
 

Despre drept i istoria dreptului 

A a cum, în universul fizic, exist  un singur 

element cu natur  dual  – lumina, care este, în acela i 

timp, i und , i corpuscul –, i în via a social  exist  un 

singur element cu natur  dual  – dreptul –, care este, în 

acela i timp, tiin  i sistem. tiin a dreptului 

reprezint  un ansamblu de categorii, concepte, reguli i 

principii, exprimate într-un limbaj care îi este specific, 

distinct de limbajul obi nuit. 

Dreptul ca tiin  i limbajul propriu acesteia au fost 

create de romani prin ac iunea exercitat , pe cale 

procedural  i de interpretare, asupra dreptului civil, 

devenit anacronic în raport cu noile realit i economice 

i sociale de la sfâr itul perioadei republicane. Astfel, pe 

de-o parte, magistra ii romani, utilizând formula i 

celelalte mijloace care le-au fost puse la dispozi ie de 

procedura civil  roman , au creat noi formule – 

programe de judecat  –, noi ac iuni i, pe cale de 

consecin , noi drepturi subiective, extinzând sfera de 

reglementare juridic . Pe de alt  parte, jurisconsul ii 



romani, sub pretextul interpret rii vechilor dispozi ii 

ale dreptului civil, au utilizat metodele tiin ifice ale 

analizei i sintezei, extr gând noi reguli de drept, pe 

baza solu ion rii unui num r considerabil de cazuri 

practice asem n toare – reguli pe care le-au ridicat la 

rangul de principii de drept, dup  verificarea lor pe 

spe e dintre cele mai complicate, create pe cale 

artificial .  

Dreptul ca sistem este un ansamblu ierarhizat de 

norme, institu ii i ramuri de drept ce reglementeaz  

rela iile sociale existente la un moment dat. În aceast  

accep iune, el se mai nume te i drept pozitiv. La origine, 

în statele antice, dreptul ca sistem era inclus sferei mai 

largi a regulilor morale i religioase. Primul sistem de 

drept afirmat distinct de moral  i religie, dar având 

puternice r d cini morale i religioase, este sistemul 

dreptului roman. 

În timp ce tiin a dreptului este elementul static i 

peren, sistemul de drept este elementul dinamic i 

perisabil, ce evolueaz , pe de-o parte în raport cu 

sistemul axiologic al societ ii, iar, pe de alta, în raport 

cu cerin ele vie ii economico-sociale.  

Paul Valéry socotea c  dreptul roman, al turi de 

filosofia greac  i religia cre tin , reprezint  pilonii 

civiliza iei europene. 



* 
Istoria, tradi iile, credin a i institu iile reprezint  

elementele identit ii na ionale ale oric rui popor. 

Istoria este memoria colectiv , în absen a c reia 

poporul nu î i poate cunoa te originea i evolu ia i nici 

nu î i poate determina, în mod con tient, viitorul. În 

acest sens, Octavian Paler spunea c  o ar  f r  statui i 

f r  trecut nu are viitor. 

Istoria dreptului românesc urm re te originea i 

evolu ia institu iilor juridice i politice ale poporului 

nostru, începând cu str mo ii acestuia – tracii i 

romanii –, continuând cu etnogeneza româneasc  – 

proces istoric ce a dus i la crearea dreptului na ional al 

românilor (Legea rii) i a institu iilor politice 

române ti – i terminând cu dreptul scris – înf i at în 

toate etapele istorice ale evolu iei lui.  

Crearea institu iilor juridice i politice române ti a 

avut la baz  sinteza civiliza iilor trac  i roman , care a 

însemnat, printre altele, i o sintez  institu ional , în 

cadrul c reia influen a dominant  a revenit, evident, 

elementului roman. Acesta a influen at i evolu ia 

istoric  ulterioar  a institu iilor juridice i politice 

române ti, pân  în contemporaneitate.  

În procesul constituirii dreptului na ional i a 

institu iilor politice ale poporului român, influen a 



dreptului roman i a statalit ii romane a fost una 

direct , nemijlocit .  

Apari ia i evolu ia dreptului scris în Evul Mediu 

românesc, precum i evolu ia institu iilor politico-statale 

au fost i ele marcate de influen a roman , îns  nu una 

direct , ci mediat , pe filier  bizantin . Bizan ul a 

reprezentat expresia adapt rii statului i a dreptului 

roman la realit ile economice i sociale ale lumii 

feudale.  

