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Argument 

 
 

 
Scrierea unui text juridic, de orice natură, 

fie că îmbracă forma unui articol ori forma unui 
text mai amplu, dincolo de fond, ridică varii pro-
bleme atât în privinţa modului de scriere, cât şi în 
privinţa întocmirii aparatului critic. De foarte 
multe ori, în calitate de student ori proaspăt 
absolvent, sau în calitate de doctorand identificăm 
multiple întrebări şi/sau nelămuriri cu privire la 
respectarea unor reguli în scrierea juridică, însă 
de şi mai multe ori aceste reguli par nescrise sau 
nu sunt unitare.  

Ideea redactării unui astfel de ghid practic 
(instrument de lucru) a venit ca urmare a nume-
roaselor stagii de cercetare efectuate în străinătate 
(cu precădere în Franţa, dar şi în Germania sau 
Italia), în state în care se pune un puternic accent 
pe astfel de instrumente.  

Necesitatea acestuia derivă din faptul că 
adeseori ne-am confruntat personal cu situaţii în 
care nu ştiam cum şi de ce trebuie procedat într-
un anume mod, după cum postura de a căuta 
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informaţii într-o manieră solitară ne-a determinat 
să concepem un astfel de ghid practic. 

Ghidul are în vedere nu doar modalitatea 
efectivă de scriere (reguli de citare etc.), ci am 
căutat să aducem în prim-plan şi modalitatea efi-
cientă de gestionare a timpului alocat scrisului, să 
punem accent şi pe modul în care trebuie să se 
colaboreze cu îndrumătorul de lucrare, dar şi pe 
indicarea unor oportunităţi de studiu şi de cer-
cetare în străinătate, cu variantele de burse afe-
rente.  

Cercetarea în mediul juridic este diferită faţă 
de cercetarea din ştiinţele exacte, spre exemplu. 
De aceea, orientarea tânărului cercetător repre-
zintă, din punctul nostru de vedere, un prim pas 
foarte important în organizarea eficientă a tim-
pului, a scrierii, dar şi a informaţiei. De ase-
menea, am considerat foarte importantă indicarea 
unor baze de date electronice unde se găsesc 
articole din sfera ştiinţelor juridice. Astfel de infor-
maţii, privitoare la oportunităţi ce ţin de accesarea 
unor burse sau indicarea unor baze de date 
electronice, nu au fost reunite în niciun material 
editat în ţara noastră (în special pentru ştiinţele 
juridice). 

Ne propunem ca acest ghid practic să repre-
zinte un sprijin real în activitatea de cercetare a 
tânărului jurist român! 
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1.  Alegerea temei şi metodele  
de lucru 

 
Lucrarea de licenţă, de disertaţie sau de 

doctorat reprezintă apogeul unui ciclu universitar, 
fiecare cu specificul ei, dar în egală măsură cu 
reguli general valabile.  

Alegerea temei asupra căreia ne vom con-
centra întreaga atenţie pentru o perioadă destul de 
îndelungată este unul dintre paşii care trebuie să 
ateste maturitatea noastră ca jurişti în devenire 
sau ca cercetători în domeniul ştiinţelor juridice. În 
fiecare caz în parte alegerea temei trebuie să fie un 
rezultat al reflecţiilor noastre, fundamentate pe o 
vastă bibliografie deja consultată, după cum este în 
egală măsură la fel de important ca discuţiile 
constructive cu îndrumătorul tezei să conducă la 
cristalizarea titlului lucrării. 

Lucrarea de licenţă şi cea de disertaţie pot 
comporta o abordare diferită, faţă de teza de 
doctorat. Însăşi denumirea de teză îi atribuie 
cercetării doctorale un statut aparte. Astfel, docto-
randul, spre deosebire de absolventul de licenţă 
sau de masterat are o dublă misiune. Dacă 
lucrarea de licenţă sau de disertaţie se poate limita 
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la expunerea stadiului cercetării, urmat de ele-
mentul originalităţii redat prin modalitatea de 
abordare, de prezentare şi de analiză, doctorandul 
trebuie să depăşească acest stadiu, originalitatea 
constând în dezbaterea şi argumentarea unei teze 
noi, pe care acesta o propune spre analiză şi 
validare, în cele din urmă, prin susţinerea publică.  

Aşadar, noţiunea de teză comportă un dublu 
sens: pe de o parte, este vorba despre o lucrare 
monografică redactată în vederea obţinerii titlului 
de doctor în drept, iar de cealaltă parte, teza 
desemnează o idee principală dezvoltată şi demon-
strată într-o lucrare. 

 

  1.1. Alegerea subiectului 

Alegerea subiectului reprezintă o etapă foarte 
importantă pentru întregul demers ştiinţific, întru-
cât se poate întâmpla ca un subiect ales fără o 
cercetare prealabilă sau fără ca acesta să se înscrie 
în sfera de preocupări a absolventului sau a 
doctorandului să conducă la un eşec.  

Primii paşi în alegerea subiectului trebuie să 
constea în stabilirea disciplinei în cadrul căreia se 
va realiza lucrarea, respectiv drept penal – partea 
specială – sau drept civil – contracte – sau teoria 
generală a dreptului sau drept european general 
etc. După aceea, se va încerca o restrângere a 
potenţialelor teme de cercetare prin consultarea 
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materialelor bibliografice preliminare (tratate şi 
manuale universitare, monografii, articole din 
reviste de specialitate – revista Dreptul, Revista de 
Drept Penal, revista Pandectele Române, Revista de 
Drept Constituţional, Revista de Drept Public, 
Revista Română de Drept Privat etc.), în scopul 
identificării unei teme care să trezească interesul şi 
care să motiveze în egală măsură.  

Imediat ce au fost parcurşi aceşti paşi şi a 
fost ales un subiect, este important ca absolventul 
sau doctorandul să răspundă câtorva întrebări: 

 Subiectul ales vă interesează şi vă moti-
vează? 

 Aveţi suficiente lucruri de spus despre tema 
aleasă? 

 Cu privire la stadiul cercetării, sunt multe 
studii care au tratat acest subiect? Dacă răspunsul 
este unul afirmativ, atunci poate că ar trebui fie să 
căutaţi o nuanţare a temei alese, fie să identificaţi 
un alt subiect conex celui pe care vi-l doriţi să îl 
analizaţi. 

 Există posibilitatea ca tema aleasă să fie 
imposibil de analizat? (în sensul în care nu există 
materiale şi informaţii pe acest subiect, documen-
taţia este inaccesibilă etc. – deseori, lipsa mate-
rialelor poate reprezenta chiar un avantaj, întrucât 
permite tânărului cercetător să inoveze, respectiv 
să fie un antemergător în domeniu). 


