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INTRODUCERE

Suportul de curs, la unitatea didactică Teoria generală a dreptu-
lui, a fost conceput în baza materialelor elaborate de autori pentru 
studenții Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, 
în concordanță cu planul de învățământ la specialitatea Drept, 
însă poate fi  de real folos tuturor celor interesați de problemele de 
drept.

Teoria generală a dreptului este o știință juridică fundamentală, 
care oferă cunoștințe juridice cu caracter introductiv, inițiind stu-
denții în domeniul vast al dreptului.

Notele de curs prezintă selectiv, sintetic și într-un mod accesibil 
categorii, noțiuni și concepte referitoare la drept și stat, prin meto-
de adecvate însușirii lor efi ciente.

Studiul cursului are următoarele obiective:
1. La nivel de cunoaștere:
- cunoașterea fenomenului juridic al societății în toate compo-

nentele sale: sistemul dreptului, raporturile juridice, practica juri-
dică, normele juridice, legalitatea și ordinea de drept, răspunderea 
juridică;

- distingerea accepțiunilor noțiunii de „drept”;
- determinarea și identifi carea esenței și manifestărilor dreptului;
- determinarea și identifi carea esenței, conținutului și formei sta-

tului;
- reproducerea conceptelor juridice fundamentale;
- defi nirea categoriilor juridice fundamentale.

2. La nivel de înțelegere și aplicare:
- descrierea și analiza fenomenului juridic al societății;
- evidențierea, cercetarea și exemplifi carea factorilor de confi gu-

rare a dreptului;
- distingerea „literei” și „spiritului” legii;
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- interpretarea dreptului prin prisma realizărilor doctrinare;
- explicarea funcțiilor dreptului;
- stabilirea corelației drept și stat, drept și alte norme sociale, 

conștiință juridică și realizarea dreptului;
- clasifi carea normelor juridice și actelor normative;
- analiza structurii logice a normelor juridice;
- interpretarea normelor juridice;
- estimarea efi cienței normelor juridice;
- aplicarea normelor juridice;
- înțelegerea și utilizarea corectă și adecvată a terminologiei ju-

ridice.

3. La nivel de integrare:
- stabilirea rolului și locului Teoriei generale a dreptului în dez-

voltarea sistemului de științe juridice și integrarea cunoștințelor 
obținute;

- valorifi carea cunoștințelor juridice teoretice obținute în cadrul 
Teoriei generale a dreptului în practica juridică;

- formarea bazelor conștiinței juridice și culturii juridice profe-
sionale, manifestarea intoleranței față de nihilismul juridic și com-
portamentul ilicit.
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TEMA nr. 1.
INTRODUCERE ÎN TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

1. Obiectul teoriei generale a dreptului
2. Metoda teoriei generale a dreptului
3. Locul teoriei generale a dreptului în sistemul ș" ințelor juridice

1. Obiectul teoriei generale a dreptului

Știința este un sistem de cunoștințe despre natură, societate și gân-
dire, cunoștințe obținute prin metode corespunzătoare și exprimate în 
concepte, categorii, principii și noțiuni.

Științele despre societate ajută la cunoașterea legilor generale ale 
existenței și ale dezvoltării societății, studiază formele de organi-
zare socială și sistemele politice, juridice, morale etc.

Științele juridice abordează factorii obiectivi care au condus la 
apariția și manifestarea dreptului și statului ca fenomene soci-
al-juridice, precum și constituirea, acțiunea normelor juridice ca 
reguli de conduită umană și consecințele încălcării lor.

Teoria generală a dreptului ca disciplină didactico-științifi că 
fundamentală oferă viitorului jurist cunoștințe general-teoreti-
ce necesare atât studierii altor discipline juridice, cât și activității 
practice. De asemenea, studentul face cunoștință cu abordarea ști-
ințifi că a conceptului de drept și a fenomenelor juridice, studia-
ză legitățile evoluției istorice a statului și dreptului, funcționarea 
acestora, corelația cu noțiunile și categoriile juridice.

Teoria generală a dreptului ca știință are drept scop studiul fe-
nomenelor de drept și stat în baza anumitor metode de cunoaș-
tere și sistematizare a cunoștințelor existente despre drept și stat; 
descrierea și exprimarea acestora în concepte și noțiuni științifi ce.
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Obiectul teoriei generale a dreptului reprezintă următoarele:
- legități generale privind apariția, dezvoltarea, evoluția și funcționa-

rea dreptului și statului, inclusiv alte legități (economice, politice, 
social-culturale etc.), ce infl uențează apariția și dezvoltarea drep-
tului și statului ca fenomene ale vieții sociale, determinând calită-
țile speciale, trăsăturile, semnele dreptului și statului, interdepen-
dența, sarcinile și valoarea socială a acestora;

- fenomenele juridice și statale, relațiile juridice și de putere în stat, 
categoriile și noțiunile care permit cunoașterea esenței, conținutu-
lui și formei dreptului și statului; rolul funcțional în societate, in-
clusiv funcțiile de reglementare și protecție, utilizarea dreptului 
și statului în scopul reformării bazei economice a vieții sociale, 
transformarea proceselor socio-politice, a principiilor și valori-
lor – conștiința juridică a societății în general și conștiința juridică 
de grup, individuală, conștiința juridică profesională a persoane-
lor cu funcție de răspundere, a reprezentanților puterii, juriștilor 
practicieni și teoreticieni;

- noțiunile și categoriile științifi ce ce refl ectă fenomene și procese 
reale privind existența dreptului și statului, din care fac parte atât 
categoriile juridice, cât și categoriile și noțiunile statului;

- conceptele teoretico-științifi ce care reprezintă un sistem de noți-
uni și categorii necesare studiului teoretic al fenomenelor sociale 
precum dreptul și statul.

În sistemul noțiunilor teoriei dreptului rolul principal îl au no-
țiunile cu caracter general, numite categorii științifi ce, cum ar fi : 
„stat”, „esența statului”, „forma de stat”, „drept”, „esența dreptu-
lui”, „funcțiile dreptului”, „mecanismul de stat”, „izvoarele drep-
tului”, „norma juridică”, „sistemul juridic”, „răspunderea juridi-
că” etc.

Funcțiile Teoriei generale a dreptului ca știință sunt următoarele: 
de cunoaștere (cognitivă), euristică, de prognozare, metodologică, 
practico-organizatorică.

Funcția de cunoaștere (cognitivă) se exprimă prin cunoașterea și 
explicarea fenomenelor și proceselor juridice din viața societății. 
Teoria generală a dreptului nu doar studiază în mod generalizat 
suprastructura juridico-statală, dar și explică procesele obiective 
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ale dezvoltării, evidențiază legitățile ce stau la baza acestor proce-
se, determină esența și conținutul lor.

Funcția euristică. Teoria generală a dreptului nu se limitează la 
cunoașterea și explicarea legităților de bază ale realității juridi-
co-statale. Studiind mai profund legitățile cunoscute, cu elucida-
rea tendințelor acestora și intercorelației cu alte fenomene sociale, 
teoria generală a dreptului cunoaște noi legități ale vieții juridi-
co-statale a societății.

Funcția de prognozare constă în înaintarea ipotezelor științifi ce 
de dezvoltare ulterioară a dreptului și statului potrivit refl ectării 
adecvate a legităților obiective de existență a fenomenelor studiate.

Funcția metodologică. Teoria generală a dreptului creează siste-
mul de concepte și categorii (limbajul juridic universal) și metode-
le de cercetare comune tuturor științelor juridice.

Funcția practico-organizatorică. Teoria generală a dreptului con-
stituie instrumentul de transformare a vieții sociale și juridice; re-
alizează analiza teoretică a practicii juridice, formează conștiința 
juridică și cultura juridică a subiecților dreptului; elaborează și 
implementează recomandări pentru soluționarea practică a pro-
blemelor juridico-sociale.

Teoria generală a dreptului realizează funcțiile specifi cate mai 
sus, bazându-se atât pe propriile cunoștințe, cât și pe datele din 
cadrul altor științe juridice.

2. Metoda teoriei generale a dreptului

Orice cercetare științifi că presupune utilizarea unor anumite meto-
de, adică un ansamblu de proceduri, reguli, uzanțe cu ajutorul cărora se 
descifrează sensurile obiectului de cunoaștere.

Ca element al cercetării științifi ce, metoda este privită ca ansam-
blu coerent de operațiuni, reguli, mijloace folosite pentru cunoașterea 
fenomenului studiat. Metoda răspunde la întrebarea: în ce mod tre-
buie studiat statul și dreptul? Totalitatea căilor și tehnicilor ce cre-
ează conținutul metodei teoriei generale a dreptului este determi-
nată de sarcina fundamentală a științei date, și anume: refl ectarea 
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obiectului, cunoașterea dreptului și statului ca părți componente 
ale societății, descoperirea legităților apariției, evoluției și acțiunii 
acestora în societate.

Orice știință, în procesul cunoașterii obiectului său de studiu, 
elaborează propria sa metodă, în dependență de specifi cul acestuia.

Sunt cunoscute următoarele metode de cercetare științifi că a 
dreptului:

Metodele universale de studiu ale dreptului sunt:
a) metodele analizei și sintezei;
b) metodele de ascensiune de la simplu la compus;
c) inducția și deducția.

Metodele particulare de studiu ale dreptului se împart în:
a) metode speciale nejuridice și
b) metode speciale juridice.

Metodele speciale nejuridice sunt:
a) metoda statistică;
b) metoda analizei sistemice;
c) metoda sociologică;
d) metodele matematice și cibernetice;
e) metoda psihologică.

Metodele speciale juridice sunt:
a) metoda logicii formale;
b) metoda juridico-comparativă;
c) metoda juridico-istorică.

Metoda logicii formale constă în studierea, comentarea, sistema-
tizarea, interpretarea formelor dreptului pozitiv. Metoda formală 
se prezintă ca treaptă necesară a cunoașterii științifi ce a dreptului 
și statului, deoarece ajută la descrierea, generalizarea, clasifi carea, 
sistematizarea, transmiterea cunoștințelor obținute într-un mod 
clar și bine determinat.

Metoda juridico-comparativă, permite stabilirea semnelor co-
mune ale fenomenelor, obiectelor, proceselor. Practica juridică și 
politico-socială nu poate fi  lipsită de contrapunerea obiectelor de 
cunoaștere similare, existente concomitent sau separat într-o pe-
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rioadă de timp. Comparării pot fi  supuse statele sau sistemele de 
drept de diverse tipuri istorice, la diverse etape de existență. În 
acest context, pentru stabilirea adevărului este necesară analiza 
laturilor cantitative și calitative ale obiectului, caracteristicilor teo-
retice și empirice ale acestuia.

Metoda juridico-istorică este o metodă de cunoaștere a dreptului 
și statului, a doctrinelor istorice, politice și juridice, adică a legi-
tăților fundamentării și dezvoltării dreptului și statului. Statul și 
dreptul se studiază în evoluție istorică, începând cu cele mai vechi 
timpuri și până în zilele noastre.

3. Locul teoriei generale a dreptului
în sistemul științelor juridice

Dreptul și statul sunt fenomene complexe și multi aspectuale, 
legate de diverse aspecte ale vieții sociale. Studierea acestora în 
limitele unei științe este imposibilă, din care considerente este in-
evitabilă specializarea cunoștințelor științifi ce despre diverse do-
menii ale vieții juridice și statale ale societății.

Generalitatea teoriei dreptului și statului și științelor istori-
co-juridice constă în faptul că acestea percep statul și dreptul în 
general; studiază toate statele și sistemele de drept anterior exis-
tente; cercetează cauzele apariției dreptului și statului și legitățile 
dezvoltării acestora. Diferența dintre teoria dreptului și statului și 
istoria dreptului și statului se exprimă prin faptul că istoria studia-
ză procesul evoluției istorice a formelor vieții statale și juridice ale 
statelor concrete în ordine cronologică. Teoria studiază însă pro-
gresul istoric al dezvoltării dreptului și statului în mod general, 
sistematizat accentuând generalizarea teoretică a acestor procese 
(legitățile apariției dreptului și statului, esența dreptului și statu-
lui, mecanismul reglementării juridice etc.).

Interacțiunea teoriei generale a dreptului cu științele juridi-
co-istorice se manifestă prin necesitatea studierii aprofundate a 
materialului istoric pentru cercetarea mai completă și multilatera-
lă a aspectelor teoretice și stabilirea legităților evoluției istorice a 
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dreptului și statului. La rândul său, istoria dreptului și statului se 
bazează pe concluziile și generalizările propuse de teoria generală 
a dreptului.

Teoria generală a dreptului studiază legitățile fundamentale, 
generale ale fenomenelor juridice și sociale, indiferent de dome-
niul vieții sociale în care acestea au loc. Științele juridice ramurale 
studiază doar elementele mecanismului statului, anumite organe 
ale acestuia (legislative, executive, judecătorești), grupe separate 
de norme juridice (ramuri de drept), concentrându-și atenția asu-
pra studiului structurii și funcțiilor acestora, analizează particula-
ritățile reglementării juridice a unui grup concret de relații socia-
le. De exemplu, știința dreptului administrativ studiază formele 
juridice ale activității executiv-administrative a organelor puterii 
de stat; știința dreptului muncii studiază reglementarea relațiilor 
juridice iscate în procesul activității angajatorului și salariaților. 
Fiecare știință juridică ramurală cercetează legitățile și particu-
laritățile propriului obiect. În relația cu științele ramurale, teoria 
dreptului se manifestă ca știință juridică generală. Pentru științele 
ce studiază ramurile de drept, teoria generală a dreptului repre-
zintă o știință metodologică fundamentală în sistemul științelor 
juridice, având în vedere formarea noțiunilor fundamentale des-
pre stat și drept și, implicit, dotarea științelor juridice ramurale cu 
fundament teoretic necesar în elaborarea propriilor teorii, concep-
te ramurale.

Teoria generală a dreptului constituie punctul de reper al ter-
minologiei celorlalte științe juridice. Noțiunile generale de drept, 
normă juridică, relații juridice, răspundere juridică stau la baza 
noțiunilor științifi ce ale dreptului constituțional, administrativ, 
civil, penal, familial și celorlalte științe ramurale. La rândul lor, 
științele ramurale au importanță pentru teoria dreptului, alimen-
tând-o cu material faptic. Concluziile și datele științelor juridice 
ramurale servesc ca premisă empirică pentru generalizările teore-
tice mai aprofundate, dezvoltarea în continuare a teoriei dreptului 
în general.
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Întrebări pentru evaluare:

1. Care este obiectul teoriei generale a dreptului?

2. Formulați scopul teoriei generale a dreptului ca ș� ință și disciplină

de studiu.

3. Enumerați problemele-cheie din domeniul teoriei generale a dreptului.

4. Ce înțelegeți prin termenul de „noțiune judiciară” și „categorie juridică”?

5. Formulați rolul noțiunilor și categoriilor elaborate de teoria generală

a dreptului.

6. Detaliați conținutul funcțiilor teoriei generale a dreptului.

7. Descrieți metodele universale de studiu ale dreptului.

8. Caracterizați metodele juridice speciale de studiu ale dreptului.

9. Explicați sensul afi rmației „în raport cu ș� ințele ramurale, teoria generală a

dreptului se manifestă ca ș� ință juridică generală”.
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TEMA nr. 2.
APARIȚIA STATULUI ȘI DREPTULUI

1. Caracterizarea puterii obșteș"  și normelor de comportament
în cadrul comunității primi" ve

2. Premisele economice, sociale ale apariției statului și dreptului

3. Necesitatea socială de apariție a statului și dreptului

1. Caracterizarea puterii obștești
și normelor de comportament în cadrul comunității

primitive

Premisele apariției statului și dreptului s-au constituit în socie-
tatea primitivă, de aceea necesită să facem o caracterizare succintă 
a acesteia.

Evoluția îndelungată a primelor comunități umane s-a produs 
de la hoardă la gintă (trib, fratrii), de la economia prădalnică la eco-
nomia productivă.

Vulnerabilitatea oamenilor în fața naturii, condițiile aspre de 
viață îi impuneau să se unească în colectivități și să muncească 
împreună. Particularitățile bazei economice a societății primitive 
au determinat structura socială, viața spirituală, specifi cul puterii 
și a normelor sociale.

Ginta constituia celula primară a societății primitive, apariția 
căreia s-a dovedit a fi  un progres în dezvoltarea societății, prezen-
tându-se ca un organism social, proprietar al mijloacelor de pro-
ducție și organizator al muncii comune.

Modul similar de viață, proprietatea comună asupra pămân-
tului, obiectelor de consum, uneltelor au condiționat dominația 
puterii colective în gintă. Membrii gintei erau oameni liberi, egali, 
legați prin rudenie; relațiile dintre aceștia se bazau pe frăție, con-
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lucrare, ajutor reciproc în lipsa privilegiilor. Ginta nu depindea de 
teritoriu, fi ind o uniune de oameni bazată pe criteriul de rudenie, 
precum și comunitatea limbii, moravurilor, obiceiurilor.

În gintă predomina autoadministrarea, exponentul puterii fi ind 
întreaga gintă (comunitatea). Puterea nu era separată de societate, 
ci coincidea și aparținea ei. Cele mai importante domenii ale vieții 
societății (producția, războiul, ritualurile religioase) se soluționau 
de adunarea tuturor membrilor – adunarea populară, care și era 
puterea supremă a comunității date.

Comunitatea primitivă dispunea de un simplu sistem organizațional 
al puterii. În realizarea și apărarea intereselor comune se sprijinea 
pe autoritate, ceea ce constituia o componentă sufi cientă a activi-
tăților comune, unității dorințelor, voinței comune a tuturor sau 
majorității covârșitoare a membrilor comunității.

Pentru conducerea cu trebuințele gintei, adunarea poporului 
alegea căpetenia (conducătorul, liderul) și conducătorul militar, 
care munceau de rând cu ceilalți membri ai gintei și se bucurau 
doar de autoritatea morală (și nu politică). Aceste persoane puteau 
fi  înlocuite de adunare oricând. Funcțiile de conducere căpetenia 
le îndeplinea sub controlul gintei. Hotărârile adunării populare 
erau strict obligatorii pentru toți și se concepeau ca exprimare a 
voinței și intereselor comune. Puterea bazată pe voința generală 
era capabilă de conducerea efi cientă a gintei, având posibilitatea 
constrângerii celor ce încălcau orânduirea stabilită, fără a dispune 
de organe speciale de constrângere. Dacă apărea necesitatea so-
luționării chestiunilor legate de încălcarea obiceiurilor, regulilor 
morale, religioase etc., de aceasta se ocupa adunarea populară.
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2. Premisele economice și sociale
ale apariției statului și dreptului

Printre cauzele determinante ale apariției statului și dreptului 
se numără dezvoltarea inevitabilă a economiei comunei primiti-
ve, adică a modului de producere a celor necesare pentru viață și 
supraviețuire. Economia comunei primitive progresa pe măsura 
perfecționării mijloacelor și forțelor de producție. Pentru dezvol-
tarea economică a avut un rol semnifi cativ diviziunea socială a 
muncii și dezvoltarea agriculturii, păstoritului, meșteșugăritului, 
negoțului.

Divizarea muncii și perfecționarea uneltelor de muncă au spo-
rit considerabil productivitatea muncii. A apărut surplusul de 
produse. În noile condiții economice, o singură familie putea nu 
numai să se asigure cu mijloace pentru existență, dar și să creeze 
un surplus. Apariția surplusului de produse a constituit momen-
tul – cheie în prăbușirea orânduirii economice și sociale a comu-
nei primitive. Surplusul de produse le-a creat anumitor familii, 
căpetenii de gintă și triburi, conducătorilor militari posibilitatea 
de a concentra în mâinile sale uneltele de muncă, rezervele de pro-
duse și mărfuri, iar mai târziu și sectoare de pământ. Aceasta s-a 
realizat în procesul schimbului surplusului de produse, ceea ce a 
atras după sine inegalitatea de avere în interiorul gintei. Odată cu 
divizarea muncii și apariția surplusului de produse apare și pro-
prietatea privată.

Schimbările în baza economică (modul de producție) determi-
nă și modifi cările în structura socială. Societatea s-a divizat în oa-
meni cu diferite ocupații și cu diverse moduri de viață. Ca urmare 
apar oameni bogați și săraci, ginta și tribul scindează în oameni 
liberi și sclavi (robi). În rezultatul descompunerii comunei primi-
tive apare robia (în unele țări șerbia). Are loc trecerea de la ginta 
matriarhală la cea patriarhală, proces odată cu care se formează 
familia patriarhală.

Următoarea formă de organizare socială, traversată de comuna 
primitivă în procesul descompunerii (perioada prestatală), a fost 
democrația militară. Războaiele au devenit fenomene obișnuite 
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ale vieții populare. Războaiele, jafurile au concentrat și mai multe 
bogății în mâinile unor capi de familie, din rândul cărora apare 
aristocrația gentilică, iar comandantul militar capătă împuterni-
ciri excepționale, cu transmiterea puterii prin moștenire. Astfel s-a 
pus fundamentul puterii monarhice.

Așadar, dezvoltarea economică, apariția proprietății private au 
condus la schimbări esențiale în structura și organizarea socială a 
comunei primitive, inclusiv la diferențierea intereselor sociale ale 
diferitor categorii de persoane (grupuri sociale), fapt remarcat de 
contradicții și confruntări sociale, cu ulterioara paralizie a orga-
nizației gentilice și tribale.

3. Necesitatea socială obiectivă
de apariție a statului și dreptului

Procesul de dezvoltare a statului ca fenomen al organizării vie-
ții sociale a înregistrat particularități specifi ce la diverse popoare, 
pe când apariția fenomenului ca atare a fost dictată de o necesitate 
social obiectivă.

Statul ca și dreptul apar obiectiv din necesitatea de a menține ordinea, 
pacea și armonia socială, de a minimiza consecințele negative ale confl ic-
telor de interese particulare (individuale, de grup, de clan, de clasă), de a 
garanta siguranța persoanei și bunurilor sale, de a crea condiții echitabile 
de realizare a nevoilor, voinței și intereselor tuturor membrilor societății.

După cum am remarcat mai sus, doar viața în comun a oameni-
lor garanta supraviețuirea speciei umane în condiții naturale, deși 
pline de amenințări. În atare condiții a apărut necesitatea obiecti-
vă de satisfacere a intereselor tuturor membrilor gintei. Dacă su-
praviețuia ginta, supraviețuia și individul aparte, membrul gintei. 
De aceea, în cadrul acestor comunități erau eliminați membrii care 
nu respectau sau încălcau tabuurile, obiceiurile sau alte norme de 
reglementare a relațiilor în cadrul gintei, deoarece asemenea com-
portament samavolnic conducea la dezechilibru în cadrul organis-
mului social unic – comunitatea primitivă. Interesele și necesită-
țile comune au condus la unifi carea voinței și comportamentului 
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membrilor comunității primitive, iar tot ce punea în pericol exis-
tența acestuia era eliminat din comunitate (omorât sau izgonit).

Schimbările atestate în cadrul comunității primitive au condus 
la schimbarea modului de viață al diverselor grupuri de oameni, 
apariția intereselor de grup ale păstorilor și meșteșugarilor, locu-
itorilor rurali și urbani, bogaților și săracilor, negustorilor și agri-
cultorilor. Apariția intereselor contradictorii, în cadrul aceluiași 
organism social, conducea la ciocniri între grupele sociale pentru 
cele mai benefi ce condiții de realizare a intereselor proprii, fapt 
care aducea la slăbirea organismului social, acesta devenind vul-
nerabil în fața naturii sălbatice și a dușmanilor. Cu timpul comu-
nitatea, slăbită de contradicții dintre grupele sociale, era sortită 
pieirii. Contradicțiile apărute nu puteau fi  soluționate de organele 
puterii și în cadrul organizării sociale-normative a societății primi-
tive. Apare necesitatea obiectivă în schimbarea formelor vechi de 
organizare a vieții sociale. S-a conturat necesitatea într-o așa orga-
nizare a societății care ar fi  creat condiții pentru realizarea echita-
bilă și garantată a intereselor tuturor grupurilor sociale, ceea ce ar 
fi  contribuit la menținerea păcii și armoniei sociale. Era necesară o 
putere care, afl ându-se la cârma societății, ar fi  fost în același timp 
deasupra intereselor particulare și care ar fi  avut posibilitatea și 
capacitatea de a realiza interesele și voința generală. Asemenea 
putere a devenit statul, adică grupul de oameni care aveau la dis-
poziție mijloacele (forțele) capabile în realizarea voinței și intere-
selor întregii societăți.

Dincolo de interesele și necesitățile particulare (egoiste), indivizii au 
interese comune, care necesită apărare și protecție printr-o voință comu-
nă, colectivă, unde libertatea proprie să fi e corelată libertății celorlalți. 
Această voință vizează valori râvnite de toți membrii colectivității, ceea 
ce determină exprimarea unei voințe colective (generale), care dă expre-
sie intereselor ce preocupă întreaga societate. În aceste condiții, voința 
și interesele particulare sunt armonizate voinței și intereselor generale, 
determinând apariția statului și dreptului.

Formarea statului s-a produs prin constituirea unei forțe publi-
ce speciale, separată de majoritatea populației, înzestrate cu instru-
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mente de forță și mijloace de constrângere (poliție, armată, justiție), 
destinată apărării ordinii sociale instituite de deținătorii puterii.

