desemnează obligaŃia civilă de 
reparare a prejudiciului cauzat ca urmare a comiterii unei fapte ilicite. Este 
vorba de o sancŃiune civilă care se aplică nu în privinŃa persoanei ci a 
patrimoniului acesteia (se transmite şi moştenitorilor). În cadrul răspunderii 
civile delictuale se disting trei forme: 

- răspunderea pentru fapta proprie - art. 998-999 Cod civil 
consacră regula de principiu potrivit căreia obligaŃia de reparare a 
prejudiciului cauzat altuia revine direct şi nemijlocit autorului faptei ilicite şi 
prejudiciabile. Fiecare persoană răspunde numai pentru faptele sale proprii. 

- răspunderea pentru lucruri, edificii şi animale (art. 1000 al.1, 
art.1001, art. 1002 Cod civil) – viaŃa socială a dovedit că o persoană poate 
să sufere un prejudiciu ce i-a fost cauzat, fără fapta omului, de un lucru, 
animal sau de ruina unui edificiu. În asemenea cazuri, neputându-se dovedi 
că la originea pagubei este fapta unei anumite persoane, aplicând normele 
obişnuite ale răspunderii juridice, victima s-ar găsi în situaŃia inechitabilă de 
a nu putea obŃine repararea pagubei. De aceea, în scopul apărării 
intereselor celor păgubiŃi, legea civilă a instituit răspunderea pentru lucruri, 
animale şi ruina edificiului. Se poate spune că, în cazul acestei forme a 
răspunderii civile delictuale nu ne găsim în prezenŃa unei răspunderi 
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indirecte. Este vorba de o răspundere directă a celui care are paza juridică 
a lucrului, animalului sau este proprietarul edificiului care a cauzat paguba. 

- răspunderea pentru fapta altei persoane – principiul răspunderii 
delictuale pentru fapta proprie se poate dovedi, uneori, insuficient, în 
măsura în care autorul prejudiciului este o persoană insolvabilă. În 
asemenea cazuri, victima riscă să nu poată obŃine reparaŃia ce i se 
datorează. De aceea, în scopul protejării victimei împotriva insolvabilităŃii 
autorului prejudiciului, Codul Civil a instituit, alături de răspunderea directă, 
în unele cazuri, şi o răspundere complementară, indirectă. 

Consacrarea răspunderii delictuale indirecte se explică datorită 
existenŃei unor relaŃii speciale între autorul prejudiciului şi persoana 
chemată de lege să-l repare. Răspunderea pentru fapta altuia este o 
modalitate suplimentară de ocrotire a intereselor victimei. Ea se adaugă 
răspunderii pentru fapta proprie şi se angajează numai în raporturile dintre 
persoana răspunzătoare şi victima prejudiciului. 

Codul civil reglementează trei cazuri de răspundere delictuală 
indirectă, şi anume: răspunderea părinŃilor pentru prejudiciile cauzate de 
copiii lor minori (art. 1000 alin. 2 şi alin. 5 C. Civ.), răspunderea comitenŃilor 
pentru prejudiciile cauzate de prepuşii lor în exercitarea funcŃiilor 
încredinŃate (art. 1000 alin. 3 C. Civ.), şi răspunderea institutorilor şi 
meseriaşilor pentru prejudiciile cauzate de elevii şi ucenicii aflaŃi sub 
supravegherea lor (art. 1000 alin. 4 – 5 C. Civ).     