În epoca modern , institu iile juridice i politice 

române ti au evoluat din nou sub pecetea direct  a 

Romei. Astfel, codurile adoptate în timpul domniei lui 

Alexandru Ioan I – cu prec dere Codul civil de la 1865 –

, precum i multe dintre elemente de organizare politic  

ale statului român modern consacrate în Constitu ia de 

la 1866 i în legisla ia ulterioar  au avut ca fundament 

dreptul roman postclasic i formele institu ionale ale 

statului roman – situa ie care s-a men inut i în epoca 

interbelic . 

Dup  cel de-al Doilea R zboi Mondial, pe fondul 

instaur rii i consolid rii regimului de ocupa ie 

sovietic  (1944-1958), multe dintre institu iile juridice i 

politice tradi ional române ti au fost abandonate în 

favoarea celor de inspira ie str in . Dup  retragerea 

trupelor de ocupa ie i afirmarea independen ei 



României în cadrul lag rului socialist, se renun  

treptat la importurile str ine, în favoarea solu iilor 

juridice autohtone, fiind elaborate, în acest sens, 

codurile Dongoroz – Codul penal i cel de procedur  

penal  de la 1969. 

Pr bu irea sistemului socialist i atragerea 
României în structurile institu ionale europene i 
euro-atlantice au generat alt proces de abandonare 
rapid  i for at  a tradi iilor juridice i politice 
române ti, de sorginte roman , în favoarea celor de 
inspira ie anglo-saxon . Rând pe rând, legile organice 
adoptate în timpul domniei lui Alexandru Ioan I i apoi 
a lui Carol I – Codul civil, Codul de procedur  civil , 
Codul comercial – au fost înlocuite cu noi coduri, a 
c ror ineficien  în reglementarea rela iilor sociale a 
fost, în scurt timp, dovedit . 





I 

 

Organizarea social  i normele de conduit   

ale tracilor în epoca prestatal  

1. Preliminarii 

 
Toate marile civiliza ii ale Antichit ii s-au n scut i 

au înflorit pe v ilor unor fluvii sau de-a lungul unor 
masive muntoase – forma iuni geografice reprezentând 
instrumente naturale de ap rare, oferind, totodat , 
posibilit i de exploatare economic . Tracii nu au f cut 
excep ie de la aceast  regul . Poporul trac s-a afirmat în 
istorie înc  din neolitic, pe un întins areal geografic, 
m rginit de dou  lan uri muntoase, Mun ii Carpa i i 



Mun ii Haemus (Balcani), i trei cursuri de ape, râul 
Tisa, fluviul Istru (Dun rea) i fluviul Nistru. Este exact 
arealul geografic r mas în afara calotei glaciare care a 
acoperit Europa acum 20 000 de ani, în timpul ultimei 
glacia iuni – glacia iunea Würm –, ceea ce înseamn  c  
teritoriul pe care s-a constituit poporul trac reprezint  
vatra vechii Europe. Îns , marginile spa iului tracic au 
fost întotdeauna flexibile. În acest sens, N. Iorga ar ta 
c  tracii sunt un popor în mi care, f r  hotar. 

Dup  retragerea ghe arilor, asist m la o intens  

colonizare trac  dinspre teritoriul de formare, atât spre 

celelalte regiuni ale Europei, cât i spre Asia Mic .  

În Europa, tracii s-au întins pe un areal geografic 

imens, m rginit la vest de Dun rea panonic  i 

Bratislava; la est de fluviile Bug (vechiul Hipanis) i 

Nipru (vechiul Borystene); la nord de Carpa ii P duro i 

i Cracovia; la sud de Marea Egee. Tracii au dezvoltat o 

str lucit  civiliza ie, fiind, în acest sens, creatorii 

culturilor eneolitice Boian, Hamangia i Cucuteni, 

precum i creatorii i purt torii Epocii bronzului i ai 

Epocii fierului pe arealul geografic locuit. Ca atare, 

tracii sunt autohtoni în spa iul geografic de formare i 

extindere. 