Astfel, apariția statului în mod obiectiv a fost dictată de condiți-
ile de viață ale oamenilor, apariția în cadrul comunității primitive 
a intereselor contradictorii: de clasă, de grup, individuale. Scopul 
principal al statului constă în organizarea conviețuirii și armoni-
zarea activităților oamenilor în noile condiții social-economice, în 
condițiile existenței intereselor contradictorii.

Întrebări pentru evaluare:

1. Caracterizați succint comunitatea primi� vă.
2. Premisele apariției statului și dreptului.
3. Descrieți modul de organizare a puterii în comuna primi� vă.
4. Formulați necesitatea socială obiec� vă care a determinat apariția

statului și dreptului?
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TEMA nr. 3.
CARACTERIZAREA GENERALĂ A STATULUI

1. Noțiunea și esența statului

2. Caracteris# cile statului

3. Forma statului

4. Scopul, sarcinile și funcțiile statului

1. Noțiunea și esența statului

Din cele expuse în paragrafele precedente, concluzionăm că 
statul este o noțiune ce desemnează un fenomen social real, și anume 
organizarea puterii politice suverane ca instrument de realizare a intere-
sului general (dominant), care are sarcina de prevenire a contradicțiilor 
sociale, menținere a orânduirii social-economice, afi rmarea libertății per-
soanei și a echității sociale. Deci statul este sistemul organizațional 
(sistem complex de organe și instituții) de realizare a voinței unui 
popor, având drept scop realizarea intereselor și voinței generale. 
Cu alte cuvinte, statul întruchipează colectivitatea, națiunea, poporul 
care a instituționalizat o guvernare, înzestrând această guvernare cu ca-
pacitate și mijloace de exprimare și realizare a voinței colectivității sau a 
unei părți a colectivității ca voință generală.

De menționat că puterea politică reprezintă potențialul și forța 
celor care dețin puterea în societate de a controla și dirija sistemul 
politic organizațional de conducere a societății și de a determina 
politica de stat. De aceea, vom înțelege un adevăr: nu statul în 
sine (în esență) ca sistem (mecanism) de dirijare a societății este 
un instrument de dominație politică a deținătorilor puterii, ci for-
țele (deținătorii puterii) care, acaparând puterea politică, își im-
pun controlul asupra aparatului de stat, folosesc statul pentru a-și 
exercita puterea proprie asupra celorlalte pături sociale, pentru 



TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI. NOTE DE CURS

19

a-și realiza interesele de clasă, de clan, de partid etc. Deținătorii 
puterii folosesc monopolul statului asupra forței de constrânge-
re și cel al elaborării dreptului pentru instaurarea și menținerea 
propriei lor dominații asupra societății respective, pentru realiza-
rea scopurilor și intereselor (de clasă, de clan, de partid). Chiar și 
în atare condiții esența statului rămâne neschimbată, acesta fi ind 
chemat să apere ordinea, pacea și armonia socială.

Statul, apărut din necesități obiective și având un scop deter-
minat, în pofi da unor circumstanțe, devine mijlocul de realizare a 
intereselor unor clanuri, grupuri, clase, partide, indivizi și nu ale 
întregii societăți. Cum are loc acapararea puterii aparatului de stat 
și cum acesta devine reprezentantul unor interese (prin mituire, 
înșelăciune, violență etc.) este important, dar nu schimbă menirea 
socială a statului. Orice interese ar servi acest aparat, celelalte inte-
rese nu se anulează, nu se ignoră. Cei ce se afl ă la putere în diferite 
perioade istorice sunt obligați să ia în considerație toate interese-
le și să găsească compromis în realizarea acestora, să soluționeze 
echitabil contradicțiile dictate de interese.

2. Caracteristicile statului

Puterea de stat se deosebește de cea gentilică prin criteriul terito-
rial de organizare a populației. Conviețuirea pe un anumit teritoriu 
constituie premisa de unire a populației și supunerii ei statului. 
Legăturile gentilice trec pe locul secund. Populația devine o parte 
componentă a teritoriului. În calitate de semn al statului, teritoriul 
nu este privit ca atare, ci divizarea cetățenilor după criteriul teri-
torial, organizarea după locul de trai, spre deosebire de legăturile 
de sânge, care constituie un semn specifi c al organizării societă-
ții primitive. În limitele acestui teritoriu se organizează societatea 
statală, unitățile sale componente și se exercită puterea publică.

În cadrul comunității primitive, puterea socială era înfăptuită 
de însăși comunitate (adunarea generală) și exprima interesele în-
tregii comunități.

Puterea de stat nu este puterea întregii societăți, nu mai repre-
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zintă interesele întregii comunități, ci doar ale celor care, la mo-
ment, dețin puterea. Astfel, în perioade diferite de timp statul va 
conduce societatea reieșind din voința deținătorilor puterii (par-
tide, clanuri, clase, grupuri sociale). De aceea, pentru a cunoaș-
te caracterul puterii este esențial a cunoaște cine deține puterea, 
cum o dobândește și cum o exercită. În același timp, de menționat 
că unica sursă a puterii politice trebuie să fi e poporul locuitor pe 
acest teritoriu.

Puterea de stat este întruchipată în aparatul puterii de stat, ca-
racterizat prin următoarele semne:

- este putere publică, deoarece realizează puterea în numele între-
gii societăți; reprezintă interesul general (dominant) și manifestă 
voința generală (dominantă);

- prezența unei categorii de oameni, sarcina cărora constă în con-
ducere (administrare), ceea ce formează mecanismul statului, or-
ganele de stat;

- deținerea monopolului la aplicarea forței. Constrângerea statală 
determină specifi cul puterii de stat și al organelor sale: armata, 
poliția, serviciul de securitate, judecătorii;

- impozitarea populației. Impozitele sunt necesare pentru întreți-
nerea aparatului de stat, a întregului arsenal de funcționari, apă-
rarea țării, realizarea programelor sociale etc.;

- suveranitatea, exprimată în independența, supremația și in-
alienabilitatea față de alte state în exercitarea politicii interne și 
externe, reprezintă puterea supremă pe un anumit teritoriu. Su-
veranitatea se bazează pe legalitatea puterii, ceea ce presupune 
recunoașterea caracterului ei legal;

- elaborarea legilor și altor acte normative cu caracter obligatoriu pen-
tru toate persoanele afl ate pe teritoriul asupra căruia se extinde 
suveranitatea puterii de stat.
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3. Forma statului

Forma statului indică asupra organizării puterii, realizării aces-
teia, constând din trei elemente:

- forma de guvernământ (aspectul organizațional-structural);
- forma structurii de stat (aspectul teritorial);
- forma regimului politic (aspectul funcțional).

Forma de guvernământ reprezintă organizarea organelor supreme în 
stat, ordinea de formare, intercorelațiile, participarea cetățenilor la forma-
rea acestora. După forma de guvernământ, statele se divizează în:

- monarhii și
- republici.

În monarhii (puterea unuia) puterea supremă este personifi cată 
într-un monarh (rege, domnitor, împărat, sultan etc.), transmisă 
din generație în generație și se realizează pe tot parcursul vieții. Se 
deosebesc monarhii limitate și absolute.

Republica este forma de guvernământ în care puterea statală su-
premă este asigurată de organele alese pentru o anumită perioadă. 
Republicile actuale se divizează în:

- prezidențiale;
- parlamentare;
- mixte.

Forma structurii de stat reprezintă structura internă a statului, mij-
locul de împărțire teritorială și politică, care condiționează anumite in-
terrelații între stat și organele acestuia. Deosebim două forme ale or-
ganizării de stat:

- unitară;
- federativă.

Statul unitar este statul simplu, părțile căruia formează unități ad-
ministrativ-teritoriale. În asemenea state există un sistem unic de 
organe supreme, un sistem unic al legislației și sistem unic jude-
cătoresc. Statul unitar se manifestă ca subiect unic în relațiile in-
ternaționale și, chiar dacă are unități teritoriale separate, acestea 
nu posedă suveranitate statală. Actualmente, la categoria statelor 
unitare se referă Anglia, Franța, Ucraina, Belgia etc.
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Statul federativ este statul compus unional, părțile căruia formează 
state și uniuni statale. În cadrul statului federativ, de rând cu orga-
nele federative supreme și legislația federală, există și organe su-
preme și legislația subiectelor federației. Federații contemporane 
– SUA, Germania, Federația Rusă etc.

Regimul politic reprezintă totalitatea metodelor și mijloacelor politice 
de realizare a puterii de stat, o anumită modalitate în activitatea orga-
nelor de stat. Regimul politic este elementul cel mai important al 
formei statului. Toate modifi cările din esența unui stat se refl ectă 
înainte de toate în regimul acestuia, ceea ce infl uențează asupra 
formelor de guvernare și de organizare ale statului. Regimul poli-
tic poate fi  clasifi cat în:

- democratic și
- autocratic (nedemocratic).

Regimul autocratic se caracterizează prin faptul că populația practic 
este înlăturată de la conducerea reală a statului; sunt limitate și încăl-
cate drepturile și libertățile omului, statul exercită control asupra vieții 
private a cetățenilor; este limitată sau interzisă activitatea partidelor și 
organizațiilor de opoziție; prin urmare, aplicarea represiunilor politice și 
urmărirea pentru exprimarea liberă. Ca forme ale regimului antide-
mocratic sunt numite regimul totalitar și regimul autoritar.

Regimul democratic presupune următoarele:
- suveranitatea poporului ca unic deținător al puterii în societa-

tea dată, statul guvernează în numele și pentru binele poporului, 
realizând voința și interesele generale;

- puterea se realizează în baza principiului divizării puterii de 
stat;

- responsabilitatea organelor de stat față de popor;
- omul și interesele legitime ale acestuia sunt recunoscute valori 

supreme;
- pluralismul politic, libertatea conștiinței politice, libertatea 

presei;
- instaurarea unei ordini de drept bazate pe principiile egalității 

și echității sociale.

Mecanismul statului (aparatul de stat) întruchipează puterea de stat 
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și este constituit din totalitatea organelor de stat investite cu competențe 
speciale care realizează sarcinile și funcțiile puterii de stat.

Activitatea mecanismului de stat este prezentată prin următoarele 
aspecte:

- activitatea legislativă și conducerea de vârf, cu elaborarea celor 
mai importante acte de stat și legi, conturează politica internă și 
externă a statului;

- activitatea executiv-administrativă asigură implementarea sarci-
nilor de stat;

- activitatea juridică asigură executarea legilor prin intermediul 
justiției în cazul încălcărilor sau apariției unor confl icte;

- activitatea de control constă în asigurarea supravegherii privind 
executarea și respectarea legilor.

Corespunzător aspectelor activității mecanismului de stat, orga-
nele de stat se clasifi că în:

- organe ale puterii legislative;
- organe ale puterii executive;
- organe ale puterii judecătorești;
- organe de supraveghere și control.

4. Scopul, sarcinile și funcțiile statului

Esența și valoarea socială a statului constituie factori decisivi în 
determinarea direcției activității statului (scopului), în formularea 
sarcinilor de activitate și funcțiilor la o anumită etapă de dezvol-
tare a societății.

Scopul general al statului îl constituie edifi carea unui sistem so-
cial care asigură libertatea, egalitatea și echitatea în societate; asi-
gurară progresul economic, tehnic, uman. Scopul particular îl con-
stituie instaurarea unei ordini juridice care ar asigura promovarea 
și realizarea interesului și voinței deținătorilor puterii (voința și 
interesul dominant).

Sarcinile statului formează obiectivele de soluționare ale deți-
nătorilor puterii (politice, sociale, economice, ideologice, cultu-
ral-educative).
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Funcțiile statului sunt defi nite ca direcții de activitate privind 
conducerea societății, incluzând mecanismul de infl uență statală 
asupra dezvoltării proceselor sociale. Ele depind de natura fi ecă-
rei societăți, cuprinzând toate direcțiile activității statului privind 
menținerea condițiilor naturale de existență și supraviețuire a co-
munității date, inclusiv activitatea internă și externă, fapt prin care 
se manifestă valoarea socială a statului la o anumită etapă istorică.

Totodată, statul va lua în considerație toate interesele grupelor 
sociale și generale în cadrul realizării funcțiilor, deoarece activi-
tatea generală a statului trebuie să asigure stabilitatea relațiilor 
în interiorul societății, unitatea în temeiul intereselor economice, 
sociale, culturale etc. Cu cât este mai important locul funcțiilor ge-
nerale, cu atât mai însemnat este rolul statului ca instrument de 
înlăturare a contradicțiilor și de armonizare a intereselor, stabili-
tate a relațiilor sociale.

Funcțiile statului sunt multiaspectuale, iar formarea lor are loc 
în procesul stabilirii și dezvoltării statului și depind de condițiile 
reale de viață, inclusiv posibilitățile economice, necesitățile și inte-
resele populației, ale diverselor pături sociale, posibilitatea parte-
neriatului, nivelul culturii și moralității, profesionalismul funcțio-
narilor de stat etc.

La anumite etape istorice devin importante sarcinile, scopurile 
și, respectiv, funcțiile statului. La o anumită etapă nucleul îl for-
mează problemele economice. Prin urmare, în activitatea statu-
lui funcția economică ocupă locul-cheie, în cadrul altei perioade 
– problemele în domeniul politicii. Astfel, atenția deosebită se va 
acorda realizării funcției politice. Conținutul funcțiilor relevă ceea 
ce face statul și cu ce se ocupă organele constitutive, ce probleme 
soluționează.

În literatura de specialitate se deosebesc funcțiile statului și 
funcțiile organelor sale. Dacă funcțiile statului reprezintă direcțiile 
de bază ale activității, atunci funcțiile organelor de stat reprezintă 
un sistem de activități ale aparatului de stat, adică a organelor de 
stat competente, investite cu soluționarea anumitor sarcini. Func-
țiile de stat se realizează prin intermediul mecanismului de stat.

Funcțiile de bază ale oricărui stat se divizează în interne și ex-
terne.
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Din categoria funcțiilor externe fac parte măsurile întreprinse 
privind dezvoltarea parteneriatului cu alte state, apărarea și stabi-
lizarea păcii și securității naționale și internaționale, apărarea sta-
tului, integrarea în economia mondială.

Funcțiile interne reprezintă activitatea statului spre rezolvarea 
sarcinilor interne ale țării. Din categoria funcțiilor interne fac parte:

- funcția politică – elaborarea politicii interne a statului, formarea 
sistemului legal și efectiv de dirijare a societății;

- funcția economică, îndreptată spre crearea relațiilor economice 
de piață și a condițiilor pentru dezvoltarea producției, prognoza-
rea dezvoltării economiei, organizarea producției în baza recu-
noașterii și apărării tuturor formelor de proprietate;

- funcția socială – garantarea securității sociale a cetățenilor, di-
minuarea inegalității cetățenilor și contradicțiilor sociale prin in-
staurarea unei politici umane și echitabile;

- funcția fi scală (funcția de impozitare și controlul fi nanciar) – 
organizarea și asigurarea sistemului de acumulare a impozitelor 
și controlul privind legalitatea veniturilor cetățenilor;

- funcția ecologică contribuie la asigurarea securității ecologice, 
grija pentru sănătatea populației, ridicarea calității mediului am-
biant;

- funcția informațională – organizarea și asigurarea sistemului de 
dobândire, utilizare, păstrare și răspândire a informației;

- funcția de apărare a ordinii de drept și a securității se manifestă în 
activitatea îndreptată spre respectarea exactă a normelor juridice 
de către toți participanții la relațiile sociale, asigurarea legalității și 
ordinii de drept, la fel apărarea personalității, societății și statului 
de la atentatele social-periculoase.

Fiecare funcție a statului reprezintă unitatea conținutului, for-
melor și metodelor de realizare a puterii de stat într-un anumit do-
meniu de activitate. Funcțiile statului se realizează în următoarele 
forme juridice: de elaborare, aplicare, apărare și control.
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Întrebări pentru evaluare:

1. Care este esența statului?
2. Enumerați și descrieți caracteris� cile statului.

3. Ce înțelegeți prin forma statului?

4. Prin ce se deosebește „forma de guvernământ” de „structura de stat”?

6. Evidențiați câteva deosebiri între „republica parlamentară”  și „republica

prezidențială”.

7. Caracterizați Republica Moldova după forma de stat.

8. Ce presupune noțiunea de „mecanism al statului”?

9. Trasați scopul statului contemporan.

10. Dis� ngeți funcțiile interne ale statului.
11. Caracterizați funcțiile externe ale statului.
12. Exprimați-vă opinia vizavi de funcțiile statului și implementarea acestora

în viața statului modern.
13. Stabiliți funcțiile statului Republica Moldova la etapa contemporană.
14. Selectați din literatura de specialitate postulate ale marilor fi losofi 

despre stat.
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TEMA nr. 4.
CARACTERIZAREA GENERALĂ A DREPTULUI

1. Noțiunea și semnele dreptului ca fenomen social

2. Esența și valoarea socială a dreptului

1. Noțiunea și semnele dreptului ca fenomen social

Dreptul reprezintă un fenomen de regularizare a conduitei 
omului în societate, determinate de traiul în comun, de armoni-
zarea acțiunilor umane, asigurarea libertății și siguranței indivi-
dului. Dreptul ca și statul apar obiectiv din necesitatea de a men-
ține ordinea, pacea și armonia socială, de a minimiza consecințele 
negative ale confl ictelor de interese particulare (individuale, de 
grup, de clan, de clasă), de a asigura siguranța persoanei și bu-
nurilor sale, de a crea condiții echitabile de realizare a nevoilor, 
voinței și intereselor majorității membrilor societății.

Dincolo de interesele și necesitățile singulare, particulare (ego-
iste), indivizii au interese comune, pe care intenționează să le ape-
re (protejeze) printr-o voință comună, colectivă, unde libertatea 
proprie să fi e corelată la libertatea celorlalți. Această voință vizea-
ză valori ce interesează toți membrii colectivității, ceea ce deter-
mină exprimarea unei voințe colective (generale), care dă expresie 
intereselor și preocupă întreaga societate. În aceste condiții, voință 
și interesele particulare se armonizează cu voința și interesele ge-
nerale, condiționând apariția unui sistem de reglementare norma-
tivă bazat pe ideile egalității, libertății și echității sociale.

În calitate de fenomen social, dreptul posedă următoarele caracte-
ristici:

1. Dreptul reprezintă un fenomen social cu caracter intelectiv-vo-



TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI. NOTE DE CURS

28

litiv, ceea ce înseamnă că dreptul ca voință generală s-a conturat 
ca o conștiință generalizată, exprimată în înțelegerea necesității 
subordonării voințelor individuale unei voințe generale. Dreptul 
exprimă necesitățile umane de reglementare unică și echitabilă a 
relațiilor dintre membrii unei comunități umane, prin concordan-
ța intereselor lor egoiste și aplanarea confl ictelor. Voința generală 
se formează într-un proces de selecție și generalizare a ceea ce este 
esențial și necesar a fi  refl ectat în drept pentru atingerea unui scop 
conștient în reglementarea relațiilor sociale în ansamblu.

2. Dreptul reprezintă un fenomen social, care exprimă voința și 
interesele deținătorilor puterii (întregului popor, unor clase, partide, 
clanuri care dețin puterea în comunitatea dată).

3. Dreptul reprezintă un fenomen social, în care voința generală 
(a societății, poporului) sau dominantă (a clasei, clanului, partidu-
lui, grupului social) capătă o expresie statală, este ofi cializată, deve-
nind voință juridică în care, neapărat, trebuie refl ectate și apărate 
interesele comune, generale ale comunității respective.

4. Dreptul reprezintă un fenomen social, în care voința deținăto-
rilor puterii (voința generală sau voința dominantă), ofi cializată de 
stat (voința juridică), capătă o expresie normativă. Statul își exprimă 
voința în legi, adică o formulează într-un anumit mod, emițând 
prevederi normative obligatorii. Acest fapt însă nu înseamnă că 
statul creează dreptul. În realitate, statul, în persoana organelor 
legislative, expune în legi relațiile sociale existente. De aceea, vom 
diferenția noțiunea de drept și cea de lege. Dreptul precede legea care 
nu întotdeauna refl ectă în mod adecvat și echitabil necesitățile 
obiective de reglementare normativă a relațiilor sociale. Doar le-
gea echitabilă reprezintă dreptul.

Statul (puterea publică) este învestit de societate și, la rândul 
său, împuternicește pe cei aleși să manifeste interesele generale. 
De aceea, legislatorii sunt obligați să cunoască și să refl ecte cu fi -
delitate voința și interesele comune ale societății în normele de 
drept, astfel încât voința generală să îmbrace haina juridică care 
să garanteze realizarea intereselor generale ale societății. Sarcina 
statului constă în identifi carea necesităților vieții social-economice 
și politice și găsirea celor mai potrivite căi de realizare a lor prin 
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armonizarea și echilibrarea intereselor generale și particulare.
Dacă organele abilitate ale statului vor sesiza și respecta voința 

și interesele comune ale colectivității, ele vor răspunde exigențelor 
democratice. În condițiile în care organele statului emit norme ne-
conforme realității de fapt ce nu izvorăsc din necesitățile societății 
sau normele emise contravin voinței și intereselor comune, impu-
nând – în mod abuziv – norme menite să apere interesele de grup, 
de clan, de partid, obligând comunitatea să le urmeze, împotriva 
cerințelor generale de progres și dezvoltare ale comunității, socie-
tatea este captivată de un regim antidemocratic.

5. Conținutul voinței juridice, în ultimă instanță, este determinat 
de caracterul relațiilor constitutive ale bazei materiale ale unei societăți, 
relații manifestate ca interese. Interesele deținătorilor puterii con-
stau în necesitatea instaurării și menținerii unei anumite orându-
iri economice și politice prin intermediul reglementării juridice a 
relațiilor sociale.

6. Dreptul este apărat de samavolnicie și încălcări de organele respec-
tive ale statului, or realizarea dreptului este garantată prin forța 
de constrângere a puterii de stat. Statul nu doar emitere norme 
general-obligatorii, dar și garantează realizarea acestora, le pro-
tejează de încălcări, abuzuri și samavolnicie. De menționat că, pe 
de o parte, dreptul se prezintă ca un element necesar al organi-
zării statului, iar pe de altă parte, ca formă de realizare a puterii 
de stat, mijloc de conducere statală. Puterea de stat funcționează 
adoptând legi, alte acte juridice și asigurând executarea acestora. 
Vom concluziona prin aceea că dreptul și statul constituie forme 
obiective și generale ale existenței normative și instituționale.

7. Dreptul dispune de obiect de exprimare. Relațiile sociale supuse 
reglementării normative formează obiectul reglementării juridice. 
Aceasta este puterea, ordinea și securitatea în colectivitatea data.

8. Dreptul exprimă libertatea, egalitatea și echitatea. La baza regle-
mentării, dreptul susține ideea de egalitate, echitate și libertate. 
Echitatea și libertatea sunt idealuri către care tinde omenirea. 
Echitatea servește binele omului, nu diminuează interesele altor 
oameni, nu provoacă rău societății. Libertatea reprezintă condiția 
nemijlocită a existenței fi inței umane, realizarea maximă a capaci-
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tăților și posibilităților persoanei. Libertatea se exprimă prin inter-
mediul egalității. Egalitatea oamenilor se întemeiază pe libertatea 
individului în cadrul relațiilor sociale, ceea ce presupune negarea 
samavolniciei și privilegiilor. Egalitatea juridică constituie egalita-
tea persoanei libere și independente.

Înțelegerea dreptului ca egalitate și libertate include și echita-
tea, doar este echitabil ceea ce exprimă dreptul, ceea ce corespun-
de dreptului și urmează dreptul. Echitatea constituie parte com-
ponentă a noțiunii de drept, iar dreptul, conform noțiunii, este 
echitabil.

Dreptul și legea nu trebuie să ignore interesele de grup și perso-
nale. Ele trebuie refl ectate în drept prin recunoaștere echitabilă și 
apărare, lucru posibil doar grație faptului că echitatea nu constitu-
ie o expresie normativă și generalizarea unor interese particulare. 
Dimpotrivă, echitatea contribuie la evaluarea egalului și stabilirea 
acestuia în mod echitabil tuturor.

Cele refl ectate mai sus ne permit formularea defi niției dreptu-
lui ca sistem de norme general-obligatorii, stabilite și garantate de stat, 
în conformitate cu interesele și voința deținătorilor puterii, având drept 
scop reglementarea relațiilor sociale pe baza principiilor echității, liber-
tății și egalității.

2. Esența și valoarea socială a dreptului

Dreptul, în esență, este manifestarea voinței (divine, exprimată în 
porunci, sau a oamenilor, exprimată în acte normative) de a regle-
menta relațiile într-o comunitate concretă, într-un anumit mod și pentru 
realizarea unui anumit scop.

Noțiunea de valoare socială caracterizează capacitatea pozitivă și 
utilă a unui fenomen social de a satisface anumite necesități și de 
a realiza interesele subiecților relațiilor sociale. Valoarea socială a 
dreptului reprezintă capacitatea acestui fenomen social de a ser-
vi drept mijloc de realizare a intereselor generale ale comunității 
umane.

În primul rând, dreptul dispune de valoare instrumentală, de-
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oarece aceasta conferă acțiunilor umane organizare, stabilitate, 
coordonare; infl uența dreptului asupra societății are drept scop 
păstrarea structurii sociale concrete și menținerea viabilității, per-
fecționarea și dezvoltarea societății în general.

În al doilea rând, valoarea dreptului constituie factorul imens 
al progresului, sursa de reînnoire a societății în corespundere cu 
mersul istoric al dezvoltării sociale.