În cadrul răspunderii civile delictuale obligaŃia încălcată este o 
obligaŃie legală, cu caracter general, care revine tuturor în virtutea legii 
civile, ceea ce dă răspunderii civile caracter de „drept comun” în materie de 
răspundere delictuală. 
 Răspunderea civilă contractuală17), faŃă de cea delictuală, are 
caracter derogator şi constă în repararea prejudiciului produs prin 
încălcarea obligaŃiei concrete, stabilite printr-un contract preexistent, valabil 
încheiat între persoana păgubită şi cea care şi-a încălcat obligaŃiile 
contractuale. 
 Aşadar, pentru a putea fi în prezenŃa răspunderii civile contractuale, 
trebuie ca între debitor şi creditor să existe un contract valabil încheiat. Ori 
de câte ori s-a cauzat un prejudiciu în lipsă ori în afara unei legături 
contractuale, se va angaja răspunderea civilă extracontractuală sau 
delictuală. 
 Răspunderea civilă delictuală, este o răspundere de drept comun, în 
sensul că normele şi principiile sale se aplică fără excepŃie, în lipsa unor 
reglementări speciale, derogatorii. Codul civil conŃine asemenea dispoziŃii 
privitoare la răspunderea contractuală. Astfel, răspunderea contractuală 
apare ca o aplicaŃie particulară a principiului răspunderii civile, în situaŃii 
speciale în care prejudiciul rezultă din încălcarea unei obligaŃii asumate 
printr-un contract. 
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*     * 
 

 Din cele expuse mai sus cu privire la răspunderea penală şi 
răspunderea civilă, dacă ar fi să comparăm răspunderea penală cu 
răspunderea civilă, ar trebui reŃinute următoarele aspecte18): 

- în cadrul răspunderii civile găsim şi răspunderea pentru fapta 
altuia, pe care răspunderea penală o exclude categoric; 

- în cadrul răspunderii civile nu se operează cu grade de vinovăŃie, 
răspunderea este angajată uniform, chiar pentru culpa cea mai uşoară; 

- în răspunderea penală se operează cu grade de vinovăŃie clar 
delimitate: intenŃia (directă – indirectă), culpa, lipsa de pericol social, pericol 
social redus, consecinŃe grave, etc.; 

- răspunderea penală nu urmăreşte prin sancŃiunile aplicate să 
asigure caracterul reparator al faptei, situaŃie caracteristică răspunderii 
civile.     
 
 c. Răspunderea contravenŃională (sau administrativă):  Potrivit 
legislaŃiei în vigoare (vezi OrdonanŃa de Guvern nr. 2 din 2001 privind 
regimul juridic al contravenŃiilor, adoptată prin Legea nr. 180 din 2002, cu 
modificările ulterioare) contravenŃiile sunt fapte ilicite cu un grad de pericol 
social mai scăzut decât infracŃiunile, fapte care intră sub incidenŃa legii 
penale. Ele sunt reglementate prin acte normative din categoria legilor, 
ordonanŃelor şi hotărârilor de guvern, hotărâri ale autorităŃilor administraŃiei 
publice locale (judeŃene, municipale, orăşeneşti şi comunale). 
 În legislaŃia în vigoare (art. 1 al OrdonanŃei nr. 2 din 2001) se arată 
că “Legea contravenŃională apără valorile sociale care nu sunt ocrotite prin 
legea penală. Constituie contravenŃie fapta săvârşită cu vinovăŃie, stabilită 
şi sancŃionată prin lege, ordonanŃă, prin hotărâre a Guvernului sau, după 
caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau 
sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeŃean ori a Consiliului 
General al municipiului Bucureşti." 

Ca materializare a răspunderii contravenŃionale, în art. 5 al 
OrdonanŃei menŃionate mai sus, sunt stabilite categoriile de sancŃiuni 
contravenŃionale, astfel: 

1) SancŃiunile contravenŃionale sunt principale şi complementare. 
2) SancŃiunile contravenŃionale principale sunt: a) avertismentul; b) 

amenda contravenŃională; c) prestarea unei activităŃi în folosul 
comunităŃii. 

3) SancŃiunile contravenŃionale complementare sunt: a) confiscarea 
bunurilor destinate, folosite sau rezultate în contravenŃii; b) 
suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a 
autorizaŃiei de exercitarea a unei activităŃi; c) închiderea unităŃii; d) 
blocarea contului bancar; e) suspendarea activităŃii agentului 
economic; f) retragerea licenŃei sau avizului pentru anumite operaŃiuni 
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ori pentru activităŃi de comerŃ exterior, temporar sau definitiv; g) 
desfiinŃarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniŃială. 

4) Prin legi speciale se pot stabili şi alte sancŃiuni principale sau 
complementare.  