Neamul tracilor era, potrivit lui Herodot, cel mai 

numeros, dup  cel al inzilor. Ei poart , afirm  „P rintele 



Istoriei“, diferite denumiri, dup  regiunea în care 

tr iesc. Scriitorii antici, îndeosebi cei greci pentru o 

epoc  mai veche, apoi cei latini pentru o epoc  mai 

recent , ne ofer  informa ii despre denumirile dife-

ritelor triburi trace, pe baza c rora au fost identificate 

peste o sut  astfel de triburi. Referindu-ne la triburile 

trace care populau actualul teritoriu al României, cele 

mai importante au fost ge ii – a a cum erau denumite 

de autorii greci triburile trace din exteriorul arcului 

carpatic – i dacii – a a cum erau denumite de autorii 

latini triburile trace din zona intracarpatic . Cu toate 

acestea, în lucrarea lui Geografia, Strabo arat  limpede 

c  dacii i ge ii vorbeau aceea i limb  i constituiau 

acela i popor. 

 

2. Organizarea social  

 

Prezen a statornic  a triburilor trace, modul de via  

i nivelul de dezvoltare economic  pe care acestea l-au 

atins, precum i sistemul de realizare a conducerii 

sociale sunt men ionate de izvoarele istorice înc  din 

secolul al VI-lea î. Hr. Excep ionalele rezultate ale 

cercet rilor arheologice efectuate de-a lungul timpului 

completeaz  în mod corespunz tor datele transmise de 



istoriografia greac  i latin , întregind astfel imaginea 

organiz rii societ ii trace în epoca prestatal . 

Herodot, în Cartea a IV-a a Istoriilor, relateaz  

expedi ia regelui persan Darius împotriva sci ilor din 

stepele nord-pontice, în anul 514 î. Hr. Toate neamurile 

trace s-au supus regelui, cu excep ia tribului tracic al 

ge ilor, care a opus o rezisten  îndârjit , fiind totu i 

înfrân i de armata persan , cu toate c  erau cei mai viteji 

i mai drep i dintre traci. 

Tucidide, în lucrarea R zboiul Peloponeziac, vorbe te 

despre uniunea de triburi trace a odryzilor din 

Dobrogea, condus , în secolul al V-lea î. Hr., de regele 

Sitalkes, apoi de regele Seuthes. Acela i istoric arat  c  

ge ii i celelalte popoare din aceste inuturi erau vecini 

cu sci ii, aveau acelea i arme i acelea i obiceiuri. 

Pompeius Trogus se refer  la uniunea ge ilor 

dun reni, condus  de un Rex Histrianorum, cu un rol 

important în conflictul armat dintre regele Filip al II-lea 

al Macedoniei i c petenia scit  Ateas. 

Istoricii Strabo i Arrian descriu expedi ia regelui 

Alexandru cel Mare la nordul Dun rii în anul 335 î. Hr. 

Curtius Rufus, în Historia Alexandri, relateaz  

despre triburile trace ale ge ilor de la nordul gurilor 

Dun rii, care în anul 326 î. Hr. au înfrânt armata 

generalului macedonean Zophyrion. 



Istoricii Diodor Siculus – Diodor din Sicilia – i 

Polyainos, precum i geograful Pausanias înf i eaz  

desf urarea conflictului dintre diadohul Lisimach al 

Macedoniei i regele get Dromihete, conduc torul unei 

uniuni de triburi din câmpia muntean , conflict derulat 

între anii 300 i 292 î. Hr. 

Istoricul Iustinus descrie conflictul regelui trac 

Oroles cu bastarnii. 

Textele unor inscrip ii descoperite la Histria men io-

neaz  numele a doi regi ge i, Zamoldegikos i 

Rhemaxos, care, în secolul al III-lea î. Hr., î i exercitau 

autoritatea asupra cet ilor grece ti de pe rmul 

Pontului Euxin. 

Istoricul Pompeius Trogus vorbe te despre 

Incrementa dacorum per Rubobostem regem – „cre terea 

puterii dacilor [dintr-o zon  a Transilvaniei] sub regele 

Rubobostes”. 

 

Din toate aceste relat ri, c rora li se adaug , a a 

cum am precizat, rezultatele s p turilor arheologice, se 

desprind o serie de importante concluzii. Astfel, tracii 

erau o popula ie sedentar , care practicau agricultura 

pe scar  larg , în l au construc ii opidane impun toare, 

posedau armate puternice i bine echipate.  