În al treilea rând, valoarea dreptului constă în faptul că, refl ec-
tând voința participanților la relațiile sociale, contribuie la realiza-
rea echitabilă și garantată a necesităților și intereselor particulare 
și generale.

În al patrulea rând, valoarea dreptului este determinată și prin 
faptul că refl ectă libertatea persoanei în societate. Rolul acestui fe-
nomen constă în conturarea limitelor libertății, determinarea mă-
surii acestei libertăți. Dreptul constituie criteriul repartizării echi-
tabile a valorilor, confi rmă egalitatea tuturor cetățenilor în fața 
legii, fără deosebire de poziția socială, materială. De aceea, dreptul 
poate fi  defi nit și ca echitate ridicată în rang de lege.

Întrebări pentru evaluare:

1. Ce reprezintă dreptul ca fenomen social?

2. Numiți caracteris� cile dreptului.

3. Formulați defi niția dreptului.

4. Prin ce se exprimă egalitatea, libertatea și echitatea socială?

5. Care este esența socială a dreptului?

6. Prin ce se exprimă valoarea socială a dreptului?

7. Explicați cum înțelegeți afi rmația „dreptul – fenomen social cu caracter

intelectual-voli� v”.

8. Dați o interpretare afi rmației „dreptul exprimă voința și interesele

deținătorilor puterii”.

9. Explicați esența noțiunilor: „voință generală”, „voință dominantă”, „voință 

juridică”, „expresie norma� vă” a dreptului.

10. Ce au în comun și prin ce se deosebesc noțiunile „drept” și „lege”?

11. De ce este determinat dreptul ca fenomen socio-juridic?

12. Ce semnifi cație are termenul „interes”?

13. Explicați în scris semnifi cația termenilor „egalitate”; „echitate”; „libertate.
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TEMA nr. 5.
PRINCIPIILE ȘI FUNCȚIILE DREPTULUI

1. Noțiunea și clasifi carea principiilor dreptului

2. Noțiunea și caracterizarea funcțiilor dreptului

1. Noțiunea și clasifi carea principiilor dreptului

Prin principii ale dreptului înțelegem bazele (cerințele) imperative 
ce direcționează reglementările juridice ale relațiilor sociale. Principiile 
exprimă valorile promovate și apărate de drept, indică nivelul de 
evoluție a civilizației umane, mai fi ind numite și piloni ai dreptu-
lui. Ele stau la baza instaurării unei ordini de drept bazate pe prin-
cipiul legalității. Aceste norme călăuzitoare care exprimă esența 
dreptului ca fenomen social trebuie să stea atât la baza elaborării, 
cât și aplicării dreptului.

Principiile dreptului pot fi  clasifi cate potrivit mai multor criterii. 
Temelia sistemului dreptului este formată însă din următoarele 
principii ale dreptului:

- principiile fundamentale – idei, axiome, postulate care, fi ind ex-
presia valorilor de bază ale unei societăți democratice, determină 
esența și conținutul tuturor normelor juridice (principiul libertății, 
egalității juridice, echității sociale, umanismului, legalității);

- principiile juridico-generale reprezintă principiile dreptului ge-
nerale pentru fi ecare sistem de drept, specifi ce majorității ramuri-
lor de drept (legalitatea, reciprocitatea drepturilor și obligațiilor, 
responsabilitatea etc.) și care extind forța sa juridică asupra par-
ticularităților practicii judiciare (tehnica legislativă, interpretarea, 
realizarea dreptului, practica judecătorească etc.);

- principiile instituționale reprezintă principiile care refl ectă na-
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tura unor instituții ale dreptului (de exemplu, principiile accesului 
la justiție, profesionalismul și competența funcționarilor de stat 
etc.);

- principiile ramurale reprezintă principiile specifi ce unei ramuri 
de drept, accentuează particularitățile acesteia (de exemplu, re-
glementarea relațiilor de familie se realizează în corespundere cu 
principiile exprimării libere a voinței la căsătorie a bărbatului și 
femeii, egalitatea drepturilor soților în familie);

- principiile interramurale exprimă dispoziții general-fundamen-
tale a două sau mai multe ramuri de drept (de exemplu, principiul 
egalității părților este caracteristic dreptului constituțional, civil, 
administrativ și procesual-penal; principiul răspunderii materiale 
este specifi c dreptului muncii, civil, fi nanciar etc.);

- principiile dreptului internațional care, la rândul lor, se divizea-
ză în principii ale unor instituții și ramuri ale dreptului (principiul 
neaplicării violenței și amenințarea aplicării violenței, neimixtiu-
nea în treburile interne ale unui stat, executarea benevolă a obli-
gațiunilor etc.).

Principiile fundamentale ale dreptului sunt postulate (baze) care 
determină semnele esențiale ale dreptului, conținutul și particu-
laritățile acestuia ca regulator al relațiilor sociale. Acțiunea prin-
cipiilor fundamentale se extinde asupra tuturor normelor juridice 
și aceeași forță juridică acționează în toate ramurile dreptului. Din 
categoria principiilor generale fac parte:

1. Principiul libertății sociale. Reglementarea juridică într-un stat 
civilizat se bazează pe libertatea deplină a subiecților de drept în 
alegerea activității de muncă, alegerea profesiei, a locului de trai, 
folosirea serviciilor sociale acordate de stat și persoane fi zice, dis-
punerea de venituri proprii, protecția împotriva șomajului etc. La 
baza acestora stă libertatea și inviolabilitatea individuală, liberta-
tea de conștiință, libertatea de exprimare, libertatea de acțiune.

Acest principiu asigură protecția socială a persoanei, oferă ga-
ranții pentru o viață liberă și asigurată. Toate organele statului au 
obligația de a asigura și ocroti drepturile, libertățile și interesele 
legitime ale omului ca valoare socială supremă.

2. Principiul echității sociale. Acest principiu are un conținut ju-
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ridico-moral și asigură corelația dintre rolul obiectiv al indivizilor 
în viața social-economică și poziția socială a acestora; drepturi și 
obligațiuni; muncă și recompensă; infracțiune și pedeapsă; meri-
tele omului și recunoașterea socială a acestuia. Dreptul asigură co-
relație între posibilul comportament, comportamentul necesar și 
evaluarea (aprecierea) rezultatelor comportamentului din punctul 
de vedere al utilității sociale.

3. Principiul umanismului. Dreptul recunoaște ca valoare supre-
mă omul, drepturile și libertățile lui: dreptul la viață, sănătate, li-
bertatea individuală și securitate, dreptul la apărarea onoarei și 
demnității personale, dreptul la apărare și justiție echitabilă.

4. Principiul egalității (egalitatea tuturor în fața legii). Acest prin-
cipiu este expus în Declarația Universală a Drepturilor Omului 
(adoptată la 10 decembrie 1948, prin Rezoluția 217 A, în cadrul 
celei de a III-a sesiuni a Adunării Generale a ONU), convențiile 
internaționale privind drepturile omului, în constituțiile tuturor 
țărilor democratice, acte care proclamă egalitatea tuturor cetățeni-
lor în fața legii, fără deosebire de rasă, naționalitate, limbă, origi-
ne, sex, convingeri politice sau de altă natură, poziție socială etc. 
Cu alte cuvinte, tuturor oamenilor și asociațiilor de oameni li se 
recunosc aceleași drepturi, li se impun aceleași obligațiuni și li se 
oferă acces liber la justiție.

5. Unitatea drepturilor și obligațiunilor. Esența acestui principiu 
se rezumă la corelația dintre drepturile și obligațiile participanți-
lor la relațiile sociale, și anume: statul și organele sale, persoane-
le cu funcții de răspundere, cetățenii și diverse uniuni (grupuri) 
de cetățeni. Conform acestui principiu de organizare a relațiilor 
sociale, dreptului de a dispune de anumite valori sociale îi cores-
punde obligația de a săvârși acțiuni social-utile în interesul altor 
persoane. Astfel, dreptul cetățeanului de a benefi cia de apărare 
judecătorească se realizează prin obligația instanțelor de judecată 
de a acorda această apărare. Totodată, legea prevede că realizarea 
drepturilor și intereselor nu trebuie să încalce drepturile și intere-
sele legitime ale altor persoane.

6. Principiul responsabilității. Responsabilitatea presupune ra-
portarea conștiinței individului la valorile și normele societății, 
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respectarea benevolă a normelor juridice și asumarea consecin-
țelor nerespectării sau încălcării legii. În corespundere cu acest 
principiu, răspunderea juridică survine numai în cazul prezenței 
vinovăției pentru încălcarea cerințelor normelor juridice. Vinovă-
ția constituie un element esențial al răspunderii juridice. În lipsa 
vinovăției, persoana nu este supusă răspunderii juridice.

2. Noțiunea și clasifi carea funcțiilor dreptului

Rolul activ al dreptului este exprimat în funcțiile sale, adică di-
recțiile principale de infl uență juridică asupra relațiilor sociale și 
comportamentului uman.

Dreptul reprezintă unul din mijloacele de administrare socială. 
De aceea, toate direcțiile de activitate ale statului se realizează în 
norme juridice, care stabilesc caracterul și conținutul acestei acti-
vități.

Potrivit criteriilor de clasifi care, deosebim funcțiile principale și 
secundare ale dreptului.

Funcțiile principale ale dreptului

Funcția regulatorie (de reglementare) se exprimă în stabilirea reguli-
lor de comportament pozitive, în ordonarea relațiilor sociale, în coordo-
narea interrelațiilor sociale.

În limitele acestei funcții, sunt evidențiate două diversități (sub-
funcții) ale acesteia:

- funcția regulatorie statică și
- funcția regulatorie dinamică.

Funcția regulatorie statică. Dreptul expune și reglementează ju-
ridic relațiile sociale care reprezintă temelia unei societăți stabile, 
corespund intereselor majorității și exprimă voința generală. Un 
rol deosebit în realizarea funcției statice îl au instituțiile dreptului 
de proprietate, instituțiile drepturilor politice și libertăților cetățe-



TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI. NOTE DE CURS

37

nilor, funcție realizată cu ajutorul normelor permisive și onerative, 
care implică raporturi juridice pasive.

Funcția regulatorie dinamică se exprimă în infl uența dreptului 
asupra relațiilor sociale prin impulsionarea mișcării (dinamicii) 
lor, adică asigurarea comportamentului activ al subiectelor drep-
tului (de exemplu, obligațiunea de a satisface serviciul militar, 
plata impozitelor etc.), funcție realizată cu ajutorul normelor pro-
hibitive.

Astfel, funcția regulatorie a dreptului poate fi  defi nită ca valoare so-
cială a infl uenței juridice, exprimată în stabilirea regulilor de comporta-
ment pozitive, prevederea drepturilor subiective și obligațiunilor juridice 
ale subiectelor dreptului.

Funcția de apărare a dreptului reprezintă direcția infl uenței juridice 
orientată spre apărarea valorilor sociale, a intereselor economice, politice, 
naționale, personale și, în același timp, având ca scop menținerea armo-
niei sociale și neadmiterea comportamentului distructiv pentru ordinea 
de drept instaurată de stat.

Funcțiile sociale ale dreptului sunt:
- funcția economică;
- funcția politică;
- funcția educativă;
- funcția informațională;
- funcția orientativ-valorică.

Întrebări pentru evaluare:

1. Defi niți noțiunea „principii ale dreptului”.

2. Numiți criteriile după care pot fi  clasifi cate principiile dreptului.

3. Care este valoarea și importanța principiilor dreptului?

4. Numiți principiile fundamentale ale dreptului.

5. Caracterizați fi ecare principiu al dreptului în parte.

6. Ce înțelegeți prin noțiunea „funcții ale dreptului”?

7. Descrieți și explicați funcția de reglementare a dreptului.

8. Exemplifi cați funcția de apărare a dreptului.
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TEMA nr. 6.
IZVOARELE DREPTULUI

1. Noțiunea și # purile izvoarelor de drept

2. Noțiunea și # purile actelor norma# ve

1. Noțiunea și tipurile izvoarelor de drept

Termenul „izvor de drept” are mai multe accepțiuni, de pildă: 
izvor de drept în sens material și izvor de drept în sens formal, 
izvoare interne și externe, izvor direct și indirect al dreptului, iz-
voare scrise sau nescrise etc.

Prin izvor de drept în sens material înțelegem ansamblul condiți-
ilor social-economice, politice, religioase, morale și de altă natură 
care determină voința generală (dominantă) de reglementare a re-
lațiilor sociale. Deci izvorul material al dreptului este voința gene-
rală (dominantă) determinată de anumite interese sociale obiecti-
ve care au la bază ansamblul condițiilor materiale de existență a 
societății concrete.

Izvoarele materiale (izvoarele reale) sunt factorii de confi gurare 
a dreptului (forțele creatoare ale dreptului) concepuți ca adevăra-
te „dat”-uri ale dreptului, realități exterioare acestuia ce determi-
nă acțiunea legiuitorului sau dau naștere unor reguli izvorâte din 
necesitățile practice.

Factorii determinanți ai constituirii dreptului sunt:
- factorii economici, condițiile materiale de existență a societății 

umane, determinate de formele proprietății și libertatea antrepre-
noriatului;

- factorii politici, situația politică din țară, modul de coexistență 
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a diverselor pături sociale, activitatea partidelor politice, a mișcă-
rilor și reuniunilor sociale;

- factorii sociali, asigurarea intereselor și necesităților persoanei, 
grija societății și statului față de cetățean (ca personalitate), asigu-
rarea și respectarea drepturilor și libertăților persoanei;

- factorii naționali, procesul de formare a dreptului este condiți-
onat și de inter-relațiile, formele de colaborare dintre etniile locui-
toare pe teritoriul dat, egalitatea și libertatea în dezvoltare;

- factorii politicii externe, imaginea statului pe plan internațio-
nal, relațiile cu alte state și organizații internaționale determină în 
mare măsură procesul de elaborare a dreptului;

- factorii ideologici, conștiința juridică a cetățenilor și societății în 
general, gradul de încadrare în conștiința socială, ideile juridice 
care, de asemenea, posedă o infl uență deosebită asupra procesului 
de elaborare a dreptului.

Prin izvor de drept în sens formal (juridic) se înțelege forma de 
exprimare a normelor juridice în cadrul unui sistem de drept în 
diverse epoci și țări, adică modul și forma în care voința generală 
(dominantă) se aduce la cunoștința subiecților de drept.

Izvoarele formale ale dreptului sunt determinate de realitățile 
sociale și sunt concepute pentru a răspunde nevoii de reglementa-
re într-o etapă sau alta a dezvoltării sociale, fi ind un mijloc necesar 
de promovare a ordinii juridice și asigurare a stabilității și sigu-
ranței în raporturile sociale.

Studiul izvoarelor formale ale dreptului dezvăluie existența 
unei diversități de izvoare, diversitate motivată de multitudinea 
și varietatea relațiilor sociale care reclamă reglementarea juridică: 
obiceiul juridic sau cutuma, precedentul judiciar și practica jude-
cătorească, doctrina juridică, contractul normativ, actul normativ.

Fiecare sistem de drept național are câteva tipuri de izvoare, 
rolul cărora nu este însă același. De obicei, unul dintre izvoare are 
importanță primordială.

Obiceiul juridic este cel mai vechi izvor al dreptului și, de fapt, 
a anticipat apariția legii scrise. Obiceiul devine juridic doar după 
aprobarea ofi cială a acestuia din partea statului.

Obiceiul juridic este regula de comportament formată ca rezultat al 
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dezvoltării istorice, recunoscută de stat, care a devenit obișnuință pentru 
oameni grație perioadei îndelungate de aplicare, dar corespunde interese-
lor unei anumite colectivități umane.

Precedentul judiciar – decizia unui organ administrativ sau jude-
cătoresc privind un caz concret, devenit ulterior un etalon (model) 
de judecare a cazurilor analogice. În cazul cercetării unui caz juri-
dic se va lua în considerație nu toată decizia organului emitent, ci 
doar nucleul cazului, esența poziției juridice a judecătorului. Pre-
cedentul judiciar domină și constituie forma principală în țările 
sistemului anglo-saxon (Anglia, Australia, SUA etc.).

Doctrina juridică (știința juridică) – cercetările științifi ce (comen-
tariile la legi, tratate, monografi i, manuale etc.) în baza cărora or-
ganele de drept emit decizii în cazuri juridice concrete.

La anumite etape ale dezvoltării dreptului, doctrina juridi-
că poate servi în calitate de izvor al dreptului. Astfel, juriștii din 
Roma aveau dreptul de a prezenta explicații, care deveneau obli-
gatorii pentru instanțele de judecată. Actualmente, în țările siste-
mului musulman, doctrina juridică are un rol esențial în aplicarea 
dreptului. În Republica Moldova, știința juridică are importanță 
deosebită în dezvoltarea practicii judecătorești, perfecționarea le-
gislației, interpretarea corectă a normelor juridice, dar nu consti-
tuie un izvor ofi cial al dreptului.

Contractele normative reprezintă actele juridice care exprimă vo-
ința reciprocă a subiecților de drept de asumare a anumitor obli-
gațiuni juridice. Contractele normative constituie actele ce includ 
exprimarea de voință a părților privind drepturile și obligațiunile, 
stabilește consecutivitatea îndeplinirii și exprimă voința benevolă 
de executare a obligațiunilor. Aceste izvoare de drept sunt pe larg 
aplicate în domeniul dreptului muncii, civil, constituțional, ecolo-
gic, internațional.

Contractele normative reprezintă o manifestare a regulării nor-
mative. Prin urmare, izvorul juridic inițial al dezvoltării formelor 
contractuale și acordării forței juridice este legea sau alt act nor-
mativ.

Forma contractuală a dreptului este una de perspectivă. În con-
dițiile dezvoltării economiei de piață, tehnologiilor avansate, în 
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condițiile globalizării, statul nu poate rămâne unica organizație 
responsabilă de asigurarea ordinii de drept. Sporește rolul fi rme-
lor de producție, comerciale, al corporațiilor, concernelor, bănci-
lor. Acestea stabilesc relații de afaceri pe calea semnării contrac-
telor, mijlocul cel mai simplu, operativ și comod de reglementare 
a relațiilor reciproce. Altfel spus, sistemul contractual reprezintă 
nucleul mecanismului de piață al unei societăți democratice.

Actul normativ – cea mai răspândită formă a dreptului în etapa 
contemporană – formă specifi că țărilor Europei continentale (Ger-
mania, Austria, Spania, Franța, țările CSI) ce reprezintă un act de 
creare a dreptului care conține norme juridice.

2. Noțiunea și tipurile actelor normative

Rezultatul activității de legiferare îl constituie elaborarea acte-
lor normative.

Actele normative ca formă de manifestare a dreptului sunt actele ofi -
ciale cu norme juridice de reglementare a relațiilor sociale emise de orga-
nele competente. Actul normativ posedă o serie de particularități, și 
anume:

- statul atribuie competențe anumitor subiecți (organe, persoa-
ne) în vederea elaborării și adoptării actelor normative, reglemen-
tării normative a relațiilor sociale într-un anumit domeniu, asigu-
rării realizării prevederilor actelor normative adoptate;

- actul normativ reprezintă un document și este adoptat cu res-
pectarea unei proceduri determinate (în special referitoare la acte-
le legislative), a cerințelor față de conținut și formă;

- actul normativ acționează în timp, spațiu și asupra unui cerc 
concret de persoane;

- actul normativ conține norme juridice, prezența cărora confe-
ră caracter normativ obligatoriu;

- actele normative corespund constituției, convențiilor interna-
ționale și nu vin în contradicție cu actele de forță juridică superi-
oară.
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Actele normative necesită a fi  diferențiate de actele individuale 
și cele interpretative.

Actele individuale sunt acte emise de organele de stat, organiza-
țiile nestatale, persoanele cu funcții de răspundere care exprimă o 
decizie asupra unui caz juridic concret (sentința de judecată sau 
hotărârea judecătorească, ordinul conducătorului etc.). Actele in-
dividuale se mai numesc și acte de aplicare a dreptului. Fiind de 
unică aplicare, sunt adresate unor persoane sau organizații con-
crete și obligatorii pentru executare doar acestora.

Actele de interpretare sunt acte de explicare a normelor juridice 
și nu conțin norme juridice noi, ci le explică doar pe cele existente.

Actul normativ este clasifi cat după anumite criterii:
a) după forța juridică, deosebim: legi – acte care posedă forță juri-

dică superioară; actele normative subordonate legilor – actele bazate 
pe legi și care nu le contrazic. Toate actele normative, cu excepția 
legilor, sunt subordonate legilor;

b) după sfera de acțiune, deosebim: acte de acțiune internă și exter-
nă. Actele de acțiune externă cuprind toți subiecții cărora le sunt 
adresate (organizații, persoane, indiferent de activitatea de muncă 
sau ocupație a acestora).

Orice act normativ posedă limite de acțiune, și anume:
- în timp (adică este limitat de perioada de acțiune în care are 

forță juridică);
- în spațiu (este limitat de un anumit teritoriu, asupra căruia se 

răsfrânge acțiunea actului normativ);
- asupra unor categorii de persoane, este limitat de un anumit cerc 

de persoane, care cad sub incidența acțiunii actului normativ.

Legea ca formă a actului normativ este actul normativ adoptat într-o 
ordine specială de către organul legislativ care reglementează cele mai 
importante relații sociale și posedă forță juridică superioară.

Legile pot fi  grupate în felul următor:
- după însemnătate și forța juridică, legile sunt: constituționale, or-

ganice și ordinare;
- după volumul și obiectul de reglementare, legile sunt: generale și 

speciale;
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- după termenul de acțiune, se deosebesc legi: permanente, tem-
porare și extraordinare.

Actele normative subordonate legilor sunt actele emise în baza legii, 
în corespundere cu prevederile legii și în realizarea legii, posedând obli-
gativitate juridică inferioară legii.

Actul normativ subordonat legii urmează a fi  clasifi cat în urmă-
toarele categorii:

În dependență de organul emitent:
- actele organelor supreme ale puterii de stat, inclusiv:
a) hotărârile Parlamentului;
b) decretele Președintelui Republicii Moldova;
c) hotărârile și ordonanțele Guvernului.

- actele organelor centrale ale puterii de stat:
a) actele departamentale;
b) actele ministerelor;
c) actele comisiilor de stat.

După forța juridică, actele normative subordonate legilor pot fi  
divizate în:

- acte generale;
- departamentale;
- interdepartamentale;
- locale;
- interne.

Una din formele actelor interne este actul normativ corporativ, 
adică actul emis de către organul de conducere al corporației (or-
ganizației, întreprinderii, instituției), care conține norme corpora-
tive privind ordonarea relațiilor în cadrul corporației. Actele cor-
porative de bază sunt:

- actele de constituire (statutul, contractul de constituire);
- regulile de ordine interioară;
- regulile de evidență contabilă și fi nanciară.
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Întrebări pentru evaluare:

1. Ce înțelegeți prin izvor material de drept?
2. Enumerați factorii determinanți ai cons� tuirii dreptului.
3. Ce înțelegeți prin izvor de drept în sens formal?
4. Enumerați � purile izvoarelor de drept.
5. Care sunt par� cularitățile obiceiului juridic?
6. În ce constă esența precedentului judiciar?
7. Care este rolul doctrinei ca izvor de drept?
8. Ce înțelegeți prin noțiunea de „contract norma� v”?
9. Formulați noțiunea „actului norma� v”. Enumerați par� cularitățile acestuia.

10. Ce � puri de acte norma� ve cunoașteți?

11. Defi niți legea și enumerați semnele ei.

12. Formulați și defi niți actul norma� v subordonat legii.

13. Enumerați � purile actelor norma� ve subordonate legilor.
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TEMA nr. 7.
NORMA JURIDICĂ

1. Normele sociale. Noțiune, semne, " puri

2. Conceptul și semnele normei juridice

3. Clasifi carea normelor juridice

4. Conținutul și structura normei juridice

1. Normele sociale. Noțiune, semne, tipuri

Normativitatea sau regularea normativă poate fi  defi nită ca formă spe-
cifi că activității sociale, îndreptată spre crearea, realizarea și asigurarea 
unor reguli de comportament generale, de diverse tipuri în scopul core-
lării relațiilor reciproce, realizarea necesităților și intereselor, inclusiv 
asigurarea unei stabilități și siguranță în societate.

Esența normativității ca lege socială rezultă în unifi carea haoti-
că a totalității voințelor unor persoane (membrii comunității soci-
ale) după anumite semne, condiționate de necesitățile și interesele 
acestei comunități.

Oamenii ca fi ințe sociale, priviți ca indivizi, sau constituiți în 
colectivități, realizându-și interesele și satisfăcându-și necesitățile, 
intră în diferite raporturi (relații) cu semenii lor. Întreaga viață so-
cială se desfășoară într-un cadru normativ, fără de care societatea 
ar fi  pradă samavolniciei și anarhiei, reguli care îngrădesc viața 
socială de haos și dezordine, contribuind la regularea conduitei 
oamenilor în anumite împrejurări.

Unifi carea, în sensul dat, reprezintă unitatea, formarea unui 
standard. Inevitabilitatea acestui proces este condiționată de pre-
zența unor necesități și interese ale membrilor societății. Nu poate 
fi  identifi cată doar o soluție de rezolvare a intereselor, susținere 
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sau negare a acestora, totul depinde de conținutul intereselor și 
situația de ansamblu din societate.

Conștientizând interesele, membrii societății tind spre unifi ca-
rea voinței, armonizarea intereselor, atribuirea necesităților socia-
le existente anumite forme normative.

În principiu, specifi cul regulării socio-normative se exprimă în 
normarea proceselor și fenomenelor sociale, printre care locul cen-
tral îl ocupă regulile (normele) sociale de comportament.