5) SancŃiunea stabilită trebuie să fie proporŃională cu gradul de pericol 
social al faptei săvârşite.  

6) SancŃiunile complementare se aplică în funcŃie de natura şi de 
gravitatea faptei.  

7) Pentru una şi aceeaşi contravenŃie se poate aplica numai o sancŃiune 
contravenŃională principală şi una sau mai multe sancŃiuni 
complementare.  

 
 d. Răspunderea disciplinară este o instituŃie specifică dreptului 
muncii şi constă în sancŃionarea faptelor prin care o persoană încadrată în 
muncă a încălcat obligaŃiile asumate prin contractul de muncă. Aceste fapte 
sunt denumite „abateri disciplinare” şi nu pot fi săvârşite decât de cei care 
au calitatea de salariat şi în această calitate încalcă o îndatorire de serviciu. 
 În cazul săvârşirii de abateri disciplinare, sancŃiunile disciplinare ce 
pot fi aplicare sunt: mustrarea, avertismentul, reducerea salariului sau 
indemnizaŃiei de conducere, retrogradarea şi, în fine, desfacerea 
contractului de muncă. 
 
 e. Răspunderea internaŃională este o formă specială a răspunderii 
juridice care se particularizează prin cel puŃin următoarele: Prin subiecŃii 
speciali ai dreptului internaŃional care sunt, în principal statele, dar şi 
ceilalŃi subiecŃi recunoscuŃi ca atare în ordinea juridică internaŃională 
(comunităŃi sau asociaŃii de state, organizaŃii sau organisme statale sau 
nestatale, sau alte entităŃi ca: individul uman (persoana fizică), persoana 
juridică, Vaticanul, etc.); prin faptele (acŃiuni, inacŃiuni, comportamente, 
activităŃi) acestor subiecte care încalcă sau nu respectă normele dreptului 
internaŃional aducând prejudicii de ordin moral sau material celorlalŃi 
subiecŃi; precum şi prin obligaŃia subiectului culpabil de a repara daunele 
cauzate ordinii internaŃionale sau celorlalŃi subiecŃi fie pe cale amiabilă, fie 
prin decizii ale instanŃelor internaŃionale de justiŃie. 
 Răspunderea internaŃională - ca formă specială a răspunderii 
juridice – are o reglementare complexă care face obiectul de studiu distinct 
în cadrul disciplinelor de Drept internaŃional public şi Drept internaŃional 
privat.  

 
 
5. Cauze care înlătură răspunderea juridică19) 

 
 Sunt situaŃii când legea prevede că, deşi sunt întrunite toate 
elementele şi condiŃiile răspunderii juridice, aceasta totuşi nu operează. 
Asemenea cauze sunt mai ales de domeniul dreptului penal.  
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În literatura juridică penală, dar şi în reglementări juridice mai 
recente (vezi Legea nr. 301 din 2004, art, 21 – 33) se face distincŃie între 
“cauze justificative” care înlătură răspunderea juridică şi, respectiv, 
“cauze care înlătură caracterul penal al faptei”. Din prima categorie a 
“cauzelor justificative” sunt menŃionate: legitima apărare, starea de 
necesitate, ordinul legii şi comanda autorităŃii legitime, consimŃământul 
victimei, iar din categoria “cauzelor care înlătură caracterul penal al 
faptei” sunt: constrângerea fizică, constrângerea morală, cazul fortuit, 
minoritatea făptuitorului, iresponsabilitatea, beŃia, eroarea de fapt. 
ConŃinutul juridic al acestor cauze este formulat în articole distincte ale 
Codului Penal şi a Legii nr. 301 din 2004 prin care se aduc modificări 
Codului Penal şi vor fi studiate pe larg la disciplina Drept Penal din anul II 
de studii. 

Pentru exemplificare reproducem mai jos textele articolelor 22 – 33 
din legea menŃionată (neintrată în vigoare până în prezent) referitoare la 
cele două categorii de cauze care înlătură răspunderea juridică penală. 