Normele sociale reprezintă mijlocul de regulare a relațiilor între 
oameni și se manifestă în forma unor reguli tipice, (șabloane sau 
etalon) al comportamentului participanților la relațiile sociale.

Știința juridică nu propune o clasifi care exhaustivă a normelor 
sociale, clasifi carea reieșind din criteriile: mijlocul de formulare, 
sfera de acțiune, confi gurarea socială. Din acest punct de vedere, 
evidențiem: norme morale, norme politice, norme estetice, norme 
etice, norme religioase, norme de familie, norme corporative, nor-
me-obiceiuri, tradiții, deprinderi și, nu în ultimul rând, norme ju-
ridice. În continuare vom examina doar unele din normele sociale 
enumerate mai sus.

Obiceiul este o normă socială formată în societate în rezulta-
tul reglării celor mai durabile relații sociale, devenită obligatorie 
grație aplicării în multiple cazuri similare pe parcursul activității 
umane. Unele acțiuni umane, repetate de mai multe ori, se trans-
formă în deprinderi, tradiții și se consideră obligatorii. Obiceiu-
rile sunt reguli inerente: comunității primitive, epocii medievale 
și feudale. În etapa actuală, obiceiurile formează o parte mai pu-
țin importantă a vieții sociale. Obiceiul ca oricare regulă socială 
indică comportamentul necesar și presupune anumite măsuri de 
infl uență socială în cazul încălcării acestuia: de la disprețul public 
până la alte forme de infl uență mai grave sub forma constrângerii 
fi zice – în epoca primitivă, răzbunarea cu sânge sau lipsirea de 
viață - în primele formațiuni statale.

Recunoașterea juridică a obiceiului constă în faptul că organele 
de stat competente se bazează pe obiceiuri în unele cazuri pentru a 
reglementa careva relații sociale. Ca urmare, norma-obicei obține 
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caracter juridic, respectarea căreia se asigură prin forța de con-
strângere a statului.

Morala constituie sistemul normelor, opiniilor, principiilor, 
convingerilor apărute din necesitatea coordonării reciproce a in-
tereselor sociale, care regulează relațiile dintre oameni, stat, fa-
milie în baza valorilor morale. Valorile morale reprezintă binele, 
responsabilitatea, echitatea, cinstea, demnitatea, altruismul etc. 
Morala cuprinde toate sau aproape toate domeniile vieții sociale: 
economie, drept, politică etc. Morala reprezintă pilonul de bază 
în formarea comportamentului persoanei, cu ajutorul căruia sunt 
înlăturate confruntările dintre oameni.

Normele corporative. Deosebirea esențială a normelor corporati-
ve care contribuie la regularea relațiilor sociale constă în elabora-
rea acestora uniunile de cetățeni (partid, sindicate, societate pe ac-
țiuni etc.), le exprimă voința (interesul), și regulează relațiile între 
membrii acestor uniuni.

Normele corporative:
- sunt expuse în formă scrisă, acte scrise, adoptate în ordinea 

stabilită, de exemplu, statutele, contractul de constituire;
- posedă forță juridică doar în cadrul organizației, societății sau 

altei întreprinderi și sunt obligatorii doar pentru membrii acestei 
organizații;

- sunt asigurate prin măsuri organizaționale interne, conform 
ordinii stabilite și disciplinei corporative a membrilor organizației.

Religia constituie codul de norme regulatorii ale vieții sociale, 
infl uențând comportamentul oamenilor prin conștiință și credin-
ță. Religia învață oamenii să cunoască prevederile etico-religioase, 
norme care impun supunerea celor 10 porunci divine, respectarea 
cărora contribuie la conștientizarea individuală, iar respectarea și 
includerea în comportamentul propriu corespunde moralității și 
cerințelor legii.
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2. Conceptul și semnele normei juridice

Norma juridică reprezintă o regulă de comportament obligatorie, ge-
nerală și impersonală, tipică, stabilită și asigurată de stat, în scopul re-
glementării și apărării juridice a relațiilor și ordinii sociale în conformi-
tate cu interesul general (dominant).

Norma juridică este elementul primar, principal al dreptului, 
noțiunea-cheie a întregului sistem juridic. Procesul de formare și 
realizare a dreptului, legislația, noțiunile și construcțiile juridi-
ce conțin norme juridice. Esența și semnele normei juridice sunt 
ca norme ale dreptului. Norma juridică aidoma dreptului este o 
construcție normativă, exprimată în legislație. Prin urmare, con-
strucția juridico-normativă este un element al dreptului natural, 
iar norma juridică este un element al dreptului pozitiv. Nu toate 
construcțiile dreptului natural sunt însă norme juridice. În același 
timp, multiple norme juridice (organizaționale, tehnice, procedu-
rale) nu se intersectează cu dreptul natural.

Posedând toate calitățile normelor sociale, normele juridice 
îmbracă calități specifi ce, determinate de legătura indisolubilă cu 
statul. Normele juridice devin regulatorii grație corelării capacită-
ților socio-generale și infl uențării statale asupra oamenilor, toto-
dată prin forma de exprimare și apărare împotriva faptelor ilicite.

Trăsăturile normei juridice:
- este o categorie a normelor sociale;
- are drept scop reglementarea celor mai valoroase relații socia-

le în conformitate cu voința și interesul deținătorilor puterii;
- este un model de reglementare a relațiilor sociale care deter-

mină limitele admisibile ale comportamentului unui individ (grup 
social) întru realizarea intereselor egoiste;

- are caracter general, adică are o aplicare repetată, în cazuri 
nelimitate;

- prescrie o conduită tipică, este un etalon de apreciere de către 
stat a conduitei cetățenilor în diverse situații;

- are caracter impersonal, adică nu se adresează unei persoane 
concrete, nu vizează soluționarea litigiului unei singure persoane. 
Ea se aplică tuturor persoanelor în condițiile determinate de lege;
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- este emisă sau sancționată de stat și asigurată de forța coerci-
tivă a acestuia;

- are un caracter obligatoriu.

Norma juridică include neapărat:
- obligațiunea individului;
- acceptarea sau interzicerea unui tip concret de comportament.

3. Clasifi carea normelor juridice

Clasifi carea științifi că a normelor juridice permite, în primul 
rând, determinarea locului fi ecărui tip de norme juridice în siste-
mul dreptului, în al doilea rând, stabilirea funcțiilor și rolului nor-
melor juridice în reglementarea relațiilor sociale, în al treilea rând, 
infl uența dreptului asupra relațiilor sociale, în al patrulea rând, per-
fecționarea activității de creare și aplicare a dreptului.

Normele juridice sunt clasifi cate conform diverselor criterii:
I. După funcția normelor juridice în mecanismul reglementării juri-

dice, deosebim:
- norme juridice primare (fundamentale);
- norme-reguli de comportament;
- norme generale și speciale.

Normele fundamentale sunt plasate pe treapta superioară a le-
gislației, poartă caracter general (abstract); norme care constituie 
fundamentul reglementării juridice a relațiilor sociale. Prin inter-
mediul acestor norme sunt determinate scopurile, sarcinile, prin-
cipiile, limitele, metodele reglementării juridice, sunt expuse cate-
goriile și noțiunile juridice.

În componența normelor juridice fundamentale deosebim: 1) 
norme-preambul, 2) norme-principii, 3) norme-defi niții.

Normele-reguli de comportament, spre deosebire de cele funda-
mentale, reglementează nemijlocit comportamentul uman, re-
lațiile sociale. Una din particularitățile specifi ce normei juridice 
de comportament constă în caracterul obligatoriu, corespunzător 
cărui norma stabilește pentru participanții la relațiile sociale drep-



TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI. NOTE DE CURS

51

turile subiective și obligațiunile juridice garantate și ocrotite de 
stat. Astfel, normele obțin caracter juridic, iar participanții devin 
subiecți ai unui raport juridic.

II. După obiectul reglementării juridice (după ramura de drept), 
deosebim:

- norme ale dreptului muncii;
- norme ale dreptului familiei;
- norme ale dreptului constituțional;
- norme ale dreptului administrativ;
- norme ale dreptului fi nanciar;
- norme ale dreptului agrar;
- norme ale dreptului penal etc.

Autonomia relativă și unitatea relațiilor sociale condiționează 
particularitățile normelor juridice de reglementare, care în totali-
tate formează ramura de drept. Normele ramurale se clasifi că în:

a) norme materiale;
b) norme procesuale;
c) norme de apărare socială.

Normele juridice materiale prevăd drepturile și obligațiunile su-
biectelor de drept, statutul juridic, limitele reglementării juridice 
etc., scopul constând în asigurarea drepturilor și libertăților omu-
lui, ordonarea relațiilor în societate, stabilirea ordinii de drept.

Normele juridice procesuale reglementează relațiile organizațio-
nale și poartă caracter organizațional-procedural, reglementând 
ordinea, procedura, formele și metodele realizării normelor drep-
tului material.

Nome juridice de apărare a ordinii de drept prevăd urmările (con-
secințele) încălcării normelor materiale sau procesuale și se reali-
zează prin atragerea la răspunderea juridică a persoanelor vino-
vate.

III. După metoda de reglementare juridică, deosebim:
- norme imperative;
- dispozitive;
- de stimulare;
- de recomandare.
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Normele imperative (categorice, obligatorii) nu permit interpre-
tări ale prevederilor legale. Sunt imperative majoritatea normelor 
juridice din diverse ramuri ale dreptului.

Normele dispozitive prescriu varianta de comportament, acor-
dând totodată subiectelor posibilitatea alegerii variantei de com-
portament. De obicei, normele dispozitive sunt expuse în felul 
următor: „Dacă altceva nu este prevăzut de lege sau contract,...”.

Normele de stimulare sunt prevederile ce acordă măsuri de sti-
mulare în cazul comportamentului pozitiv, acceptat de stat și so-
cietate, și constă în executarea benevolă a obligațiunilor juridice 
care depășesc limitele cerințelor obișnuite, implicând o înaltă ca-
pacitate de muncă a oamenilor, activitate de creație și socială (pre-
vederi normative privind distincțiile de stat, premii etc.).

Normele de recomandare stabilesc variantele de reglementare a 
relațiilor sociale, acceptate de stat.

IV. După forma de exprimare a prevederilor, deosebim:
- norme permisive,
- onerative și
- prohibitive.

Normele permisive acceptă subiectelor de drept săvârșirea anu-
mitor acțiuni și conțin în text expresiile „poate”, „are dreptul”, 
„benefi ciază” (primirea pensiei, depunerea unei cereri în instanța 
de judecată).

Normele onerative exprimă obligațiunea de a comite anumite 
acțiuni pozitive, împuternicirea subiectelor de drept cu anumite 
obligațiuni (depunerea declarației pe venit), acestor norme le sunt 
caracteristice îmbinările „obligat”, „trebuie”.

Normele prohibitive interzic comportamentul prevăzut, indică 
asupra necesității de abținere de la comiterea anumitor acțiuni. 
Interdicțiile sunt prevederi statale în scopul prevenirii posibilelor 
urmări negative pentru stat, societate sau personalitate. Varianta 
de interzicere a comportamentului este însoțită de expresiile „nu 
se permite”, „nu are dreptul” etc.
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4. Conținutul și structura normei juridice

Conținutul normei juridice este unitatea elementelor componente. 
Respectiv, norma juridică constă din trei elemente: (ipoteza, dispoziția, 
sancțiunea). Conținutul normei juridice include:

- conținutul logic al normei include afi rmarea sau infi rmarea 
anumitor obiecte sau fenomene ale realității obiective;

- conținutul socio-juridic perceput ca relații sociale reglementate 
de componența obiectivă și subiectivă a normelor juridice;

- conținutul volitiv al normei juridice constă în tendința deținăto-
rilor puterii de a reglementa într-un anumit mod relațiile sociale.

Conținutul normei juridice îmbracă o anumită formă, numită 
prevedere legislativă. Pentru stabilirea conținutului normei juri-
dice se cere menționarea elementelor de bază ale acesteia, ceea ce 
formează structura normei juridice. Fiecare normă juridică răspun-
de la trei întrebări:

- în care condiții se realizează (ipoteza);
- care sunt regulile de comportament ale părților în aceste con-

diții (dispoziția);
- care sunt urmările încălcării acestei reguli (sancțiunea).

Norma juridică indică condițiile asupra cărora urmează a fi  
aplicată, apoi expunerea regulii însăși de comportament și înche-
ierea, indicația la urmările nerespectării acestei reguli. Construcția 
trihotomică a normei juridice reprezintă structura logico-juridică 
a normei juridice. Aceasta se caracterizează prin formula „Dacă..., 
atunci ... În caz contrar...”. Pentru crearea structurii logico-juridi-
ce, pe lângă cerințele și regulile logicii, se cere cunoașterea perfec-
tă a legislației, tehnicii juridice, legăturilor juridice.

Elementele normei juridice formează modelul normei juridice, 
însă caracterul, numărul, mijlocul de legătură și destinația ele-
mentelor depind de tipul normei juridice.

În continuare vom analiza structura normelor-reguli de com-
portament.

Ipoteza normei juridice reprezintă partea normei juridice care in-
dică la faptele, condițiile, împrejurările cotidiene, în prezența sau 
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lipsa cărora norma juridică intră în acțiune, la fel asupra subiecte-
lor față de care această normă este adresată (răspunde la întrebări-
le: Unde? Când? În care condiții?).

Cu ajutorul ipotezei, o situație abstractă de comportament este 
realizată într-un caz concret, asupra unei persoane determinate, 
în anumit timp și loc. Generalizarea situațiilor sociale conduce la 
formarea modelului de comportament, exprimat abstract în fi e-
care normă, iar fi ecare situație, expusă în ipoteză, prinde viață în 
regulile de comportament. Cu alte cuvinte, ipoteza pune în miș-
care norma juridică. Dacă ipoteza indică asupra unor împrejurări, 
de prezența sau absența cărora este legată acțiunea normei juridi-
ce, atunci ipoteza se numește simplă. Dacă ipoteza leagă acțiunea 
normei juridice de prezența sau absența unor circumstanțe, atunci 
se numește complexă. Alternativă se numește ipoteza care prezintă 
acțiunea normei juridice în dependență de unele împrejurări enu-
merate în lege.

Dispoziția este partea normei juridice care conține regula de 
comportament necesar a fi  urmată de participanții la relațiile juri-
dice. Dispoziția este nucleul, pilonul normei juridice. Norma juri-
dică nu poate fi  alcătuită doar din dispoziție. Numai în combina-
ție cu ipoteza și sancțiunea, dispoziția manifestă capacitățile sale 
regulatorii. Dispoziția este un model al comportamentului legal.

În dependență de modul de expunere a regulilor de comporta-
ment, deosebim următoarele forme ale dispoziției:

a) simplă, dispoziția care indică varianta de comportament, dar 
nu o explică;

b) descriptivă, dispoziția care descrie toate semnele de compor-
tament;

c) de trimitere, dispoziția care nu conține reguli de comporta-
ment, ci face trimitere la alte norme legale (de regulă din același act 
normativ);

d) de blanchetă, care, pentru a face cunoștință cu regulile de com-
portament, face trimitere la alte acte normative, normele instrucți-
unilor, normelor tehnice etc.

Sancțiunea este elementul structural al normei juridice, care asi-
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gură aplicarea dispoziției. Acestea sunt consecințele nefavorabile 
ca urmare a încălcării prevederilor dispoziției și exprimă reacția 
negativă a societății, statului la cei care încalcă prevederile norme-
lor legale. Până când normele juridice nu vor fi  executate benevol, 
până atunci sancțiunea va rămâne măsura reală de asigurare și 
executare a normelor juridice, deci întărirea legalității și ordinii de 
drept.

Vizavi de caracterul urmărilor nefavorabile pentru făptuitor, 
sancțiunea poate stabili:

- măsuri de răspundere (pedeapsa închisorii, amenda, munca 
neremunerată în folosul comunității etc.), numite sancțiuni de 
osândă;

- măsuri de prevenire (confi scarea averii, reținerea, măsuri de 
constrângere cu caracter medical etc.);

- măsuri de apărare (restabilirea la serviciu, în cazul concedierii 
ilegale, plata pensiei alimentare etc.).

Aplicarea măsurilor indicate reprezintă înlăturarea daunelor 
cauzate persoanelor și restabilirea drepturilor încălcate (aceste 
măsuri, spre deosebire de măsurile de răspundere, prevăd execu-
tarea obligațiunilor necesare, neîndeplinite la timp de către făptu-
itor).

Urmările nefavorabile ale comportamentului subiectului (pier-
derea indemnizației privind incapacitatea temporară de muncă de 
către bolnav ca urmare a încălcării regimului de spital sau nepre-
zentarea fără motive întemeiate la controlul medical etc.).

Sancțiunile normelor juridice sunt clasifi cate, după caracterul 
urmărilor nefavorabile, în trei grupe: absolut determinate, relativ 
determinate, de alternativă.

Structura trihotomică a normei juridice are o însemnătate deo-
sebită pentru activitatea de creare și aplicare a dreptului, deoare-
ce permite crearea unui sistem viabil de infl uență statală asupra 
comportamentului uman. Structura trihotomică a normei juridice 
asigură determinarea variantei optime de comportament, a situ-
ației necesare de acțiune, ceea ce asigură realizarea prevederilor 
legale. Lipsa elementului structural al normei-reguli de compor-
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tament demonstrează incapacitatea reglementării juridice, și anu-
me: sau norma pierde legătura cu împrejurările concrete din viață 
(devine fără obiect), sau nu prevede varianta de comportament, 
sau pierde capacitățile sale de stimulare.

Întrebări pentru evaluare:

1. Formulați defi niția normei sociale.

2. Care este esența norma� vității ca lege socială?

3. Ce înțelegeți prin „obicei”?

4. Stabiliți corelația moralei și dreptului.

5. Ce este morala? Descrieți principalele valori morale într-o societate

democra� că.

6. Care sunt par� cularitățile normelor corpora� ve?

7. Stabiliți corelația dreptului cu religia.

8. Aduceți exemple în care normele religioase reglementează relațiile între

oameni.

9. Conspectați cele 10 porunci, expunându-le ca norme sociale.

10. Formulați defi niția normei juridice.

11. Cum înțelegeți expresia „Norma juridică refl ectă cele mai importante relații 

sociale”?

12. Care este esența modelării relațiilor sociale cu ajutorul normelor juridice?

13. Cum se manifestă � pizarea față de norma juridică?

14. Prin ce se exprimă caracterul obligatoriu și general al normei juridice?

15. Ce include conținutul normei juridice?

16. Ce criterii de clasifi care a normelor juridice cunoașteți?

17. Caracterizați normele-reguli de comportament și care este diferența de

normele-defi niții.

19. Diferențiați normele juridice materiale de cele procesuale.

20. Caracterizați normele evidențiate după metoda reglementării juridice.

21. Care este diferența dintre normele onera� ve, prohibi� ve și permisive?

22. Care elemente formează structura normei juridice?

23. Care este conținutul ipotezei ca element al normei juridice?

24. Enumerați � purile de dispoziții ca elemente ale normei juridice.

25. Care este rolul sancțiunii în cadrul normei juridice?

26. Enumerați � purile sancțiunilor.
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TEMA nr. 8.
TEHNICA ELABORĂRII ACTELOR NORMATIVE

1. Conceptul de elaborare a dreptului
2. Etapele procesului de elaborare a dreptului
3. Părțile componente și structura internă a actelor norma$ ve

1. Conceptul de elaborare a dreptului

Una din funcțiile principale ale statului este cea de creare a 
dreptului, adică ridicarea voinței de stat la rangul de lege, activi-
tate realizată prin intermediul organelor competente. Finalitatea 
activității date o constituie elaborarea și adoptarea actelor norma-
tive.

În procesul de elaborare a dreptului, normele dreptului natu-
ral îmbracă forma actelor normative și devin norme ale dreptului 
pozitiv, adică dreptul în forma actelor legislative. Procedura de 
ridicare a normelor și principiilor dreptului natural, a necesităților 
sociale și intereselor cetățenilor la rang de lege constituie conținu-
tul procesului de elaborare a dreptului.

Procesul de elaborare a dreptului reprezintă activitatea organelor de 
stat și a persoanelor cu funcții de răspundere, în urma căreia voința ge-
nerală (dominantă) capătă expresie statală, fi ind exprimată într-un anu-
mit izvor material al dreptului și constă în emiterea, modifi carea sau 
anularea (abrogarea) actelor normative.

Luând în considerație caracterul statal al activității de elabora-
re a dreptului, vom deosebi procesul de elaborare a dreptului în 
sens propriu (îngust) – tehnica elaborării actelor normative și, în sens 
larg, – formarea dreptului (constituirea dreptului). Conceptul de ela-
borare a dreptului mai include noțiunile: tehnică juridică, tehnică 
legislativă, elaborarea actelor normative, funcțiile tehnicii juridice, 
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principiile elaborării actelor normative, tehnica realizării, aplicării 
și interpretării dreptului etc.

Normele juridice sunt elaborate în temeiul prescripțiilor stata-
le, proces precedat de elucidarea necesităților dictate de evoluția 
socială. Or conținutul normativității juridice îl asigură izvoarele 
materiale ale dreptului (factorii social-economici, politici, națio-
nali și internaționali, ideologici, organizaționali, culturali etc.), iar 
conținutul social se inserează în ordinea de drept cu ajutorul teh-
nicii juridice, adică ansamblul de reguli, principii și procedee prin care 
necesitățile vieții sociale capătă formă juridică. Acestea sunt aplicate 
atât în procesul de elaborare, cât și cel de aplicare și interpretare a 
normelor juridice.

Tehnica legislativă este o parte constitutivă a tehnicii juridice. În-
treaga activitate de elaborare a legilor se efectuează cu respectarea 
unor proceduri, metode și principii care să răspundă cu exactitate 
unei reglementări științifi ce care, utilizate în procesul de elaborare 
a legilor, formează tehnica legislativă.

Procesul de elaborare a actelor normative tinde spre întruchi-
parea raționalității și moralității dreptului, reclamând anumite 
principii (idei călăuzitoare), realizarea cărora asigură calitatea și 
efi cacitatea acestuia (procesului).

Principiile procesului de elaborare a actelor normative sunt:
- principiul supremației dreptului;
- principiul fundamentării științifi ce a activității de elaborare a 

actelor normative;
- principiul planifi cării;
- principiul respectării unității de sistem al dreptului;
- principiul asigurării unui raport fi resc între dinamica și statica 

dreptului;
- principiul accesibilității și economiei în elaborarea normativă.
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2. Etapele procesului de elaborare
a actelor normative

Procesul de elaborare a actelor normative reprezintă o totalitate de 
acțiuni succesiv organizate, reglementate de normele constituționale sau 
alte acte juridice și sunt orientate spre adoptarea, modifi carea, aducerea 
la cunoștința publică a actului normativ. Tipurile actelor normative 
depind de competența organelor de stat de diverse nivele. De ace-
ea, elaborarea, prevederea și adoptarea unui tip de act normativ în 
ierarhia actelor dispune de anumite etape specifi ce.

Procesul de elaborare a dreptului îmbracă două etape:
1) inițierea proiectului actului normativ și
2) adoptarea actului normativ care, la rândul său, implică etape 

suplimentare.
La prima etapă se inițiază proiectului actului normativ. Procesul 

de elaborare a dreptului demarează cu luarea deciziei privind ela-
borarea actului normativ (decizia organului de stat competent care 
dispune de dreptul de inițiativă legislativă). Luarea deciziei pri-
vind elaborarea unui act normativ este inclusă preventiv în planu-
rile de elaborare, aceasta poate însă îmbrăca forma unei dispoziții 
a organelor de stat sau a organizațiilor obștești.

Elaborarea textului actului normativ include următoarele acțiuni 
premergătoare:

- determinarea numărului și cercului de specialiști;
- crearea grupului de lucru;
- determinarea necesităților sociale care urmează a fi  reglemen-

tate. În cadrul elaborării textului proiectului se utilizează aborda-
rea ramurală sau departamentală, când sunt incluși specialiști și 
organizații de profi l. De cele mai dese ori, indicația este expediată 
mai multor departamente, inclusiv organelor juridice (Ministerul 
Justiției, MAI, Procuratura, judecătoriile etc.).

Un moment esențial în elaborarea actelor normative îl constitu-
ie supunerea proiectelor actelor normative expertizei juridice, adică 
prevederea eventualelor urmări ale actului adoptat (economice, 
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politice, sociale, juridice, criminogene), la fel determinarea costu-
lui, posibilelor cheltuieli fi nanciare etc.

Discutarea textului proiectului actului normativ presupune stu-
dierea prealabilă a conținutului, fapt realizat cu implicarea părți-
lor cointeresate. Formele de examinare (discutare) pot fi : adunări, 
ședințe consultative ale comisiilor specializate, discutarea în pre-
să, sursele mass-media, recenzarea proiectelor de către instituțiile 
de învățământ, organizațiile științifi ce sau de profi l, referințele și 
concluziile specialiștilor.

Coordonarea actului normativ presupune avizarea corespunză-
toare sau înaintarea propunerilor din partea organelor interesate, 
neimplicate direct în elaborarea proiectului, dar conform genu-
lui de activitate se intersectează direct sau indirect cu problemele 
propuse reglementării.

Defi nitivarea (perfecționarea) proiectului actului normativ este reali-
zată de către comisiile de lucru sau de profi l, care studiază propu-
nerile și observațiile parvenite, redactează textul.