 
Cauze justificative:  

 
     Legitima apărare (art. 22) 
    1) Nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită în stare de 
legitimă apărare. 
    2) Este în stare de legitimă apărare acela care săvârşeşte fapte pentru a înlătura 
un atac material, direct, imediat şi injust îndreptat împotriva sa, a altuia sau 
împotriva unui interes general şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile 
celui atacat ori interesul general. 
    3) Se prezumă că este în legitimă apărare şi acela care săvârşeşte fapta pentru 
a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenŃă, viclenie, efracŃie 
sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuinŃă, încăpere, dependinŃă sau loc 
împrejmuit Ńinând de acestea. 
    4) Este, de asemenea, în legitimă apărare şi acela care, din cauza tulburării sau 
temerii, a depăşit limitele unei apărări proporŃionale cu gravitatea pericolului şi cu 
împrejurările în care s-a produs atacul. 
     
     Starea de necesitate (art. 23) 
    1) Nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de o 
persoană pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel, 
viaŃa, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său 
ori al altuia sau un interes general. 
    2) Se află în stare de necesitate şi acela care în momentul săvârşirii faptei nu şi-
a dat seama că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut 
produce dacă pericolul nu era înlăturat. 
     
     Ordinul legii şi comanda autorităŃii legitime (art. 24) 
    1) Nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală dacă săvârşirea ei a 
fost impusă sau autorizată de lege. 



 217 

    2) Nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită pentru 
îndeplinirea unui ordin dat de către autoritatea legitimă, în forma prevăzută de lege, 
dacă acesta nu este în mod vădit ilegal. 
     
     ConsimŃământul victimei (art. 25) 
    1) Nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită cu 
consimŃământul victimei, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea 
socială lezată sau pusă în pericol. 
    2) DispoziŃiile alin. (1) nu se aplică în cazul infracŃiunilor contra vieŃii. În cazul 
infracŃiunilor contra integrităŃii corporale sau a sănătăŃii, acestea nu se aplică, dacă 
fapta la care s-a consimŃit contravine legii sau bunelor moravuri. 
 
     
     Cauze care înlătură caracterul penal al faptei: 
     
     Constrângerea fizică (art. 27) 

Nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită din 
cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista. 
     
     Constrângerea morală (art. 28) 
     Nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită din 
cauza unei constrângeri morale, exercitată prin ameninŃarea cu un pericol grav 
pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care nu putea fi înlăturat în alt mod. 
 

Cazul fortuit (art. 29) 
Nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat 

este consecinŃa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. 
     
     Minoritatea făptuitorului (art. 30) 

Nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de un 
minor care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condiŃiile legale pentru a 
răspunde penal. 
      
     Iresponsabilitatea (art. 31) 
     Nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală dacă făptuitorul, 
în momentul săvârşirii faptei, fie din cauza alienaŃiei mintale, fie din alte cauze, nu 
putea să-şi dea seama de acŃiunile sau inacŃiunile sale ori nu putea fi stăpân pe 
ele. 
     
     BeŃia (art. 32) 
     1) Nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală dacă 
făptuitorul, în momentul săvârşirii faptei, se găsea, din cauza unor împrejurări 
independente de voinŃa sa, în stare de beŃie completă produsă de alcool sau de 
alte substanŃe. 
     2) Starea de beŃie voluntară completă produsă de alcool sau de alte 
substanŃe nu înlătură caracterul penal al faptei. Ea poate constitui, după caz, o 
circumstanŃă atenuantă sau agravantă. 
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Eroarea de fapt (art. 33) 
     1) Nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală când 
făptuitorul, în momentul săvârşirii acesteia, nu cunoaşte existenŃa unei stări, situaŃii 
sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. 
     2) Nu constituie o circumstanŃă agravantă împrejurarea pe care făptuitorul 
nu a cunoscut-o în momentul săvârşirii infracŃiunii. 
     3) DispoziŃiile alin. (1) şi (2) se aplică şi faptelor săvârşite din culpă pe care 
legea penală le pedepseşte, numai dacă necunoaşterea stării, situaŃiei sau 
împrejurării respective nu este ea însăşi rezultatul culpei. 
 