Etapa a doua – consta în adoptarea actului normativ și reprezintă o 
etapă ofi cială, deoarece este strict reglementată de lege.

Prezentarea proiectului actului normativ pentru discutare. În cazul 
elaborării legii, inițierea discuțiilor asupra proiectului legii este 
corelată cu realizarea dreptului inițiativei legislative. Proiectele 
de legi sunt prezentate Parlamentului pentru discutare, fi ind în-
soțite de note explicative, care conțin caracteristica argumentată a 
scopurilor, sarcinilor, ideilor de bază, la fel efectul scontat și fun-
damentarea economică. Această etapă fi nalizează prin includerea 
ofi cială a proiectului actului normativ pe ordinea de zi a ședințe-
lor Parlamentului.

Discutarea proiectului actului normativ presupune două sau trei 
lecturi, dacă nu este adoptat în prima lectură. În cadrul primei 
lecturi este ascultat inițiatorul proiectului de lege și, în mod obli-
gatoriu, poziția comisiei de profi l sau de lucru. Ulterior, au loc 
discuțiile pe marginea proiectului de lege, iar orice propunere sau 
observație este înregistrată. Prin urmare, proiectul este aprobat 
sau respins, cu stabilirea termenului pentru lectura a doua. Recti-
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fi cările propuse în privința proiectului de lege sunt examinate de 
către comisiile de lucru sau de profi l respective.

Votarea proiectului reprezintă o etapă importantă a procesului de 
elaborare a dreptului, procedură refl ectată în normele constituțio-
nale.

Legile sunt adoptate cu majoritatea votului deputaților din Par-
lament, dacă nu este prevăzut altfel în normele constituționale.

Promulgarea proiectelor este realizată de către Președintele țării. 
După promulgarea proiectului actului normativ, în mod obligato-
riu, are loc înregistrarea de stat.

Publicarea actului normativ reprezintă etapa fi nală a procesului 
de elaborare a dreptului, prin care vom înțelege nu doar aducerea 
la cunoștința publicului prin publicare, dar și răspândirea ofi cială 
pe alte căi (mass-media, expedierea prin poștă etc.).

3. Părțile componente și structura internă
a actelor normative

Elaborarea unui act normativ presupune o anumită structură. 
Tehnica juridică stabilește structura părților constitutive ale actu-
lui normativ, care împreună îi dau o anumită formă.

Actul normativ constă din următoarele părți componente:
- titlul actului normativ (sau elementul de identifi care);
- preambulul actului normativ;
- formula introductivă;
- dispozițiile sau principiile generale;
- dispozițiile de conținut;
- dispozițiile fi nale și tranzitorii.

Titlul actului normativ este elementul de identifi care. O cerință 
a tehnicii juridice privind titlul actului normativ este concizia și 
exprimarea clarității obiectului reglementării juridice.

Preambulul actului normativ reprezintă o succintă introducere, 
care tinde să prezinte considerațiile sociale, economice, politice și 
de altă natură determinante a necesității elaborării actului norma-
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tiv și motivelor justifi cative a noii reglementări (explică și funda-
mentează).

Formula introductivă cuprinde termenul normativ al reglemen-
tării juridice respective, unde sunt instituționalizate normele de 
competență pentru organul care adoptă actul normativ.

Dispozițiile sau principiile generale reprezintă o primă parte a re-
glementărilor din actul normativ, unde sunt stabilite dispoziții cu 
caracter general (principii generale, dispoziții generale) ce privesc 
actul normativ în totalitate (se determină obiectul, scopul, sfera 
relațiilor reglementate, defi nirea unor termeni etc.).

Dispozițiile de conținut formează conținutul actului normativ, 
unde sunt dezvăluite regulile ce stabilesc drepturile și obligațiuni-
le, este stipulat un anumit comportament, sunt prevăzute conse-
cințele nerespectării normei juridice, dispoziții mai mult sau mai 
puțin numeroase și, după caz, împărțite în capitole, secțiuni, pa-
ragrafe etc.

Dispozițiile fi nale și tranzitorii cuprind prevederi referitoare la 
punerea în aplicare a reglementării și intrarea ei în vigoare etc.

Actele normative pot cuprinde și Anexe (tabele, scheme, schițe, 
statistici etc.).

Elementul structural de bază al actului normativ îl constituie 
articolul, care cuprinde o dispoziție de sine stătătoare, alcătuită din 
unul sau mai multe alineate.

Întrebări pentru evaluare:

1. Numiți factorii infl uențabili ai procesului de elaborare a dreptului.

2. Care este diferența dintre „procesul de formare a dreptului” și ,,procesul de

elaborare a dreptului”?

3. Care este diferența dintre ,,procesul de elaborare a dreptului” și ,,tehnica 

legisla� vă”?

4. Care este conținutul principiilor de bază ale procesului de elaborare a

dreptului?

5. Care funcții sunt realizate în procesul de elaborare a dreptului?

6. Enumerați � purile procesului de elaborare a dreptului.
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7. Ce presupune pregă� rea actului norma� v ca etapă a procesului de

elaborare a dreptului?

8. Care este conținutul celei de-a doua etape a procesului de elaborare a

dreptului?

9. Descrieți structura actului norma� v.
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TEMA nr. 9.
INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE

1. Noțiunea, scopul și funcțiile interpretării normelor juridice
2. Metodele de interpretare a normelor juridice
3. Formele de interpretare a normelor juridice.

Noțiunea actului interpretării normelor juridice

1. Noțiunea, scopul și funcțiile
interpretării normelor juridice

Interpretarea normelor juridice reprezintă activitatea organelor de 
stat competente, a organizațiilor obștești și cetățenilor privind stabilirea 
conținutului și sensului exact al textului normelor juridice, fapt exerci-
tat cu ajutorul unui mecanism (tehnici, mijloace, procedee) și are drept 
scop aplicarea uniformă și efi cace a reglementărilor juridice.

În procesul interpretării sunt stabilite condițiile de acțiune a 
normei, drepturile și obligațiunile participanților la relațiile soci-
ale, inclusiv aplicarea răspunderii juridice în cazul încălcării pre-
vederilor legale. Interpretarea vine să asigure realizarea completă 
și multilaterală a normelor juridice în activitatea organelor execu-
tive, a instanțelor de judecată și a procuraturii, la exercitarea de 
către cetățeni și organizații a drepturilor și obligațiunilor. Prin ur-
mare, interpretarea contribuie la înțelegerea și aplicarea uniformă 
a normelor juridice în toată sfera sa de acțiune, asigură legalitatea 
și stabilitatea ordinii de drept în diferite domenii ale vieții sociale.

În fi ne, legile și alte acte normative vor fi  formulate adecvat, 
pentru a reda voința juridică a legislatorului vizând reglementa-
rea anumitor relații sociale. Așa-zisele „duhul legii” și „litera le-
gii” trebuie să coincidă, excluzând necesitatea interpretărilor su-
plimentare.
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În condițiile stabilității socio-politice și legislației bine defi ni-
te, vom da preferință certitudinii dreptului. Orientându-ne către 
aceste valori, interpretatorul nu va corecta, modifi ca legea în sen-
sul anumitor interese politice sau de altă natură, ci va fi xa sensul 
atribuit de legislator. Dacă legea oferă spațiu pentru interpretare, 
în cazul dat lege nu exprimă dreptul.

Interpretarea normelor juridice include două elemente:
- clarifi carea (pentru sine) și
- explicarea (pentru ceilalți).

Clarifi carea constă în dezvăluirea sensului și conținutului nor-
melor juridice „pentru sine”. Acest moment constituie punctul de 
reper pentru înțelegerea corectă și realizarea cerințelor normelor 
juridice.

Explicarea constituie lămurirea sensului normei juridice „pen-
tru terți” în scopul eliminării neclarităților în redarea conținutului 
și asigurarea unei aplicări uniforme în împrejurările pentru care 
a fost concepută. Se clarifi că toate normele juridice, dar se explică 
doar acele care necesită lămurire suplimentară din cauza necla-
rităților expunerii gramaticale sau aplicării incorecte în practică. 
Explicarea reprezintă expunerea (tălmăcirea), conținutului voinței 
de stat și manifestarea acesteia față de terți.

Interpretarea ca oricare proces cognitiv este subordonată regu-
lilor logicii formale și dialectice. Interpretarea normei necesită a fi  
întemeiată, probatorie, calitate prezentă doar dacă însuși procesul 
interpretării s-a realizat în corespundere cu regulile indicate.

O cerință obligatorie pentru interpretul normelor juridice este 
posedarea unei pregătiri juridice speciale, culturi juridice avansa-
te, cunoașterea realizărilor în domeniul juridic. De nivelul pregăti-
rii profesionale a juriștilor, în mare parte, depinde calitatea muncii 
de explicare a dreptului, perceperea sensului exact al normelor ju-
ridice, executarea expresă a prevederilor legale.

Obiectul interpretării îl constituie totalitatea actelor normative. 
Obiectul material al interpretării îl formează voința legislatorului, 
exprimată în lege (acte normative).

Interpretarea normelor juridice este înfăptuită în toate domeni-
ile dreptului obiectiv; inclusiv tehnica juridică și elaborarea nor-
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melor de drept la nivel de proiect, activitatea de aplicare a norme-
lor de drept etc.

Rezultatul interpretării normei juridice va fi  determinarea și ex-
plicarea sensului exact al normei juridice.

2. Metodele de interpretare a normelor juridice

Metodele interpretării normelor juridice reprezintă totalitatea 
procedeelor de analiză a actelor normative. Vom evidenția inter-
pretarea gramaticală, logică, sistematică, istorică, juridică și teolo-
gică.

Interpretarea gramaticală reprezintă clarifi carea sensului normei 
juridice prin analiza gramaticală a textului acesteia, stabilirea cu-
vintelor ori propozițiilor cu care este formulată ipoteza, dispoziția 
și sancțiunea normei juridice.

Prin urmare, se apreciază sensul (înțelesul) unor cuvinte, forma 
lor gramaticală (genul, numărul, gradul de comparație), se deter-
mină legătura dintre acestea. Ulterior, se analizează structura gra-
maticală a propozițiilor și frazelor din care este compusă norma 
juridică. La interpretarea gramaticală prezintă interes clarifi carea 
sensului unor termeni speciali, explicarea sensului cărora este sta-
bilită și în alte acte normative. Aplicând normele juridice ce conțin 
termeni folosiți și în alte domenii, este importantă clarifi carea sen-
sului avut în vedere de organul care a emis actul normativ.

Știința juridică a elaborat o serie de reguli privind interpretarea 
gramaticală. Așadar, înțelesul cuvintelor și îmbinărilor va fi  tălmă-
cit în felul expus în limba literară, dacă nu sunt prezente motive 
pentru altfel de interpretare („regula de aur a interpretării”), și 
anume:

- înțelegerea termenului stabilit de legislator pentru o anumită 
ramură a dreptului nu poate fi  extinsă și asupra altor domenii;

- dacă legea nu conține explicația termenului, atunci acesta va fi  
înțeles așa cum este utilizat în știința juridică și practică;

- formulările identice din una și aceeași lege nu pot fi  înțelese 
diferit, dacă aceasta nu rezultă din lege.



TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI. NOTE DE CURS

68

Interpretarea logică constă în clarifi carea sensului normei juridi-
ce din conținutul legilor cu ajutorul regulilor și tehnicilor logicii 
formale folosite (fără a depăși limitele textului actului normativ). 
În procesul interpretării logice au loc următoarele operațiuni:

- dezvăluirea conținutului normei urmează a fi  efectuată prin 
introducerea unor cuvinte suplimentare, necesare pentru perce-
perea sensului textului;

- analiza noțiunilor care refl ectă cuvintele și expresiile, opiniile 
și raționamentele, legăturile reciproce, la fel și conținutul noțiunii 
analizate cu alte noțiuni, ceea ce permite ajungerea la concluzii din 
analiza acestor noțiuni;

- sunt utilizate operațiunile logice, de analiză și sinteză, pentru 
a evidenția din prevederile legale norma juridică sau formularea 
prin analogie a normei juridice.

Interpretarea sistematică constă în clarifi carea conținutului nor-
mei juridice prin confruntarea acesteia cu alte norme și stabilirea 
legăturilor de reciprocitate.

Orice normă juridică acționează în strânsă legătură cu alte nor-
me. De aceea, pentru stabilirea conținutului exact al unei anumite 
norme juridice se cere clarifi carea legăturii logice cu alte norme. 
Mai întâi are loc stabilirea legăturii cu normele înrudite după con-
ținut cu norma supusă interpretării, apoi a actului normativ (lege, 
decret, instrucțiune etc.) unde este formulat și locul în actul nor-
mativ dat. Dacă norma se găsește într-un act normativ subordonat 
legii, atunci se cere clarifi carea posibilei contradicții cu legea sau 
alte acte normative cu forță juridică superioară. Este posibilă și 
confruntarea normelor diverselor ramuri de drept.

Interpretarea istorică a normei juridice reprezintă elucidarea sco-
purilor și sarcinilor acesteia în baza analizei situației istorico-poli-
tice, a factorilor sociali și economici infl uențabili ai voinței legisla-
torului. Atare abordare permite dezvăluirea sensului socio-politic 
al normei, esența și conținutul moral.

Interpretarea teleologică – clarifi carea sensului normelor juridice 
prin elucidarea scopului propus ca model de comportament. In-
terpretarea teleologică presupune dezvăluirea și evidențierea sco-
pului urmărit de către organul emitent, tip de interpretare utilizat 
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în cazul lipsei preambulului la actul normativ supus interpretă-
rii, dar necesar pentru elucidarea scopurilor aplicative ale actului 
normativ, predestinat utilizării de serviciu și atingerii funcțiilor 
sociale în domeniile economic, cultural, politic etc.

3. Formele interpretării normelor juridice.
Noțiunea actului interpretării normelor juridice

Factorul decisiv la stabilirea formelor interpretării normelor ju-
ridice este subiectul, care realizează interpretarea (organele pute-
rii legislative și executive, organele procuraturii și judecătorești, 
persoanele fi zice și juridice).

În dependență de subiecții care fac interpretarea și de urmările 
juridice, interpretarea este:

- ofi cială și
- neofi cială.

Interpretarea ofi cială reprezintă explicarea normelor juridice de 
către organele împuternicite în acest sens, interpretare obligatorie 
pentru toți care aplică această normă juridică. Interpretarea ofi -
cială își găsește expresia în acte speciale emise de către organul 
competent (instrucțiuni, ordonanțe etc.). Interpretarea ofi cială se 
divizează în:

- normativă și
- cazuală (individuală).

Interpretarea neofi cială reprezintă explicarea sensului normei ju-
ridice și nu are caracter obligatoriu, însă contribuie substanțial la 
înțelegerea sensului normelor juridice și la aplicarea actelor nor-
mative.

O formă deosebită a interpretării neofi ciale este interpretarea 
doctrinară (științifi că), care emană din partea instituțiilor de cerce-
tare, științifi ce, a juriștilor-savanți califi cați, juriștilor-practicieni 
experimentați în comentarea legislației, inclusiv descrisă în lucră-
rile științifi ce, articole, lecții, comentarii etc.

Interpretarea doctrinară a conținutului normei juridice și prac-
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ticii de aplicare se bazează pe cunoștințele și înțelegerea profundă 
a legităților realizării juridice, rolul dreptului în organizarea vieții 
sociale, în aprobarea unor decizii juridice concrete. Recomandări-
le științifi ce ajută organelor de stat la perfecționarea activității de 
creare și aplicare a normelor de drept, realizarea ei în corespunde-
re cu legitățile obiective ale dezvoltării sociale.

Rezultatul interpretării reprezintă claritatea totală și determina-
rea sensului normei juridice.

Clarifi carea sensului reprezintă înțelegerea profundă a conținutului 
normei, excluderea dubiilor privind concluziile formulate ca urmare a 
interpretării.

Rezultatele interpretării sunt divizate pe anumite domenii, potri-
vit corelației dintre exprimarea textuală a normei („litera legii”) și 
conținutul ei real („spiritul legii”). Conform acestui criteriu, expli-
carea normelor juridice poate fi :

- literală;
- extensivă;
- restrictivă.

Interpretarea literală (adecvată) reprezintă explicarea conținutului 
real (sensul) al normei juridice ce corespunde în totalitate expresi-
ei textuale („spiritul legii” și „litera legii” coincid).

În cazuri excepționale pot interveni însă neconcordanțe între 
conținutul real al normei și expresia textuală, cazuri în care „spiri-
tul legii” și „litera legii” nu coincid.

Interpretarea extensivă – dacă în urma elucidării se stabilește că 
conținutul real al normei juridice este mai larg decât expresia tex-
tuală, atunci interpretarea va fi  extensivă. În acest caz, „spiritul 
legii” este mai larg decât „litera legii”.

Interpretarea restrictivă reprezintă situația în care conținutul real 
al normei juridice este mai îngust decât expresia textuală, „spiri-
tul legii” este mai îngust decât „litera legii”. Se recurge la inter-
pretarea restrictivă atunci când, împreună cu norma interpretată 
în lege, se conțin și norme care restrâng conținutul acesteia. Nu 
se admite aplicarea interpretării restrictive în cazul enumerărilor 
prevederilor legale ale actului normativ.
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Actul interpretării normelor juridice reprezintă actul juridic adop-
tat de organul competent, care conține explicația conținutului și ordinii 
aplicării normei juridice.

În dependență de sfera de acțiune și împuternicirile subiectului 
interpretării, se deosebesc:

a) acte interpretative de elaborare și
b) acte interpretative de aplicare.

Actele de interpretare a normelor juridice se caracterizează prin 
următoarele semne:

- posedă forță juridică doar împreună cu actul normativ care 
conține norme juridice supuse interpretării ce nu depășește limi-
tele acestuia;

- se aplică doar de către organele competente și îmbracă o formă 
scrisă; se publică în sursele ofi ciale și posedă forță juridică obliga-
torie.

Întrebări pentru evaluare:

1. Care este esența interpretării normelor juridice?
2. Formulați defi niția interpretării normelor juridice.
3. Enumerați funcțiile interpretării normelor juridice.
4. Care este obiectul interpretării?
5. În ce constă esența și care sunt regulile interpretării grama� cale a

normelor juridice?
6. În ce constă diferența între interpretarea logică și cea sistema� că?
7. Enumerați formele interpretării normelor juridice.
8. Explicați interpretarea ofi cială și neofi cială a normelor juridice.
9. Elucidați conținutul rezultatului interpretării normelor juridice.

10. Prin care semne se caracterizează actele de interpretare a normelor
juridice?
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TEMA nr. 10.
RAPORTUL JURIDIC

1. Noțiunea și # purile raportului juridic.

Premisele apariției raportului juridic

2. Subiectul raportului juridic

3. Conținutul raportului juridic

4. Obiectul raportului juridic

1. Noțiunea și tipurile raportului juridic.
Premisele apariției raportului juridic

Realizându-și interesele, indivizii sau grupurile de indivizi (or-
ganizații, întreprinderi) intră în diverse relații (raporturi). Relațiile 
apărute între membrii societății în baza unor norme sociale se nu-
mesc relații sociale.

Statul este chemat să creeze condiții favorabile pentru realiza-
rea echitabilă a intereselor tuturor membrilor comunității sociale, 
reglementând cele mai valoroase relații sociale. Statul cere de la 
indivizi un anumit comportament, prin care aceștia, realizându-și 
interesele sale egoiste, ar respecta limitele instituite și, în același 
timp, nu ar leza interesele legitime ale persoanelor sau comunită-
ții.

Relațiile sociale reglementate de normele instituite de stat se 
numesc raporturi juridice. Raportul juridic poate fi  defi nit ca relație 
juridică volitivă, reglementată de normele juridice, exprimate în legătura 
concretă dintre subiecții relațiilor juridice, având drept scop satisface-
rea necesităților și realizarea intereselor în baza drepturilor subiective, a 
obligațiunilor juridice și răspunderii juridice.
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Semnele raportului juridic sunt:
- reprezintă o varietate a raportului social, stabilind legătura juri-

dică dintre persoane;
- este o relație apărută ca urmare a aplicării normelor juridice;
- este legătura dintre oameni prin intermediul drepturilor subiective 

și obligațiunilor juridice. În acest sens, raportul juridic se prezintă ca 
o legătură individualizată, care îmbracă două forme:

1) după persoană concretă, când subiectul de drept se numește 
cu numele deplin de familie, ori rechizite (în cazul organizațiilor);

2) după denumirea rolurilor sociale;
- este o relație volitivă. Aceasta înseamnă că, în afara normei ju-

ridice, care exprimă voința generală (dominantă), pentru apariția 
raportului juridic este necesară și exprimarea voinței individuale 
a subiecților acestui raport;

- este o relație apărată de stat. Totalitatea raporturilor juridice 
apărate de stat constituie bazele ordinii juridice a oricărei societăți.

Evidențiem următoarele tipuri de raporturi juridice:

I. După mijlocul de individualizare a subiectelor:
- generale (legături juridice, bazate pe drepturi generale și obli-

gațiuni, subiecții cărora nu se individualizează);
- concrete (legături juridice, subiectul cărora este purtătorul 

unor drepturi subiective, individualizate după nume).

II. După funcțiile dreptului:
- regulatorii (relațiile formate în temeiul normelor regulatorii, 

care îndeplinesc funcția regulatorie a dreptului);
- de ocrotire (relațiile formate în temeiul funcției de ocrotire a 

dreptului).

III. După ramurile legislației: constituționale, civile, penale, admi-
nistrative, de muncă, fi nanciare etc.



TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI. NOTE DE CURS

75

Premisele apariției raportului juridic

Nașterea unui raport juridic este precedată de existența unor 
premise:

1) norma juridică (ca premisă majoră) și
2) fapta juridică (premisa minoră).

Dat fi ind faptul că analiza normei juridice s-a făcut anterior, aici 
ne vom referi doar la faptele juridice, prin care înțelegem împrejură-
rile (evenimente și fapte) legate de survenirea efectelor juridice (nașterea, 
modifi carea, stingerea drepturilor și obligațiunilor subiecților de drept).

Faptele juridice posedă o serie de semne, și anume:
- după conținut, acestea sunt împrejurări (fenomene) reale;
- împrejurările reale sunt prevăzute de normele juridice;
- normele juridice implică urmări juridice determinate;
- faptul juridic conține informații privind starea relațiilor sociale;
- faptele juridice, de regulă, sunt expuse în formă procesuală.

În dependență de voința omului, faptele juridice se califi că în 
evenimente și acțiuni.

Evenimentele sunt fenomene produse independent de voința omului 
(calamități naturale, nașterea, atingerea anumitei vârstei, moar-
tea, scurgerea termenilor etc.), care au însemnătate juridică doar 
în măsura în care infl uențează relațiile sociale. Evenimentele for-
mează baza normativă și conduc la apariția urmărilor legale. De 
exemplu, moartea unei persoane implică deschiderea succesiunii, 
încetarea capacității de folosință; expirarea termenului de pre-
scripție – încetarea obligațiunii; incendiul, inundația, care au con-
dus la distrugerea averii – plata primei de asigurare, dacă averea 
a fost asigurată etc.

Acțiunile sunt împrejurările juridice (acțiunile sau inacțiunile) care 
depind de voința oamenilor și se clasifi că în: legale și ilegale (în ra-
port cu dispoziția normei juridice).

Acțiunile legale, la rândul lor, se deosebesc după semnul atitu-
dinii voinței persoanei, care comite aceste acțiuni.

Acțiunile săvârșite cu intenția de a implica consecințe juridice se 
numesc acte juridice, la care se referă actele individuale ale organelor 



TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI. NOTE DE CURS

76

administrative, contractele civile, cererile și plângerile cetățenilor, 
înregistrarea actelor de stare civilă, hotărârile instanțelor de jude-
cată etc.

Actele juridice sunt clasifi cate după diverse semne, importantă 
fi ind clasifi carea actelor în:

- unilaterale și
- bilaterale.

Una din diversitățile faptului juridic este componența faptică – 
totalitatea faptelor juridice și condițiilor juridice necesare pentru 
survenirea urmărilor juridice.

Stabilirea sau confi rmarea faptelor juridice constituie sarcina de 
bază în activitatea practică a fi ecărui jurist. Fără stabilirea acestui 
moment este imposibilă aplicarea corectă a legii, apărarea dreptu-
rilor cetățenilor și organizațiilor, tragerea la răspundere a făptui-
torilor.

2. Subiectul raportului juridic

Structura raportului juridic include următoarele elemente:
- subiecții (subiectul activ și subiectul pasiv);
- conținutul, adică legătura dintre subiecți (dreptul subiectiv, 

obligațiunea juridică, răspunderea juridică);
- obiectul raportului juridic.

La relațiile juridice participă oamenii și asociațiile de oameni (per-
soane fi zice, persoane juridice, organele statului). În vederea partici-
pării la relațiile juridice, oamenii și organizațiile trebuie să posede 
calități specifi ce, recunoscute sau stabilite de lege, obligatorii pen-
tru toți. Totalitatea acestor calități alcătuiesc noțiunea de subiect de 
drept a persoanei sau organizației. În dependență de ramura de 
drept, calitatea subiectului de drept se deosebește atât după con-
dițiile de apariție (de exemplu, în dependență de vârsta persoa-
nei), cât și după conținut – posibilitatea de dispunere (de exemplu, 
drepturile patrimoniale, personale sau de conducere).

Subiecți ai relațiilor juridice sunt persoanele sau organizațiile cărora 
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le este recunoscută capacitatea juridică specială de subiect de drept, care 
le oferă posibilitatea de a participa în diverse relații juridice cu terțe per-
soane sau organizații.