 În concluzie, din exemplificările de mai sus trebuie reŃinută ideea că 
răspunderea juridică nu operează cu fatalitate asupra oricărui subiect şi în 
orice situaŃie, împrejurare, condiŃie sau cauză care a determinat fapta 
acestuia, faptă ce întruneşte caracteristicile unei infracŃiuni sau ale unui 
fapt ilicit, în general.  
 
 
 

6. Întrebări de control şi autoverificare 
 
 
 - ExplicaŃi conŃinutul noŃiunii generice de “răspundere” socială. 
 
 - În raport cu celelalte forme ale răspunderii sociale, răspunderea 
juridică are o serie de caracteristici proprii. PrezentaŃi aceste caracteristici 
şi în final formulaŃi o posibilă definiŃie a răspunderii juridice. 
 
 - DelimitaŃi conŃinutul noŃiunilor corelative: “răspundere” - 
“sancŃiune”; “răspundere” – “responsabilitate”. 
 
 - Ca relaŃie socială specifică răspunderea juridică are la bază o 
serie de principii. Care sunt şi în ce constau aceste principii ale răspunderii 
juridice? 
 
 - Pentru ca răspunderea juridică să devină operaŃională, adică să fie 
pusă în acŃiune sunt necesare întrunirea cumulativă a câtorva elemente şi 
condiŃii. EnunŃaŃi şi apoi explicaŃi în detaliu fiecare din aceste elemente şi 
condiŃii. 
 
 - DetaliaŃi explicaŃia problemei “subiecŃilor răspunderii juridice”. 
 
 - Ce este conduita ilicită? PrecizaŃi în prealabil înŃelesul noŃiunii 
generice de “conduită” sau “conduită umană” care poate fi: licită sau ilicită 
şi poate să constea într-o “acŃiune” sau “inacŃiune” şi care, în limbaj juridic 
se exprimă în mod frecvent prin expresia de “fapt juridic” (licit sau ilicit). 
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Spre deosebire de noŃiunea generică de “conduită” (licită sau ilicită) 
noŃiunea de “fapt juridic” cuprinde două elemente definitorii. Care sunt 
acestea? 
 
 - ExplicaŃi ce se înŃelege prin “acŃiune” şi “inacŃiune” ca modalităŃi de 
realizare a faptului ilicit. 
 
 - Ce se înŃelege prin noŃiunea de “vinovăŃie” şi cum se conturează 
ea ca o condiŃie pentru răspunderea juridică? 
 
 - ExplicaŃi cele două mari forme sub care se constituie vinovăŃia: 
intenŃia (dolul) şi culpa. 
 
 - ExplicaŃi legătura cauzală dintre fapta ilicită şi rezultatul dăunător – 
ca o condiŃie pentru existenŃa răspunderii juridice. 
 
 - Care sunt principalele forme ale răspunderii juridice şi în ce constă 
particularitatea acestora? 
 
 - Care sunt şi în ce constau cauzele care înlătură răspunderea 
juridică? 
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16) Cf. lui I. Ceterchi, I. Craiovan, Op.cit., loc cit. 
17) Idem 
18) Eugeniu SperanŃia, Introducere în filosofia dreptului, Tipografia 

Cartea Românească, 1946, Cluj, p. 373 
19) Cf. lui I. Ceterchi, I. Craiovan, Op.cit., loc cit. 
20) Jean Luis Bergel, Théorie générale du Droit, Dalloz, 1989, Paris, p. 29 
21) Andre Haurion, Droit Constitutionnel, Paris, 1968, p. 131 
22) Cf. lui I. Ceterchi, I. Craiovan, Op.cit., loc cit. 



 222 

23) Jean Dabin, Théorie générale du Droit, 1953, p.16-17 
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4) I. Deleanu, Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol.II, Editura 

FundaŃiei “Chemarea” Iaşi, 1992, p. 106 
5) vezi : Claude Levi-Strauss, Antropologie structurale, Paris Librairie 
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N. Popa, Op.cit., p.163-166 
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N. Popa, Op.cit., p.170 
M. V. Dvoracek, Gh. Lupu, p.232 

27) N. Popa, Op.cit., p.70-71 
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