Capacitatea de a fi  subiect al raportului juridic include capacita-
tea de folosință și capacitatea de exercițiu, la fel și statutul juridic.

Capacitatea juridică este aptitudinea unei persoane sau colectivi-
tăți de a fi  titulară de drepturi și obligațiuni și de a le exercita.

Prin capacitatea de folosință înțelegem capacitatea de a avea drep-
turi și obligațiuni, prevăzute de lege, adică drepturile pozitive și 
obligațiunile participanților la diverse raporturi juridice.

Prin capacitatea de exercițiu, specifi că persoanelor fi zice, înțele-
gem capacitatea de a dobândi drepturi și a-și asuma obligațiuni 
prin acțiunile proprii (însuți sau prin reprezentant legal).

Pentru persoanele juridice, organele statului și organizațiile 
obștești capacitatea de folosință nu diferă de capacitatea de exerci-
țiu, de regulă, sunt prezente împreună.

Statutul juridic reprezintă totalitatea drepturilor și obligațiilor 
recunoscute de constituție sau alte legi, la fel și competențele atri-
buite organelor de stat și persoanelor cu funcții de răspundere.

Prin urmare, capacitatea de a fi  subiect al raporturilor juridice 
atât a persoanelor fi zice, cât și a persoanelor juridice se exprimă în 
capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu a acestora.

Toate persoanele fi zice posedă capacitate de folosință, care apare o 
dată cu nașterea persoanei (în cazul raporturilor succesorale se iau 
în considerație și drepturile copilului încă nenăscut) și încetează o 
dată cu moartea (ceea ce ține de domeniul succesoral, voința testa-
torului se ia în considerație și se apără și după moartea acestuia).

Capacitatea de exercițiu a persoanelor fi zice apare o dată cu atinge-
rea vârstei când minorul dobândește aptitudinea de a conștientiza 
acțiunea faptelor sale și de a le dirija.

Persoana juridică este organizația care dispune cu titlu de proprie-
tate, dispoziție sau folosință de un anumit patrimoniu și răspunde cu 
averea sa pentru obligațiunile asumate, poate din nume propriu procura 
bunuri și realiza drepturi patrimoniale, poate fi  reclamant sau pârât în 
instanța de judecată.

În domeniul dreptului public, organele statului se impun ca su-
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biecte de drept autonome privind realizarea funcțiilor puterii de 
stat, dirijării domeniului de activitate și realizării justiției.

Statutul juridic al organului de stat se limitează la competența aces-
tuia. Numai competențele direct indicate în lege formează statutul 
juridic al acestuia. Depășirea competențelor, la fel și neexecutarea 
corespunzătoare a competenței sale constituie încălcare a legii.

Persoanele cu funcții de răspundere, deputații în Parlament, ju-
decătorii și executorii judecătorești, la fel, sunt investiți prin lege 
cu anumit statut în limitele competenței și sunt obligați să acțio-
neze în aceste limite; limite în care deciziile și acțiunile organelor 
statului și ale persoanelor cu funcții de răspundere sunt obligato-
rii pentru toți subiecții de drept.

3. Conținutul raportului juridic

Subiecții raportului juridic sunt investiți cu drepturi și obligați-
uni reciproce care, luate împreună cu dreptul subiectiv și obligați-
unea, formează conținutul juridic al raportului juridic. Prin urma-
re, conchidem că conținutul raportului juridic constă în drepturile și 
obligațiunile reciproce ale participanților și în faptele privind realizarea 
acestora.

Dreptul subiectiv – dreptul care aparține subiectului raportului 
juridic și reprezintă posibilitatea de a acționa într-un anumit mod, 
prevăzut de lege. De aceea, pentru caracterizarea dreptului su-
biectiv se utilizează categoria „măsură” – măsura comportamen-
tului posibil, apărat de lege.

Drepturile subiective, de care dispun participanții la raporturile 
juridice, se deosebesc după structura și aplicabilitatea funcțională.

În cadrul raporturilor relative, unde interesul celui competent 
se realizează prin acțiunile subiectului obligat, dreptul subiectiv 
apare ca drept de a cere săvârșirea unor acțiuni din partea celui 
obligat: transmiterea unui obiect, distribuirea produselor, materi-
alelor, plata sumelor bănești, executarea lucrărilor etc.

În cadrul raporturilor juridice publice și absolute, dreptul subiec-
tiv îmbracă forma unui comportament asigurat de lege, libertatea 
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realizării drepturilor. Acesta este conținutul competențelor pro-
prietarului – de a poseda, folosi și dispune cu averea sa, la fel se 
prezintă și conținutul drepturilor politice – libertatea cuvântului, 
libertatea întrunirilor, asociațiilor, demonstrațiilor, dreptul de a 
alege și a fi  ales.

Drepturile subiective sunt însoțite de posibilitatea de adresare în 
instanța de judecată sau alt organ de stat pentru apărarea drepturilor în 
cazul comiterii încălcărilor, neexecutării cerințelor legale etc.

Obligațiunea juridică a participantului la raportul juridic constă 
în comportamentul cuvenit, corespunzător dreptului subiectiv, 
prin a da, a face, sau a nu face ceva. Acest moment se referă nu 
doar la raporturile juridice relative, unde obligațiunile se exprimă 
în comiterea acțiunilor active (livrarea mărfurilor, transportarea, 
prestarea serviciilor, educarea copiilor în familie etc.), dar și la ra-
porturile juridice absolute, unde dreptului subiectiv îi corespund 
obligațiuni pasive de a nu încălca dreptul proprietății, de a nu îm-
piedica realizarea de către cetățeni a drepturilor elective, a libertă-
ților politice, libertății cuvântului etc.

În strânsă legătură cu noțiunea de ,,drept subiectiv” și ,,obliga-
țiune juridică” se afl ă categoria de interes legal care, în esență, con-
stă în permisul juridic, exprimat în dreptul obiectiv și decurge din 
sensul acestuia. Conținutul interesului legal constă atât în posibili-
tatea de folosire a unui bun social pentru satisfacerea intereselor, 
cât și în posibilitatea de a se adresa pentru ajutor statului. Intere-
sele legale permit asigurarea nevoilor și necesităților cetățenilor, 
prevederea și apărarea în ordine legală a intereselor noi apărute, 
care nu fac parte din conținutul drepturilor subiective.

Statutul juridic al persoanei – totalitatea drepturilor, intereselor ga-
rantate de stat și a obligațiunilor legale în corespundere cu care subiectul 
raportului juridic își coordonează comportamentul în societate. Statutul 
juridic reprezintă una din categoriile politico-juridice, legată de 
structura socială a societății, nivelul democrației, starea legalității. 
Statutul juridic refl ectă expresia juridică a volumului libertăților 
persoanei în societatea concretă.
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4. Obiectul raportului juridic

Prin obiect al raportului juridic înțelegem valorile materiale și spi-
rituale, prin intermediul cărora sunt realizate interesele și necesitățile 
subiectului raportului juridic.

Oamenii participă în raporturi juridice cu scopul de a-și sati-
sface unele interese sau necesități politice, materiale, spirituale, 
culturale etc., scop asigurat cu ajutorul drepturilor subiective, a 
obligațiunilor și acțiunilor juridice îndreptate spre asigurarea lor.

Mijloacele de satisfacere a intereselor persoanei și societății 
sunt diverse. În calitate de obiecte ale raporturilor juridice sunt recu-
noscute:

- obiectele lumii materiale (lucruri, valori, hârtii de valoare, ave-
re, adică bunuri care au valoare din punct de vedere economic și 
care pot fi  exprimate într-o formă bănească);

- obiectele creației spirituale și rezultatele activității intelectua-
le (opere de artă, literatură, fi lm, știință, programe computerizate 
etc.);

- valori nepatrimoniale personale, prin care înțelegem valorile 
legate nemijlocit de om și personalitatea lui (viața, sănătatea, invi-
olabilitatea sexuală, cinstea, onoarea, demnitatea, reputația profe-
sională etc.);

- comportamentul propriu zis al participanților la raporturile 
juridice (acțiunile), de exemplu, când este vorba despre prestarea 
serviciilor, obiectul raportului juridic este format din comporta-
mentul îndreptat spre satisfacerea necesităților concrete;

- rezultatul comportamentului (acțiunilor) subiectului raportu-
lui juridic sunt urmările acțiunilor sau inacțiunilor. De exemplu, 
în cazul executării contractului de antrepriză se apreciază rezulta-
tul lucrului și nu decurgerea lucrărilor.
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Întrebări pentru evaluare:

1. Formulați noțiunea „raportului juridic” conform concepției pozi� viste.
2. Caracterizați semnele esențiale ale raportului juridic.
3. Enumerați � purile raportului juridic.
4. Enumerați elemente componente ale raportului juridic.
5. Caracterizați semnele subiectului raportului juridic.
6. Elucidați sensul noțiunilor „capacitate de folosință” și „capacitate

de exercițiu”.
7. În ce se exprimă statutul juridic al persoanei și organului de stat?
8. Formulați noțiunea de „persoană fi zică” și „persoană juridică”.
9. Stabiliți conținutul juridic al raportului juridic.

10. Ce include noțiunea de ,,drept subiec� v”?

11. Ce include noțiunea de „obligațiune juridică”?

12. Care este esența și conținutul interesului legal?
13. Ce înțelegeți prin „obiect al raportului juridic”?
14. Ce poate servi în calitate de obiect al raportului juridic?
15. Defi niți faptele juridice.
16. Numiți esența evenimentului ca formă a faptelor juridice.

Bibliografi e:

1. Vrabie Genoveva, Popescu Sofi a. Teoria generală a dreptului. Editura Ștefan

Procopiu. Iași, 1993, p. 123-140.

2. Mazilu Dumitru. Teoria generală a dreptului. Ediția a II-a. Editura All Beck.

Bucureș$ , 2000, p. 288-317.

3. Voicu Cos$ că. Teoria generală a dreptului. Editura Lumina Lex. Bucureș$ ,

2002, p. 267-284.

4. Popa Nicolae. Teoria generală a dreptului. Bucureș$ , 1997, p. 285-319.

5. Avornic Gheorghe. Tratat de teoria generală a statului și dreptului, în două
volume. Tipografi a Centrală. Chișinău, 2010. Vol. II, р. 121-155.

6. Pîrău Ion, Bujor Valeriu. Teoria generală a dreptului. Note de curs.

Universitatea de Criminologie. Chișinău, 2003, p. 54-60.

7. Baltag Dumitru, Guțu Alexei. Teoria generală a dreptului. Academia de

Poliție „Ștefan cel Mare”. Chișinău, 2002, p. 247-266.

8. Бужор В.Г. Общая теория государства и права. Курс лекций. Измаил, 

2008, стр. 187-200.
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TEMA nr. 11.
ACȚIUNEA ȘI REALIZAREA DREPTULUI

1. Acțiunea dreptului
2. Noțiunea și mecanismul reglementării juridice
3. Noțiunea și formele de realizare a dreptului

1. Acțiunea dreptului

Noțiunea de „acțiune a dreptului” semnifi că traducerea în viață 
a potențialului juridic din starea de posibilitate în starea de re-
alitate, transpunerea modelelor sociale și a valorilor abstracte în 
parametri practici reali.

Acțiunea dreptului materializează echitatea inerentă dreptului în 
comportamentul unui individ, comunități sociale, modul de viață al unei 
societăți, deoarece dreptul ca instituție socială își realizează potențialul 
în procesul de infl uențare a relațiilor sociale, a voinței și conștiinței oa-
menilor. Pentru caracterizarea acțiunii dreptului, vom evidenția 
două niveluri, căi și regimuri de acțiune.

Nivelul acțiunii dreptului – categorie care refl ectă gradul și forma 
de infl uențare a dreptului asupra conștiinței societății și practicii 
sociale, la fel specifi cul și caracterul infl uenței juridice asupra re-
lațiilor sociale.

Nivelul de percepție a dreptului refl ectă căile de acțiune a drep-
tului, realizate prin metode informaționale și valorico-orientative, 
respectiv, formând infl uența informațională și valorico-orientati-
vă.

Informația socio-juridică concentrată la nivel informațional infl u-
ențează conștiința și comportamentului oamenilor, fi ind constitu-
ită din ceea ce este permis și necesar, din comportamentul interzis 
și cel social util. Dreptul include nu doar informația juridică, dar 
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și cunoștințe privind diverse laturi ale vieții sociale.
Acțiunea dreptului asupra conștiinței și comportamentului 

uman, realizată prin intermediul orientărilor valorice, formează 
infl uența valorico-orientativă a dreptului. Dreptul include nu doar 
informația socio-juridică, ci stabilește și refl ectă valorile general 
umane care, de asemenea, infl uențează conștiința și comporta-
mentul omului. Sub incidența acestora, în conștiința individuală 
și de grup se formează orientările valorice refl ectate în comporta-
mentului persoanei: motivele, stereotipurile și obișnuințele com-
portamentului legal.

Nivelul transformărilor socio-juridice este nivelul funcționării re-
ale a dreptului, refl ectând acțiunea juridică a dreptului. În acest 
caz, atingerea scopurilor dreptului se realizează pe cale juridică 
specială, prin intermediul „materialului juridic propriu zis” (nor-
me juridice, relații juridice, acte de realizare a normelor juridice 
etc.) și se caracterizează de rând cu rezultatul determinat: apariția, 
modifi carea și încetarea drepturilor subiective și obligațiilor juri-
dice, a relațiilor juridice, stărilor juridice etc.

2. Noțiunea și mecanismul reglementării juridice

Acțiunea dreptului, realizată pe calea juridică, poate fi  desem-
nată prin termenul „reglementare juridică”, care reprezintă infl uența 
dreptului direcționată și, rezultativă asupra relațiilor sociale, reali-
zate cu ajutorul mijloacelor juridice (norme juridice, relații juridice 
și acte de realizare) și care constituie mecanismul de acțiune al 
acestuia (mecanismul reglementării juridice).

Obiectul reglementării juridice îl constituie totalitatea relațiilor soci-
ale real existente și care necesită reglementare juridică.

Metoda reglementării juridice reprezintă un mijloc specifi c (totalita-
tea mijloacelor) de infl uență juridică asupra relațiilor sociale supuse re-
glementării. Metoda regulării juridice este formată din combinația 
următoarelor mijloace de infl uență juridică: interdicții (prohibiții), 
onerații pozitive, permisiuni , stimulări și recomandări.
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Mecanismul reglementării juridice poate fi  defi nit ca un sistem de 
mijloace și forme juridice, cu ajutorul cărora se realizează infl uența juri-
dică rezultativă asupra relațiilor sociale, în scopul satisfacerii intereselor 
generale și particulare, stabilirea regimului legalității și asigurarea ordi-
nii de drept.

Elementele structurale de bază ale mecanismului reglementării 
juridice sunt:

- normele juridice;
- relațiile juridice;
- actele de realizare a normelor juridice;
- principiile dreptului și
- conștiința juridică a subiecților raportului juridic.

Forma reglementării juridice reprezintă ordinea de reglementare ba-
zată pe interdicția generală sau permisă și comiterea acțiunilor de reali-
zare a dreptului de către subiecții dreptului.

În literatura juridică se evidențiază două forme principale de 
reglementare juridică:

- permisivă și
- de interzicere.

Forma permisivă a reglementării juridice se bazează pe permi-
siunea generală și se exprimă prin formula: „Este permis totul ce 
nu este interzis prin lege”, formă a reglementării juridice folosită 
pentru reglarea relațiilor construite în procesul realizării interese-
lor particulare în domeniul dreptului privat.

Forma de interzicere se bazează pe interdicția generală și se ex-
primă prin formula: „Este interzis totul, cu excepția a ceea ce este 
permis de lege”, formă a reglementării juridice utilizată în dome-
niul realizării intereselor publice în cadrul relațiilor în care una 
din părți este neapărat statul (în persoana organelor competente). 
În limitele acestei forme se realizează normele dreptului penal, 
constituțional, administrativ etc. Pentru forma de interzicere sunt 
caracteristice: metoda imperativă de reglementare juridică, obli-
gațiunile juridice active, relațiile juridice active – ceea ce formează 
instrumentarul tehnico-juridic al acestei forme.
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Efi cacitatea mecanismului reglementării juridice constă în corelarea 
scopului infl uenței mijloacelor juridice asupra relațiilor sociale și 
rezultatului real. Efi cacitatea mecanismului reglementării juridice 
depinde de o serie de factori, inclusiv:

1) starea și calitatea sistemului normativ al reglementării juridi-
ce și interpretarea corectă a normelor juridice;

2) starea activității de aplicare a dreptului, profesionalismul și 
calitățile morale ale celor ce realizează aplicarea dreptului;

3) nivelul conștiinței juridice a subiectului reglementării juridi-
ce.

Scopul primordial al reglementării juridice este stabilirea unei 
ordini social-juridice, care ar realiza prevederile legale și interese-
le generale pe deplin.

3. Noțiunea și formele de realizare a dreptului

Realizarea dreptului este procesul implementării prescripțiilor nor-
melor juridice în viața socială, în cadrul căruia oamenii ca subiecți de 
drept respectă și exercită dispoziții normative, iar organele de stat aplică 
dreptul în limitele competenței lor.

Conceptul privitor la realizarea normelor juridice (realizarea drep-
tului) presupune următoarele condiții:

- societatea prin intermediul statului creează condiții optime și 
echitabile de realizare a intereselor membrilor comunității, adop-
tând norme juridice în conformitate cu exigențele generale ale 
dezvoltării societății;

- cunoașterea dispozițiilor prescrise de norme de către membrii 
comunității;

- recepția și acceptarea prevederilor legale de către indivizi și 
grupurile sociale; individul se supune legilor societății, fără a dă-
una drepturilor și intereselor legitime ale altor persoane;

- societatea garantează și protejează drepturile și interesele legi-
time ale omului liber și egal în fața legii;

- statul dispune de mijloace legale sufi ciente în promovarea, 
implementarea și apărarea normelor juridice.
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Formele realizării dreptului

1. Realizarea dreptului prin executarea și respectarea prevederilor legale
Respectarea și executarea prescripțiilor normelor juridice de 

către cetățeni și organizații constă în îndeplinirea obligațiilor cu-
prinse în aceste norme și subordonarea conduitei personale, con-
duitei-tip cuprinse în norma juridică. Cu alte cuvinte, individul, 
organizațiile, instituțiile se conformează dispozițiilor normative, 
acceptându-le benevol și conștient, întru stabilirea relațiilor stator-
nice cu organele statului.

2. Realizarea dreptului prin aplicarea normelor juridice de către orga-
nele statului

Aplicarea normelor juridice presupune o activitate concretă des-
fășurată de către organele statului, în calitatea lor de organe de 
administrare publică a societății, activitate desfășurată de către 
organele statului și funcționarii de stat constând în emiterea unor 
acte de autoritate cu caracter individual, care conduc la îndeplini-
rea prevederilor normelor juridice. În unele cazuri, aplicarea nor-
melor juridice se bazează pe forța de constrângere a statului.

Actele de aplicare a normelor juridice conțin dispoziții cu carac-
ter individual și sunt emise de către organele de stat, în cazul în 
care se constată existența împrejurărilor sau condițiilor prevăzute 
de norma juridică și dau naștere unor raporturi juridice, ultimele 
având un caracter de subordonare, de autoritate.

Actul de aplicare a dreptului obligă organul de stat competent 
la îndeplinirea unor sarcini inerente soluționării corecte a cazului 
respectiv.

Fiind în situația de a aplica o normă juridică într-un caz concret, 
organul de aplicare are următoarele obligații:

a) să verifi ce elementele de fapt și să stabilească cu precizie toate cir-
cumstanțele cauzei (să verifi ce înscrisurile existente; să asculte mar-
tori; să dispună examinarea urmelor; să solicite efectuarea unor 
expertize etc.). Scopul cercetării situației de fapt îl constituie afl a-
rea adevărului;

b) să cunoască reglementările juridice referitoare la cazul respectiv, 
să identifi ce norma legală în scopul califi cării juridice a stării de 
fapt stabilite;
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c) să găsească și să aplice soluția cea mai potrivită în circumstanțele 
date prin emiterea unei decizii (hotărâri). Emiterea hotărârii este un 
act juridic ce-și produce efectele în cazul dat și, în același timp, este 
rezultatul procesului de stabilire a elementelor de fapt și de iden-
tifi care a dispozițiilor normative în vederea califi cării lor juridice;

d) să asigure punerea în executare a actului de aplicare emis. De 
menționat că executarea actelor de aplicare reprezintă o cerință în 
desfășurarea normală a raporturilor sociale, de asigurare și garan-
tare a ordinii juridice.

Întrebări pentru evaluare:

1. Ce înțelegeți prin acțiunea dreptului?
2. Caracterizați cele două niveluri ale acțiunii dreptului.
3. Defi niți noțiunea de „reglementării juridice”.
4. Descrieți mecanismul reglementării juridice.
5. Care este efi cacitatea mecanismului reglementării juridice?
6. Descrieți formele reglementării juridice.
7. Ce înțelegeți prin ,,realizarea dreptului”?
8. Numiți condițiile conceptului de realizare a dreptului.
9. Care sunt formele de realizare a dreptului?

10. Enumerați și descrieți obligațiile organului de aplicare a dreptului.

Bibliografi e:

1. Mazilu Dumitru. Teoria generală a dreptului. Ediția a II-a. Editura All Beck. 

Bucureș# , 2000, p. 261-277.

2. Voicu Cos# că. Teoria generală a dreptului. Editura Lumina Lex. Bucureș# ,

2002, p. 236-250.

3. Popa Nicolae. Teoria generală a dreptului. Bucureș# , 1997, p. 250-268.

4. Avornic Gheorghe. Tratat de teoria generală a statului și dreptului, în două
volume. Tipografi a Centrală. Chișinău, 2010. Vol. II, р. 178-209.

5. Pîrău Ion, Bujor Valeriu. Teoria generală a dreptului. Note de curs.

Universitatea de Criminologie. Chișinău, 2003, p. 74-78.

6. Baltag Dumitru, Guțu Alexei. Teoria generală a dreptului. Academia de

Poliție „Ștefan cel Mare”. Chișinău, 2002, p. 216-228.
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TEMA nr. 12.
LEGALITATEA ȘI ORDINEA JURIDICĂ

1. Noțiunea, cerințele și garanțiile legalității
2. Ordinea de drept: noțiune, semne, conținut și structură

1. Noțiunea, cerințele și garanțiile legalității

Legalitatea reprezintă fundamentul ordinii juridice, al armoniei 
și echității într-o societate democratică, unde oamenii sunt liberi și 
egali. Baza juridică a legalității o formează actele normative legale, 
care refl ectă adecvat interesele vitale ale participanților la relațiile 
sociale.

Suntem în prezența legalității, dacă normele juridice emise de 
stat exprimă și ocrotesc interesele legale ale tuturor persoanelor și 
grupurilor sociale, creând condiții echitabile de satisfacere a nece-
sităților și realizare a intereselor. Dacă însă normele juridice for-
mal exprimă interesele populației, dar nu le garantează, ori sunt 
favorizate interesele doar ale unor grupuri sociale (clanuri, parti-
de), în acest caz nu poate fi  vorba de legalitate.

Legalitatea reprezintă totalitatea cerințelor, către:
a) legislație ca formă de existență a dreptului (legislație perfectă, 

care corespunde necesităților sociale) și,
b) aplicarea prevederilor legale în practică (aplicarea și realizarea 

întocmai, necondiționat și completamente a prevederilor legale de 
către toți subiecții raporturilor juridice).

Cerințele legalității:
1. Supremația dreptului.
2. Înțelegerea și aplicarea unică a legilor pe întreg teritoriu de 

către toate organele competente și subiecții de drept.
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3. Inadmisibilitatea contrapunerii dreptului și oportunității.
4. Egalitatea tuturor persoanelor în fața legii și justiției.
5. Realizarea intereselor legale, a drepturilor și libertăților per-

sonale nu trebuie să lezeze interesele, drepturile și libertățile altor 
persoane.

6. Prevenirea și contracararea comportamentului ilicit.

Garanțiile legalității:
a) garanțiile sociale (economice, politice, sociale, ideologice) re-

prezintă fundamentul real al funcționării normale a societății ci-
vile;

b) garanțiile juridice reprezintă sistemul de condiții și mijloace 
juridice, îndreptate spre asigurarea legalității și ordinii de drept;

c) garanțiile organizaționale reprezintă totalitatea măsurilor ori-
entate spre asigurarea legalității și ordinii de drept în activitatea 
structurilor statale, inclusiv realizarea principiului separării pute-
rilor în stat, selectarea cadrelor, crearea condițiilor pentru funcțio-
narea normală a organelor de drept.

2. Ordinea juridică (de drept):
noțiune, semne, conținut și structură

Ordinea de drept constituie un element al sistemului general 
de relații sociale, format prin infl uența reglementării normative, 
fi ind o parte a ordinii sociale. În linii generale, ordinea de drept 
reprezintă legalitatea realizată în comportamentul subiecților ra-
portului juridic.

În măsura în care diverse categorii de norme sociale se realizea-
ză, sunt practicate, se constată ordonarea relațiilor sociale în con-
formitate cu cerințele acestor norme. În ordinea socială se regăsesc 
comportamente și acțiuni ce răspund comandamentelor normelor 
sociale. Totalitatea drepturilor și obligațiunilor, practicilor sociale, 
acțiunilor permise și interdicțiilor confi gurează ordinea socială.

Ordinea socială – starea sistemului social constituită ca urmare a pu-
nerii în acțiune a normelor sociale și având drept scop realizarea de către 
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participanții la relațiile sociale a intereselor și asigurarea securității per-
sonale, a societății și statului.

Noțiunea de ordine juridică este utilizată pentru caracterizarea 
nivelului organizațional, ordonarea relațiilor juridice apărute ca 
urmare a reglementării acestora de către normele juridice ori rea-
lizarea acestora. De aceea, ordinea juridică ca nucleu al ordinii sociale 
poate fi  defi nită ca starea relațiilor sociale, stabilită ca urmare a realizării 
prevederilor normative de către subiecții raporturilor juridice.

Calitatea și gradul ordonării juridice a vieții sociale condițio-
nează „sănătatea” organismului social. În condițiile unei stabilități 
a ordinii juridice funcționează efectiv economia, se asigură armo-
nia în activitatea puterilor legislativă, executivă și judecătorească, 
se asigură activitatea organizațiilor publice și private, se garantea-
ză dezvoltarea liberă a personalității, sunt asigurate necesitățile 
materiale și spirituale ale persoanei, se protejează valorile funda-
mentale ale sistemului social.

Ordinea juridică din fi ecare societate este dezvăluită prin sem-
ne, principii, funcții, conținut, formă și structură.

Semnele juridice a ordinii de drept:
- sunt stabilite în rezultatul executării și realizării întocmai a 

normelor juridice de către toți subiecții de drept;
- sunt asigurate prin măsuri de infl uență statală și presupun in-

evitabilitatea răspunderii juridice pentru persoanele vinovate de 
încălcarea legii.

Conținutul ordinii juridice constă în sistemul de mijloace ce con-
tribuie la stabilirea și menținerea comportamentului legal al per-
soanei.

Structura ordinii juridice reprezintă unitatea și divizarea ramu-
rală a relațiilor sociale. Ordinea juridică include raporturi juridice 
constituționale, administrative, civile, penale, fi nanciare și alte ti-
puri de raporturi sociale, reglementate de ramurile de drept re-
spective.

Funcțiile ordinii juridice reprezintă direcțiile formării și menține-
rii unei stări juridice stabile și durabile ale sistemului de relații din 
societatea concretă.
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Principiile specifi ce ordinii juridice sunt:
- stabilitatea socio-normativă, ceea ce reprezintă corespunderea 

deplină a relațiilor sociale reglementate cerințelor normelor juri-
dice;

- unitatea ordinii juridice la nivelul întregului teritoriu al statu-
lui;

- apărarea și garantarea statală a ordinii juridice.

Întrebări pentru evaluare:

1. Ce reprezintă legalitatea?

2. Formulați defi niția „legalității”.
3. Care sunt cerințele și garanțiile legalității?
4. Care sunt efectele sociale ale legalității?
5. Cum poate fi  garantată legalitatea?
6. Defi niți „ordinea de drept”.
7. Care sunt semnele juridice ale ordinii de drept?
8. Funcțiile și principiile ordinii juridice.

Bibliografi e:

1. Mazilu Dumitru. Teoria generală a dreptului. Ediția a II-a. Editura All Beck.
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2. Pîrău Ion, Bujor Valeriu. Teoria generală a dreptului. Note de curs.
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TEMA nr. 13.
COMPORTAMENTUL JURIDIC

1. Comportamentul juridic legal
2. Comportamentul juridic ilegal
3. Componența juridică a comportamentului ilicit
4. Abuzul de drept

1. Comportamentul juridic legal

Statul, exprimând interesele și voința dominantă, instaurează 
o anumită ordine juridică, solicitând de la participanții la relațiile 
sociale un anumit tip de comportament care, afl ându-se în sfera 
infl uenței dreptului, este semnifi cativ și se numește comportament 
juridic.

Luând în considerație valoarea socială și juridică, evidențiem 
următoarele tipuri de comportament juridic:

- legal;
- ilegal;
- abuzul de drept.

Comportamentul subiecților relațiilor juridice corespunzător 
prescripțiilor juridice este considerat legal și se caracterizează prin 
următoarele semne:

- posedă valoare socială, fi ind evaluat ca un comportament so-
cial util;

- are un caracter intelectual-volitiv;
- îmbracă forma unei acțiuni sau inacțiuni.

Tipurile de comportament legal:
1. Comportamentul legal activ manifestat prin activitate socială, 

inițiativă și responsabilitate sporită a persoanelor.
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2. Comportamentul legal obișnuit (conformist) reprezintă activita-
tea cotidiană conștientă a persoanelor în corespundere cu normele 
legale.

3. Comportamentul legal pasiv se manifestă în cazurile în care ce-
tățenii, în mod conștient, nu își realizează drepturile și libertățile 
conferite prin lege.

4. Comportamentul marginal se caracterizează printr-un nivel 
scăzut al responsabilității persoanei, fi ind la limitele comporta-
mentului legal.

Componența juridică a comportamentului legal include urmă-
toarele elemente constituie: a) subiectul; b) obiectul; c) latura obiecti-
vă; d) latura subiectivă.

2. Comportamentul juridic ilegal (ilicit)

Un alt tip de comportament cu caracter juridic este comporta-
mentul care lezează drepturile și interesele legitime ale altor per-
soane și care contravine prevederilor normei juridice este compor-
tamentul nelegitim (ilegal, ilicit).

Comportamentul ilicit poate fi  defi nit ca fapta social periculoasă, ile-
gală, săvârșită cu vinovăție de o persoană cu capacitate juridică deplină, 
și pentru care este prevăzută răspunderea juridică.

Semnele defi nitorii al comportamentului ilicit sunt:
1. Pericolul social. În esență, pericolul social este o samavolnicie 

a individului, cu manifestarea negării de către individ a valorilor 
și intereselor sociale, a ordinii de drept instaurate de stat. Com-
portamentul ilicit are caracter social periculos, deoarece produce 
sau creează pericolul de a cauza daune reale intereselor persoanei, 
statului sau societății.

După gradul de pericol social, comportamentul ilegal se clasifi -
că în: infracțiuni și delicte. Ultimele, la rândul lor, pot fi  divizate în:

- contravenții;
- încălcări disciplinare;
- delicte civile;
- încălcări procesuale etc.
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2. Ilegalitatea juridică. Dacă pericolul social reprezintă un semn 
interior al comportamentului ilicit, atunci ilegalitatea este latura 
exterioară, care semnifi că interzicerea prin lege a acestui compor-
tament. Cu alte cuvinte, ilegalitatea este expresia juridică a perico-
lului social al faptei.

3. Comportamentul ilegal constituie doar fapta comisă de o persoană 
care dispune de capacitatea juridică deplină.

4. Comportamentul ilegal reprezintă o faptă concretă, exprimată în 
exterior prin acțiune sau inacțiune.

5. Vinovăția. Ca comportament ilegal poate fi  recunoscută doar 
fapta comisă cu vinovăție (intenție sau imprudență).

6. Pasibilitatea de răspundere juridică presupune aprecierea ne-
gativă din partea statului a comportamentului ilegal și aplicarea 
unei sancțiuni juridice persoanei vinovate.

3. Componența juridică a comportamentului ilicit

Componența juridică a comportamentului ilicit reprezintă totalitatea 
semnelor și elementelor necesare și sufi ciente pentru atragerea la răspun-
derea juridică a persoanei vinovate.

Elementele constitutive ale componenței juridice a comporta-
mentului ilicit sunt:

- obiectul;
- latura obiectivă;
- subiectul;
- latura subiectivă.

A. Obiectul comportamentului ilicit (juridic și material) reprezintă 
valorile sociale ocrotite de lege, cărora li se aduc daune sau care sunt puse 
în pericolul de a fi  vătămate.

Obiectul juridic al comportamentului ilicit sunt relațiile sociale 
și dreptul subiectiv încălcat. Obiectul material reprezintă bunurile, 
lucruri ale lumii materiale, corpul persoanei etc.

B. Latura obiectivă a comportamentului ilicit reprezintă manifesta-
rea exterioară a comportamentului ilicit.
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Elementele laturii obiective sunt:
- Fapta, adică comportamentul afl at sub controlul voinței și inte-

lectului omului, exprimat în acțiuni sau inacțiuni.
- Acțiunea reprezintă comportamentul activ al persoanei, iar 

inacțiunea – comportamentul pasiv. Inacțiunea va fi  considerată 
faptă ilicită atunci când persoana este obligată să acționeze, prin 
urmare să-și îndeplinească obligațiunile sale juridice.

- Dauna sau prejudiciul, cauzat prin faptă, reprezintă urmări-
le negative și nedorite, care survin în urma faptei ilicite, urmări 
de natură patrimonială (pierderea averii, venitul ratat), nepatri-
monială, organizațională (lipsirea de posibilitatea de a-și realiza 
dreptul legal), personală (lipsirea de viață, cauzarea vătămărilor 
corporale) și de altă natură.

- Legătura cauzală între faptă și urmările survenite.

Pe lângă elementele obligatorii ale laturii obiective evidențiem 
și semnele facultative: locul, timpul, mijloacele, împrejurările.

C. Subiect al comportamentului ilicit este persoana responsabilă 
care a comis cu vinovăție o faptă ilicită, adică făptuitorul. La baza 
capacității de a răspunde stă capacitatea de exercițiu, de aceea o 
persoană fără capacitate de exercițiu este și fără capacitate de a 
răspunde pentru cele comise. Nu sunt subiecți și, respectiv, nu 
sunt atrași la răspundere juridică minorii și persoanele recunos-
cute de instanța de judecată incapabile (în dreptul civil) și ires-
ponsabile (în dreptul penal). Subiecte ale faptelor ilicite pot fi  și 
persoanele juridice.

D. Latura subiectivă a comportamentului ilicit
Semnele laturii subiective sunt:
- vinovăția,
- motivul și
- scopul.

Vinovăția este semnul esențial al laturii subiective, reprezintă 
atitudinea psihică a subiectului față de fapta comisă și față de urmările 
acestei fapte. Evidențiem momentul intelectual (intelectiv) și cel vo-
litiv al vinovăției, îmbinarea cărora caracterizează diferite forme 



TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI. NOTE DE CURS

96

ale vinovăției: intenția (directă și indirectă) și imprudența (negli-
jența și sineîncrederea).

Intenția se manifestă prin faptul că persoana nu doar conștien-
tizează (înțelege) ilegalitatea faptei sale și posibilitatea survenirii 
consecințelor negative (prevede rezultatul), dar și dorește (intenția 
directă) sau admite conștient posibilitatea (intenția indirectă) surve-
nirii acestor consecințe.

Imprudența ca formă a vinovăției în dreptul penal și contraven-
țional se împarte în:

- neglijență – în cazul neglijenței, persoana nu-și dă seama de 
caracterul faptelor sale ilegale, nu prevede urmările acesteia, cu 
toate că putea și trebuia să le prevadă;

- sineîncredere exagerată – în cazul sineîncrederii exagerate persoa-
na conștientizează ilegalitatea faptelor sale, prevede urmările so-
cial periculoase, dar, în mod ușuratic, consideră că le va evita.

Latura subiectivă a comportamentului ilicit include și astfel de 
semne facultative, cum ar fi : motivul – îndemnul interior și scopul – 
rezultatul fi nal, pe care tinde să-l atingă făptuitorul prin comiterea 
faptei.

4. Abuzul de drept

Abuzul de drept constituie un tip specifi c al comportamentului le-
gal, care constă în faptul că persoana dispune de drepturile subiec-
tive și activitatea subiectului este îndreptată spre realizarea acestor 
drepturi, însă subiectul folosește drepturile sale nu conform desti-
nației sociale, ci în dauna intereselor legale ale altor persoane.

În cazul abuzului de drept lipsește încălcarea interdicțiilor lega-
le sau neîndeplinirea obligațiunilor, lipsește și răspunderea juridi-
că în sensul juridic al acestei instituții.

În dependență de circumstanțele unei cauze concrete, survin 
următoarele urmări ale abuzului de drept: nerecunoașterea ac-
țiunii, interzicerea unor asemenea acțiuni, întreruperea folosirii 
drepturilor subiective, fără privarea de acestea.
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Întrebări pentru evaluare:

1. Care � p de comportament îl numim comportament juridic?
2. Prin ce se deosebește comportamentul social ac� v de cel pasiv?
3. Formulați defi niția proprie a comportamentului legal.
4. Interpretați următoarea defi niție: comportamentul ilicit este fapta social 

periculoasă și prejudiciabilă, comisă cu vinovăție, care atentează la ordinea 
de drept stabilită de stat.

5. Care este esența pericolului social al comportamentului ilicit?
6. Dacă ilegalitatea este expresia juridică a pericolului social, care va fi 

manifestarea fap� că a acestuia?
7. Care este deosebirea dintre obiectul juridic și obiectul material al

comportamentului ilicit?
8. Redați grafi c latura obiec� vă a comportamentului ilicit.
9. Ce rol are legătura cauzală în constatarea vinovăției persoanei?

10. În ce împrejurări gândurile, ideile sau dorința unei persoane cons� tuie un
comportament ilicit?

11. Când inacțiunea persoanei cons� tuie o faptă ilicită? Exemplifi cați.
12. Descrieți posibilele consecințe ale unui comportament ilicit. Clasifi cați

daunele comportamentului ilicit.
13. Cine poate fi  subiect al comportamentului ilicit? Numiți subiectul ac� v și,

respec� v, subiectul pasiv al comportamentului ilicit.
14. Găsiți în literatură sau dicționare două defi niții ale vinovăției.
15. Găsiți în psihologie descrierea elementului intelectual și voli� v al vinovăției.
16. Prin ce se deosebește mo� vul de scop ca semene ale laturii subiec� ve?
17. Redați grafi c formele vinovăției, luând ca bază diferite îmbinări ale

momentului intelectual și cel voli� v ale vinovăției.
18. Care-s � purile (modalitățile) comportamentului ilicit? Prin ce se deosebește 

infracțiunea de delict?
19. De ce în cazul abuzului de drept nu survine răspunderea juridică?
20. Care-s determinantele comportamentului ilicit? Care este mo� vul

comportamentului abuziv și samavolnic, cu încălcarea ordinii juridice
instaurate de stat, al unor persoane?
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TEMA nr. 14.
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

1. Răspunderea juridică ca formă a constrângerii statale
2. Formele răspunderii juridice
3. Scopul și funcțiile răspunderii juridice

4. Principiile răspunderii juridice

5. Condițiile (temeiul) răspunderii juridice

1. Răspunderea juridică ca formă a constrângerii statale

Statul nu doar reglementează relațiile între membrii societății, 
dar și garantează realizarea intereselor legitime ale subiecților de 
drept, inclusiv prin aplicarea forței de constrângere (reprimare).

Constrângerea juridico-statală realizată prin intermediul insti-
tuției răspunderii juridice este elementul de bază al mecanismului 
apărării juridice a ordinii de drept. Constrângerea, ca metodă de 
administrare stimulează atitudinea de respectare a dreptului, sta-
bilirea și menținerea ordinii și armoniei sociale.

Răspunderea juridică poate fi  defi nită ca o negare și dezaprobare 
din partea statului a samavolniciei persoanei vinovate de încălcarea nor-
mei juridice, manifestată prin aplicarea măsurilor de constrângere stata-
lă și având drept scop apărarea ordinii de drept de fapte social periculoase 
și prejudiciabile.

Răspunderea juridică trebuie privită ca raport juridic special apă-
rut ca urmare a încălcării unei norme juridice concrete, când organul sau 
persoana competentă, în temeiul legii și în forma procesuală respectivă, 
pune în sarcina făptuitorului anumite limitări, iar făptuitorul suportă 
urmările nefavorabile ale propriei fapte ilicite.
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Specifi cul răspunderii juridice constă în următoarele:
- răspunderea juridică este o modalitate și expresie specifi că a 

responsabilității sociale, potrivit cu care fi ecare individ trebuie să 
își asume și să suporte consecințele faptelor sale;

- răspunderea juridică este un raport juridic dintre stat (în per-
soana organelor de drept) și persoana vinovată de încălcarea in-
terdicțiilor legale sau neexecutarea obligațiunilor juridice;

- răspunderea juridică apare ca efect al propriei sale fapte nele-
gitime, ultima constituind nu doar temeiul, dar însăși momentul 
apariției răspunderii juridice;

- răspunderea juridică este reacția negativă de dezaprobare și 
condamnare din partea statului a comportamentului ilegal al per-
soanei vinovate. Statul stabilește limitări prevăzute de lege, fără a 
lua în calcul voința și dorința vinovatului;

- răspunderea juridică este o stare de fapt, când făptuitorul 
prezintă raport privind comportamentul său și este constrâns să 
suporte consecințele nefavorabile ale propriei sale fapte (limitării 
de caracter personal, organizațional sau patrimonial, schimbarea 
statutului juridic, (limitarea libertății, atingerea onoarei, limitări în 
plan material etc.);

- răspunderea juridică apare și se realizează pe baza și în limi-
tele normelor juridice doar de către organele competente în strictă 
conformitate cu legea, îmbrăcând o anumită formă procesuală.

2. Formele răspunderii juridice

Existența mai multor forme ale răspunderii juridice este condi-
ționată în primul rând de natura și gradul de pericol social al fap-
tei, iar în al doilea rând, de importanța socială a interesului lezat și 
caracterul urmărilor faptei ilegale.

În literatura juridică, clasifi carea formelor răspunderii juridice 
îmbracă diferite aspecte (în dependență de apartenența ramurală, 
după numărul subiectelor etc.). De remarcat că stabilirea naturii 
juridice a răspunderii în fi ecare caz aparte privește califi carea ju-
ridică a situației de fapt ca fază a aplicării dreptului. Răspunderea 
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juridică este de două tipuri care îmbrățișează toate formele posibi-
le, diverse după apariție, ordine de aplicare și funcții.

Răspunderea juridică patrimonială este stabilită pentru cauzarea 
unei daune patrimoniale sau nerespectarea clauzelor contractuale 
și se manifestă prin obligațiunea de a repara dauna, achita venitul 
ratat sau a dobânzii de întârziere. Această obligațiune este con-
cretă, apare din momentul producerii faptei și poate fi  executată 
benevol. Există următoarele forme ale răspunderii patrimoniale:

- juridico-civilă;
- răspunderea materială a angajaților din sectoarele de stat și 

privat;
- răspunderea patrimonială a altor uniuni de cetățeni.

Răspunderea juridică pecuniară (de osândă) survine ca urmare a în-
călcării prevederilor legale și este de organele de stat competente.

În practică se admite aplicarea concomitentă a mai multor for-
me ale răspunderii pecuniare și patrimoniale. Persoana care a co-
mis o infracțiune și a cauzat daune patrimoniale, în conformitate 
cu legea poate fi  eliberată de răspunderea penală, de la pedeapsă, 
dar nu și de obligația de a recupera daunele cauzate prin infrac-
țiune. Și, dimpotrivă, recuperarea benevolă a daunelor cauzate se 
califi că ca circumstanță care atenuează răspunderea penală.

În corespundere cu tipurile faptelor ilicite, deosebim următoa-
rele forme ale răspunderii juridice: constituțională, penală, adminis-
trativă, contravențională, civilă, disciplinară, materială.

Răspunderea constituțională survine pentru încălcarea normelor 
constituționale de către organele de stat și persoanele cu funcții de 
răspundere. În primul rând, aceasta este răspunderea puterii ca 
subiect colectiv, îndreptată spre curmarea abuzului de putere (de 
exemplu, votul de neîncredere, dizolvarea Parlamentului, demisia 
persoanei cu funcție de răspundere etc.).

Răspunderea penală survine pentru comiterea infracțiunilor și 
constituie cea mai gravă formă a răspunderii juridice, incluzând 
osânda pentru comiterea faptei. Legislația penală, de exemplu, 
prevede astfel de pedepse, cum ar fi : închisoarea, munca neremu-
nerată în folosul comunității, privarea de dreptul de a ocupa anu-
mite funcții sau a exercita anumite activități, amenda, confi scarea 
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averii etc.). Răspunderea penală survine doar ca urmare a unui 
proces de judecată, prin emiterea unei sentințe de condamnare de-
fi nitive.

Răspunderea civilă survine ca urmare a nerespectării obligațiu-
nilor contractuale, la fel pentru cauzarea daunelor patrimoniale. 
Prin urmare, această formă a răspunderii se exprimă, de regulă, 
în aplicarea sancțiunilor patrimoniale (despăgubirea pentru dau-
nele cauzate, declararea nevalabilității contractuale etc.). În une-
le cazuri, legea prevede și aplicarea sancțiunilor pecuniare, de 94 
exemplu, penalitatea. Totodată, răspunderea civilă include și apli-
carea sancțiunilor nepatrimoniale, cum ar fi  obligațiunea privind 
dezmințirea unor vorbe compromițătoare.

Răspunderea administrativă survine în cazurile prevăzute de 
lege. Tipurile răspunderii juridice, prevăzute de lege, sunt: amen-
da, confi scarea obiectului care a servit la comiterea faptei sau a 
constituit obiect de comitere a contravenției administrative, lipsi-
rea de anumite drepturi, arestul administrativ. Sancțiunile admi-
nistrative se aplică de către persoanele cu funcții de răspundere 
abilitate cu această sarcină, comisiile administrative, instanțe de 
judecată, organele MAI, inspecțiile de stat și alte organe de stat 
împuternicite cu această funcție.

Răspunderea disciplinară poate surveni numai pentru comiterea 
delictelor disciplinare. Particularitățile caracteristice ale sancțiuni-
lor disciplinare constau în aplicarea nemijlocit de către adminis-
trația organizațiilor, întreprinderilor, comandantul unității milita-
re, de rectorul instituției unde făptuitorul este angajat (face studii). 
Sancțiunile disciplinare pot îmbrăca următoarele forme:

- observația;
- mustrarea;
- retrogradarea;
- concedierea;
- exmatricularea etc.

Răspunderea materială este o modalitate de răspundere juridică, 
reglementată de normele dreptului muncii prin comportament 
ilicit al unei părți a raportului juridic de muncă pentru cauzarea 
unui prejudiciu material celeilalte părți în procesul de muncă la 
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întreprinderi, instituții sau organizații. Răspunderea materială 
poate fi  suportată atât de salariat, cât și de angajator. În temeiul 
Codului muncii, răspunderea salariatului se limitează la un anu-
mit procent din câștig, dar nu trebuie să depășească mărimea de-
plină a prejudiciului cauzat.

3. Scopul și funcțiile răspunderii juridice

Răspunderea juridică, ca fenomen social și instituție juridică, 
poartă caracter de autoapărare a societății de atentate care dezor-
ganizează viața socială. Scopul (fi nalitatea) răspunderii juridice con-
stă în apărarea relațiilor și valorilor sociale de fapte social periculoase ce 
dezorganizează viața socială, pun în pericol ordinea și securitatea per-
soanei, societății și statului. De aceea, reacția statului la încălcarea 
legilor se manifestă prin aplicarea măsurilor de răspundere juridi-
că, acestea fi ind o modalitate de autoapărare a societății împotriva 
factorilor nocivi generați de însuși organismul social.

Scopul răspunderii juridice implică o abordare mai profundă 
a esenței răspunderii juridice, determinarea exactă a funcțiilor și 
principiilor acestei instituții de drept. Scopul răspunderii juridice 
se manifestă în principiile și funcțiile generale ale dreptului.

Pot fi  evidențiate următoarele funcții ale răspunderii juridice:
- funcția de apărare și protecție juridică a ordinii de drept, a drep-

turilor și intereselor legale ale personalității, societății și statului 
(viața și sănătatea persoanei, libertatea, cinstea, demnitatea, pro-
prietatea, suveranitatea statului, ordinea și liniștea publică etc.). 
Pentru realizarea acestei funcții, statul apreciază care fapte pun în 
pericol valorile societății, ordinea și armonia socială, subminează 
cele mai importante condiții de existență a societății;

- funcția preventivă (de profi laxie). Prevenirea săvârșirii de noi 
încălcări ale normelor juridice se realizează atât pentru cel căruia i 
se aplică măsurile de constrângere statală (prevenția specială), cât 
și pentru ceilalți destinatari ai dreptului, pentru ca acestea să ma-
nifeste reținere și abținere de la comportamentul ilicit (prevenția 
generală);



TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI. NOTE DE CURS

103

- funcția de constrângere este determinată de necesitatea apărării 
societății, a valorilor vătămate sau periclitate prin fapta ilicită. În 
esență, constrângerea manifestată prin aplicarea sancțiunilor juri-
dice este o osândă, un rău determinat de răul și dauna produse de 
comportamentul ilicit.

4. Principiile răspunderii juridice

Principiile răspunderii juridice reprezintă caracteristica genera-
lă a acestui institut juridic în totalitate, inclusiv:

- principiul legalității răspunderii juridice;
- principiul obligativității răspunderii juridice;
- principiul fundamentării (întemeierii) răspunderii juridice;
- principiul răspunderii personale a vinovatului;
- principiul proporționalității (individualizării) răspunderii ju-

ridice;
- principiul inadmisibilității aplicării mai multor sancțiuni pen-

tru una și aceeași faptă ilicită;
- principiul operativității și inevitabilității răspunderii juridice.

5. Condițiile (temeiul) răspunderii juridice

Despre temeiurile răspunderii juridice, respectiv despre cir-
cumstanțele care fac răspunderea juridică posibilă și cuvenită, se 
discută în diferite sensuri: în baza cărei prevederi legale este posi-
bilă răspunderea în baza legii, a contractului.

În calitate de temeiuri pentru aplicarea sancțiunii juridice, sunt 
următoarele condiții:

- temeiul normativ (legal) – prezența normei juridice care inter-
zice un anumit comportament și prevede tipul și mărimea sancți-
unilor;

- temeiul faptic – prezența în fapta săvârșită a componenței juri-
dice a comportamentului ilicit (obiectul, subiectul, latura obiecti-
vă, latura subiectivă);



TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI. NOTE DE CURS

104

- lipsa circumstanțelor justifi cative care ar exclude răspunderea 
juridică (legitima apărare, extrema necesitate, forța majoră, ires-
ponsabilitatea, minoritatea, riscul întemeiat etc.);

- temeiul procesual – decizia organului competent, prin care se 
stabilește răspunderea juridică, tipul și mărimea.

Întrebări pentru evaluare:

1. Defi niți „răspunderea juridică”.

2. În ce constă specifi cul răspunderii juridice?

3. Evidențiați formele răspunderii juridice și caracterizați-le.

4. Faceți o corelație între formele răspunderii juridice.

5. Formulați scopul (fi nalitatea) răspunderii juridice.

6. Care sunt funcțiile răspunderii juridice? Caracterizați-le.

7. Caracterizați principiile răspunderii juridice.

8. Care sunt temeiurile pentru aplicarea sancțiunilor juridice?
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TEMA nr. 15.
SISTEMUL DREPTULUI

1. Noțiunea sistemului de drept
2. Noțiunea și caracteris# ca sistemului norma# v juridic
3. Dreptul public și dreptul privat
4. Dreptul intern și dreptul internațional
5. Caracterizarea succintă a unor ramuri de drept contemporan

1. Noțiunea sistemului de drept

Fiecare țară își are sistemul său național de drept, care-și găsește 
rădăcinile în viața reală a acesteia, în istoria poporului, în credință 
și cultură. Sistemul dreptului este indisolubil legat de structura 
societății și statului. Elementele structurale ale oricărui sistem național 
de drept sunt:

- valorile etico-morale;
- ideologia juridică;
- cultura juridică;
- conștiința juridică;
- politica juridică;
- sistemul normativ-juridic;
- aplicarea dreptului.

Elementele-cheie ale arhitectonicii sistemului de drept sunt:
- ideologia juridică;
- sistemul normativ-juridic (normele de drept);
- practica aplicării normelor de drept.

Norma de drept este celula, elementul primar (și principal) în 
baza căruia se constituie sistemul de drept. Norma de drept ex-
primă o idee, cu apariția căreia se declanșează actul de creare a 
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unei norme. Sistemul normelor de drept exprimă o totalitate de 
idei (ideologia), în baza căreia se dezvoltă legislația și se realizează 
practica juridică. De menționat că sistemul național de drept se ca-
racterizează nu doar prin specifi cul construirii normelor juridice, 
ci și prin specifi cul eticii juridice și al conștiinței juridice.

Referindu-ne la etica juridică, vom menționa că: etica juridică 
exprimă întruchiparea moralității și mentalității societății refl ecta-
te în normele de drept. De asemenea, etica juridică formează ide-
ologia juridică, fapt ușor de constatat trecând în revistă valorile 
apărate prin lege. Etica juridică nu doar participă la crearea nor-
melor juridice, dar și se manifestă în modul de aplicare a dreptu-
lui, leagă etica juridică cu norma juridică și conștiința juridică (a 
persoanelor și grupurilor sociale).

Reieșind din cele expuse mai sus, poate fi  constituită tipologia 
sistemelor de drept contemporane. Mai jos este redată clasifi carea pro-
pusă de savantul Rene David.

Sistemul de drept romano-germanic (drept continental) cuprinde 
sistemele de drept ale Franței, Germaniei, Italiei, Spaniei, Belgiei, 
Portugaliei, Americii Latine, României, Republicii Moldova etc.

În toate țările sistemului de drept romano-germanic există con-
stituții scrise, ale căror norme juridice dispun de forță juridică su-
premă în stat. Pe baza lor sunt adoptate celelalte legi. O altă tră-
sătură specifi că acestui sistem este divizarea în ramuri de drept, 
prima diviziune fi ind cea dintre dreptul public și dreptul privat.

Sistemul de drept anglo-saxon (common-law) este caracteristic 
pentru Anglia, SUA, Islanda, Canada, Australia etc. Acestui sistem 
îi este caracteristic precedentul judiciar, apărut în Anglia, o creație 
a judecătorilor ce conține reguli statornicite pe cale judecătoreas-
că prin hotărâri, care devin obligatorii, în cazuri similare pentru 
instanțele inferioare. Norma juridică de common-law urmărește 
oferirea unor soluții într-un proces și nu formularea regulii gene-
rale de conduită pentru viitor. În acest sistem nu întâlnim coduri 
sau acte normative cuprinzătoare materiei civile și comerciale și 
nu întâlnim conceptul de ramura de drept.

Sistemul de drept socialist este caracteristic în zilele noastre doar 
unor țări socialiste, cum ar fi : Cuba, China, Vietnam etc. și repre-
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zintă un sistem de drept specifi c țărilor socialiste. Se evidențiază 
prin caracter ideologic. În trecut făcea parte din sistemul de drept 
romano-germanic. Sistemul socialist își are originea în fosta URSS 
și s-a dezvoltat după cel de-al doilea Război Mondial prin sisteme 
de drept distincte ale țărilor socialiste din Europa, America și Asia.

Sistemele religioase de drept sunt reprezentate de sistemul isla-
mic, cel hindus, chinez și se caracterizează prin faptul că religia, 
morala și dreptul constituie un întreg, fi ind indisolubil legate în 
reglementarea vieții sociale. Chiar dacă dreptul din țările cu sis-
tem religios este infl uențat de sistemele de drept occidental, totuși 
păstrează specifi cul religios.

Sistemul de drept tradițional, specifi c multor țări din Asia și Afri-
ca, nu dispune de nivel unitar caracteristic primelor doua sisteme 
de drept. Sistemele tradiționale se adaptează de cele mai multe ori 
cu mare greutate la relațiile sociale moderne. Majoritatea absolută 
a lor au origine religioasă și se bazează pe obiceiuri, tradiții, ritu-
aluri.

2. Noțiunea și caracteristica sistemului
normativ juridic

Normele juridice, oricât de diferențiate după conținut, repre-
zintă totuși un tot întreg, fi ind strâns legate și grupate într-un 
sistem cu un caracter integrativ, exprimat în unitatea normelor la 
baza cărora stau următorii factori:

- voința unică, exprimată și asigurată de stat;
- scopul unic al normelor de drept, pentru satisfacerea interese-

lor generale (sau a celor dominante) în societatea dată;
- unitatea modului de aplicare și realizare a normelor juridice. 

Ca oricare alt sistem, sistemul normativ juridic se caracterizează 
printr-o structură, o anumită aranjare a elementelor în sistem, con-
stituit din totalitatea normelor juridice între care există relații rela-
tiv stabile și durabile.

Sistemul normativ juridic este defi nit ca structură internă a dreptului 
într-un stat, prin care se realizează unitatea normelor juridice și grupa-
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rea lor în anumite părți interdependente – ramuri de drept și instituții 
juridice.

Instituția juridică reprezintă totalitatea normelor juridice ce re-
glementează o anumită categorie de relații sociale, generând astfel 
o categorie aparte de raporturi juridice. Instituția juridică formea-
ză sfera cea mai restrânsă a relației de conținut între mai multe 
norme juridice, de exemplu, instituția dreptului de proprietate, 
instituția succesiunii în dreptul civil, instituția înfi erii etc.

Ramura de drept reprezintă un ansamblu distinct de norme juri-
dice, legate organic între ele, care reglementează relații sociale cu 
același specifi c, folosesc aceeași metodă sau complex de metode. 
Ramurile de drept nu sunt izolate, ci afl ate într-o strânsă interde-
pendență. Astfel, ramura de drept reprezintă unitatea mai multor 
instituții juridice prin obiectul lor și prin anumite principii și me-
tode comune.

3. Dreptul public și dreptul privat

Diviziunea dreptului își găsește originea încă în dreptul roman, 
care cunoștea jus publicum (dreptul public) și jus privatum (dreptul 
privat), noțiuni introduse pentru prima data de jurist consultul ro-
man Ulpian (170-228 e.n.).

Dreptul public. Din dreptul public fac parte dreptul constituțio-
nal, dreptul administrativ, dreptul penal, dreptul muncii, dreptul 
fi nanciar și alte ramuri de drept. Obiectul de reglementare juridică 
în ramurile dreptului public intern îl constituie relațiile din dome-
niul organizării puterilor publice, formei de stat, relațiile dintre 
stat și persoană, statutul juridic al cetățenilor străini și apatrizilor, 
relațiile fi nanciar-bancare, relațiile de muncă și de protecție soci-
ală etc.

Dreptul privat. Din dreptul privat intern fac parte dreptul civil, 
dreptul comercial, dreptul familiei etc.

Obiectul de reglementare juridică a ramurilor ce țin de competen-
ța dreptului privat intern îl constituie relațiile sociale patrimoniale 
și personal nepatrimoniale la care participă persoane particulare.
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4. Dreptul intern și dreptul internațional

Dreptul intern este constituit din totalitatea reglementărilor nor-
mative editate într-un stat. În dreptul intern subiecții pot fi  atât 
statul, cât și persoanele fi zice, persoanele juridice și organele de 
stat, iar în dreptul internațional subiecții sunt doar statele și orga-
nismele internaționale.

Dreptul internațional are un statut special și nu face parte din 
sistemul de drept intern al vreunui stat, drept apărut în procesul 
colaborării dintre statele comunității internaționale. Ca și dreptul 
intern, dreptul internațional are două ramuri: dreptul internațio-
nal public și dreptul internațional privat.

Dreptul internațional public se constituie prin acordul de voință 
al statelor suverane și egale în drepturi, acord de voință manifes-
tat în relațiile reciproce dintre mai multe state din cadrul comuni-
tății internaționale. În dreptul internațional public nu există un or-
gan legislativ internațional, situat deasupra statelor. În consecință, 
normelor dreptului internațional li se supun inclusiv și creatorii, 
respectiv statele care le-au elaborat. Pentru restabilirea drepturilor 
încălcate în domeniul internațional, constrângerea este aplicată în 
mod individual sau colectiv de către state.

Dreptul internațional privat este constituit din totalitatea norme-
lor juridice, având drept scop reglementarea confl ictelor generate 
de raporturile de drept civil ce cuprind unul sau mai multe ele-
mente de extraneitate (situația juridică a unei persoane afl ate în-
tr-o țară străină). Se ocupă și de problemele situației juridice sau de 
condițiile străinilor, de monopolul de stat al comerțului exterior, 
precum și de problemele procedurii civile referitoare la apărarea 
drepturilor izvorâte din relațiile civile cu caracter internațional. 
Dezvoltarea unor relații comerciale au dat naștere relațiilor eco-
nomice mai mult sau mai puțin îndepărtate dintre diverse state, 
inclusiv cele culturale, tehnico-științifi ce, turistice etc.
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5. Caracterizarea succintă a unor ramuri de
drept contemporan

5.1 Dreptul material

Dreptul constituțional reprezintă ramura de drept care cuprinde 
totalitatea normelor juridice ce stabilesc principiile fundamentale 
ale organizării de stat, drepturile, libertățile și îndatoririle funda-
mentale ale omului și cetățeanului.

Dreptul constituțional, prin normele sale, reglementează for-
ma de stat, forma de guvernământ, organizarea și funcționarea 
organului legislativ și orice alte domenii consacrate în normele 
constituționale. Raporturile de drept constituțional sunt raporturi 
sociale iscate în procesul organizării și exercitării puterii de stat.

Obiectul dreptului constituțional îl formează relațiile sociale cu 
privire la instaurarea, menținerea și exercitarea puterii de stat.

Principalul izvor al dreptului constituțional îl formează Con-
stituția.

Principalele instituții sunt: teoria constituției; constituționalitatea 
legilor; cetățenia RM; statutul juridic al cetățenilor străini și al apa-
trizilor în RM; procesul electoral; Curtea Constituțională etc.

Răspunderea constituțională se manifestă, de exemplu, prin mo-
țiune de cenzură, măsuri disciplinare prevăzute în Regulamentul 
Parlamentului.

Dreptul administrativ cuprinde totalitatea normelor juridice care 
reglementează raporturile sociale ce formează obiectul adminis-
trației de stat.

Se referă la organizarea administrației de stat, a activității cu 
alte organe de stat, precum și la modalitățile de executare a com-
petenței cu care sunt înzestrate organele administrației de stat.

Obiectul dreptului administrativ îl constituie raporturile juridice 
care se nasc, se modifi că și se sting în cadrul și pentru realizarea 
activității executive, care reprezintă o formă fundamentală de ac-
tivitate constând din organizarea executării și executarea concretă 
a legilor și celorlalte acte normative.

În cadrul raporturilor juridice de drept administrativ întot-
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deauna o parte este un organ al administrației de stat, iar metoda 
reglementării raporturilor de către normele dreptului administra-
tiv are un caracter imperativ.

Instituțiile dreptului administrativ sunt: administrarea publică; 
subiectele dreptului administrativ; serviciul public, funcția pu-
blică și statutul funcționarului public; contractele administrative; 
constrângerea administrativ-juridică.

Forma de răspundere juridică este răspunderea administrativă și 
se manifestă prin aplicarea sancțiunilor contravenționale.

Dreptul civil cuprinde totalitatea normelor juridice care regle-
mentează raporturile patrimoniale și personale nepatrimoniale în 
care părțile se afl ă pe poziții de egalitate juridică.

Raportul juridic patrimonial constituie raporturi juridice civile 
cu un conținut economic, ceva ce poate fi  exprimat sau evaluat în 
bani (contractul de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, de 
locațiune).

Raportul juridic nepatrimonial constituie raporturi juridice a căror 
conținut nu poate îmbrăca o expresie bănească (dreptul la viață, la 
sănătate, onoarea, reputația, dreptul la nume, la domiciliu etc.).

În raporturile de drept civil, părțile apar ca subiecte egale.

Obiectul dreptului civil îl formează relațiile sociale cu privire la 
raporturile patrimoniale și cele personal nepatrimoniale. Principi-
ile dreptului civil sunt următoarele:

- principiul proprietății;
- principiul egalității în fața legii civile;
- principiul garantării drepturilor subiective civile.

Răspunderea juridică civilă cuprinde ansamblul normelor juridice 
ce reglementează regulile cu privire la nașterea și stingerea obliga-
ției de reparare a prejudiciului cauzat altei persoane. Răspunderea 
civilă îmbracă două forme:

- răspunderea delictuală, generată de săvârșirea unui delict ci-
vil și

- răspunderea contractuală, angajată în cazul nerealizării obli-
gațiunilor contractuale care au produs prejudicierea intereselor 
partenerului contractual.
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Încălcarea în dreptul civil poartă denumirea de delict civil.
Dreptul muncii cuprinde totalitatea normelor juridice care regle-

mentează relațiile sociale de muncă. Relațiile din acest domeniu 
apar în legătură cu folosirea dreptului constituțional al cetățeanu-
lui la muncă, condițiile de muncă, ale salarizării, angajării, în le-
gătură cu drepturile și obligațiile angajatului și ale angajatorului. 
Dreptul muncii mai cuprinde și norme juridice privind organiza-
rea muncii, pregătirea profesională, protecția muncii.

Obiectul dreptului muncii îl formează relațiile sociale cu privire la 
dreptul la muncă. Izvorul de bază al dreptului muncii este Codul 
muncii, precum și alte acte normative. Izvoarele specifi ce drep-
tului muncii sunt Contractul colectiv de muncă și Regulamentul 
intern al întreprinderii.

Munca reprezintă activitatea umană specifi că, manuală și (sau) 
intelectuală, prin care oamenii utilizează aptitudini personale în 
vederea satisfacerii anumitor necesități.

Relațiile de muncă reprezintă relațiile sociale formate între oa-
meni în procesul de prestare a muncii. Din ansamblul acestor re-
lații de muncă sunt reglementate și li se aplică normele dreptului 
muncii numai relațiilor stabilite ca urmare a încheierii unui con-
tract de muncă.

Forma de răspundere juridică este răspunderea materială și răs-
punderea disciplinară a angajatului.

5.2 Dreptul de protecție și apărare socială

Dreptul penal reprezintă instrumentul prin care se apără cele 
mai importante interese și valori sociale, cum ar fi : statul, unitatea 
și indivizibilitatea statului, persoana, drepturile și libertățile aces-
teia, proprietatea, precum și întreaga ordine de drept.

Obiectul dreptului penal cuprinde relațiile de apărare socială. Ast-
fel, între stat și membrii săi, sub aspect penal, se nasc două tipuri 
de rapoarte juridice penale:

1. Raport juridic penal de conformare – obligația de a respecta cerin-
țele (prevederile) legii penale;
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2. Raport juridic de confl ict – cuprinde pe de o parte, dreptul sta-
tului de a pedepsi persoanele care pun în pericol sau vatămă valo-
rile sociale, și pe de altă parte, obligațiunea vinovatului să suporte 
sancțiunea prevăzută de norma penală încălcată.

Scopul dreptului penal este determinat de necesitatea apărării va-
lorilor sociale și a ordinii de drept împotriva infracțiunilor.

Izvorul dreptului penal îl constituie Codul penal, bazat pe pre-
vederile constituționale.

Răspunderea penală se realizează prin aplicarea pedepsei.
Denumirea încălcării în dreptul penal se numește infracțiune.
Dreptul contravențional poate fi  defi nit ca ansamblu de norme 

juridice prevăzute de legislația contravențională. Instituțiile juri-
dice de bază: contravenția, convenționalitatea, sancțiunea contra-
vențională, răspunderea contravențională.

Obiect al dreptului contravențional sunt relațiile sociale condițio-
nate de apariția raporturilor juridice între diferiți subiecți ai drep-
tului contravențional privind desfășurarea activității de prevenire 
a abaterilor contravenționale, constatarea faptelor contravenționa-
le și curmarea lor, aplicarea măsurilor de constrângere statală și 
executarea deciziilor de aplicare a sancțiunilor contravenționale.

Scopul legii contravenționale constă în apărarea drepturilor și 
libertăților legitime ale persoanei, apărarea proprietății, ordinii 
publice, a altor valori ocrotite de lege, în soluționarea cauzelor 
contravenționale, precum și în prevenirea săvârșirii de noi con-
travenții.

Izvorul dreptului contravențional este Codul contravențional 
al Republicii Moldova, adoptat la 24.10.2008, intrat în vigoare la 
31.05.2009.

Răspunderea contravențională se aplică pentru săvârșirea con-
travenției.
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5.3 Dreptul procesual și de executare

Dreptul procesual civil cuprinde totalitatea normelor juridice 
care reglementează ordinea dezbaterii și rezolvării de către justiție 
a cauzelor civile, precum și îndeplinirea hotărârilor judecătorești 
în aceste cauze.

Dreptul procesual civil reglementează relațiile sociale care apar 
între organele de înfăptuire a justiției și cetățeni, precum și între 
cetățeni ca părți în proces, reclamant și pârât. Aceste raporturi re-
glementate de dreptul procesual civil se reglementează și la litigi-
ile izvorâte din anumite raporturi de familie, de muncă sau chiar 
de drept constituțional.

Obiectul dreptului procesual civil îl formează raporturile juridice 
stabilite între participanții la proces în cadrul activității de exami-
nare și soluționare a cauzelor civile.

Structura dreptului procesual civil, asemeni structurii altor ramuri 
de drept, cuprinde două părți: Partea generală și Partea specială. 
Partea generală are ca obiect de studiu principiile generale și in-
stituțiile aplicabile tuturor fazelor procesului civil. Partea specială 
tratează activitatea specifi că fi ecărei faze de judecată, procedura 
specială, procedura în contenciosul administrativ, procedura în 
ordonanță, procedura de declarare a insolvabilității, căile de atac a 
hotărârilor judecătorești etc.

Dreptul procesual penal cuprinde totalitatea normelor juridice 
care reglementează activitatea organelor de urmărire penală, ale 
Procuraturii și justiției în judecarea cauzelor penale, pentru desco-
perirea infracțiunilor și infractorilor și pedepsirea lor, norme care 
reglementează raporturile acestor organe cu cetățenii, asupra că-
rora se răsfrânge activitatea lor.

Organele de urmărire penale ale poliției, Procuraturii, îndepli-
nindu-și sarcinile în domeniul contracarării criminalității, pun în 
mișcare, cercetează și rezolvă cauzele penale.

Activitatea acestor organe reprezintă un sistem de acțiuni în-
dreptate spre cercetarea complexă și sub toate aspectele a împre-
jurărilor cauzei, în scopul descoperirii și sancționării persoane-
lor care au săvârșit infracțiunea. În această activitate a organelor 
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menționate apar și raporturile lor cu cetățenii, asupra cărora se 
răsfrânge activitatea lor: acuzat, parte civilmente responsabilă, 
martori etc.

Procesul penal are ca scop protejarea persoanei în activitatea 
legată de cercetare și judecare a infracțiunilor, astfel ca orice per-
soană care a săvârșit o infracțiune să fi e pedepsită potrivit vinovă-
ției sale și nici o persoană nevinovată să nu fi e trasă la răspundere 
penală și condamnată.

Dreptul execuțional penal este ramura de drept alcătuită din tota-
litatea normelor juridice reglementate de relațiile sociale privind 
executarea sancțiunilor penale în scopul asigurării unei infl uen-
țări educative efi ciente a persoanelor supuse executării, în scopul 
prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni și apărării ordinii de drept.

Obiectul dreptului execuțional-penal îl formează relațiile sociale 
cu privire la activitatea de executare a pedepselor. Aceste relații 
au un anumit specifi c, la care participă, pe de o parte, anumite 
organe de stat ( penitenciarele – în cazul pedepsei cu închisoarea, 
fi nanțele – în cazul pedepsei cu amenda) și, pe de altă parte, per-
soanele condamnate. Relațiile sociale din această ramură de drept 
sunt relații de constrângere ce presupun drepturi și obligații pen-
tru participant.

Procedura de executare are sarcina de a contribui la realizarea 
drepturilor creditorilor, recunoscute printr-un document executo-
riu, prezentat spre executare în modul stabilit de lege.

Procedura de executare are loc prin executarea benevolă sau 
executarea silită.

Executarea silită reprezintă un ansamblu de măsuri, prevăzute 
de Codul de executare, prin care creditorul realizează, prin inter-
mediul executorului judecătoresc, cu concursul organelor de stat 
abilitate, drepturile sale, recunoscute printr-un document execu-
toriu, dacă debitorul nu-și îndeplinește benevol obligațiile.
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Întrebări pentru evaluare:

1. Defi niți sistemul dreptului.

2. Argumentați necesitatea ins� tuirii sistemului de drept într-o țară.

3. Specifi cați � purile de sisteme de drept cunoscute și caracterizați-le.

5. Care sunt elementele componente ale unui sistem de drept?

6. Ce înțelegeți prin diviziunea dreptului în public și privat? Care sunt ramurile

dreptului public?

7. Care sunt trăsăturile ce deosebesc ramurile dreptului public de ramurile

dreptului privat?

8. Caracterizați următoarele ramuri ale dreptului: dreptul administra� v,

dreptul cons� tuțional, dreptul penal, dreptul civil, dreptul procesual civil,

dreptul procesual penal, dreptul execuțional penal.
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INSTITUȚIA CARE ÎȚI ASIGURĂ VIITORUL!

INSTITUTUL DE ȘTIINȚE PENALE ȘI
CRIMINOLOGIE APLICATĂ

Invită la studii persoanele care își doresc o profesie de prestigiu pen-
tru a asigura o realizare profesională garantată atît în țară cît și peste 
hotare.

Asigură o instruire performantă în jurisprudență, securitate privată 
și psihologie oferind posibilitatea de a obține, în paralel, a doua specia-
litate, achitând doar 50% din taxa de studii.

Propune multiple cursuri de instruire profesională continuă (perfec-
ționare, reciclare, recalifi care profesională).

Propune, pentru instruirea la standardele avansate europene, taxe 
avantajoase de studii, înlesniri și scutiri de plată pentru anumite catego-
rii de candidați. Plata pentru studii se efectuează în rate.

Garantează angajarea în câmpul muncii și promovarea profesională 
a absolvenților care au demonstrat performanțe la învățătură și au par-
ticipat activ în desfășurarea activităților cultural-sportive și științifi ce.

Este unica instituție de instruire și cercetare din Europa de Sud est și 
spațiul CSI care oferă o instruire criminologică fundamentală, domeniu 
prestigios și în rapidă dezvoltare peste tot în lume.

Propune să vă înscrieți la studii (învățământ cu frecvență la zi, sera-
lă, frecvență redusă, instruire continuă) la una din următoarele FACUL-
TĂȚI:

SECURITATE PRIVATĂ ȘI DETECTIVI;
CRIMINOLOGIE ȘI DREPT;
PSIHOLOGIE JURIDICĂ ȘI CRIMINOLOGICĂ.

Rector al Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată,
doctor în drept, profesor universitar Valeriu BUJOR

Ne puteți contacta: str. Voluntarilor 8/3, Chișinău, ; tel: 022-47-58-06, 022-47-04-18;
h# p://www.criminology.md

Vă deplasați cu troleibuzele nr. 13, 16 și 21; autobuzul 23 (stația Voluntarilor sau 
Otovasca); maxi-taxi nr: 116, 121 (Comisariatul de poliție sectorul Ciocana).
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