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Introducere 

În studiul apari iei i evolu iei dreptului românesc este necesar  cercetarea 
atent  i profund  a realit ilor sociale, cu toate componentele acestora: politic , 
economic , demografic , spiritual-cultural , militar  i juridic , a a cum ele s-au 
derulat în istoria noastr . 

Aceast  cercetare, absolut necesar  celor ce vor avea ca misiune elaborarea i 
aplicarea dreptului, nu poate începe decât cu studiul vechiului drept românesc, 
continuând cu investigarea etapelor din perioada modern  i contemporan . 

În 1926, profesorul român Georges Fotino publica, la Paris, lucrarea 
„Contribution à l’étude des origines de l’ancien Droit coutumier roumain” în care 
consemna : „Civiliza ia juridic  autohton  a putut fi înrâurit  de geniul latin, de 
suflul slav sau de impulsul bizantin, dar în spiritul ei a r mas ea îns i aceea a 
dacilor, ai c ror urma i suntem”. 

Nici dreptul roman, adus în Dacia începând cu anul 106, nici normele impuse 
de atâtea popoare care au petrecut decenii i secole pe teritoriul nostru, nici 
puternicul drept bizantin i nici dreptul islamic al Imperiului Otoman nu au înlocuit 
dreptul consuetudinar (obiceiul p mântului) i nici dreptul autohton scris. De-a 
lungul anilor au ap rut conflicte de legi, între dreptul autohton consuetudinar i 
dreptul scris modern (bizantin). În asemenea cazuri, dreptul care se aplica era 
dreptul românesc consuetudinar. 

Istoria Statului i Dreptului Românesc este disciplina universitar , parte a 
sistemului tiin elor juridice istorice, care studiaz  i explic  evolu ia normelor, 
institu iilor i concep iilor juridice ale poporului român din cele mai vechi timpuri i 
pân  în zilele noastre. 

Istoria Statului i Dreptului Românesc este o parte a istoriei noastre na ionale, 
care abordeaz  fenomenul juridic dinamica i evolu ia sa în timp, eviden iind 
elementele de specificitate fiec rei epoci istorice. 

Sunt studiate institu iile juridice, în evolu ia lor fiind reliefate elementele de 
continuitate ale acestora pe parcursul mai multor epoci istorice, aflate în corela ie 
fireasc  cu cele mai reprezentative bazine de civiliza ie, atestate de istoria 
universal . 

Istoria Statului i Dreptului Românesc ne înf i eaz  etapele parcurse de 
structurile politice i juridice ale poporului român în strâns  corelare cu via a 
material  i spiritual  a sa. 

În fiecare capitol al cursului vom prezenta acele elemente care confer  perso-
nalitate dreptului românesc, elemente care-l diferen iaz  de alte sisteme, dar care îl 
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apropie, în egal  m sur , de doctrinele i legisla ia bazinelor de civiliza ie care au 
marcat fundamental istoria umanit ii (dreptul roman, civiliza ia Bizan ului, cultura 
juridic  vest european  etc.). 

Via a social , în care identific m izvorul, geneza dreptului, ne oblig  s  
consider m dreptul ca pe un produs istoric, ca pe un fenomen social dinamic i 
cuprinz tor, pentru c  normele juridice, institu iile i doctrinele juridice nu pot fi 
în elese în esen a lor decât dac  le raport m la împrejur rile istorice din care ele au 
rezultat i pe care le reflect . 

Principala metod  de cercetare istoric  a Statului i Dreptului o constituie 
metoda istoric , care ofer  posibilitatea interpret rii textelor legilor prin prisma 
realit ilor epocilor istorice în care acestea au fost create. În fiecare epoc , normele 
i institu iile juridice sunt produsul vie ii materiale i spirituale ale poporului nostru. 

Al turi de metoda istoric  este utilizat  metoda comparativ . Studiul com-
parat al dreptului ofer  posibilitatea de a identifica tr s turile comune, dar i ele-
mentele de diferen iere între diferite institu ii juridice apar inând diferitelor popoare. 
În aceast  zon  a cercet rii comparate suntem pu i în situa ia de a scoate în eviden  
influen ele exercitate asupra dreptului românesc de c tre alte sisteme de drept, 
elementele preluate i adaptate la particularit ile organiz rii de stat, la condi iile 
concrete ale vie ii materiale i spirituale ale poporului român. 

Istoria dreptului utilizeaz  i alte metode de cercetare, comune mai multor 
discipline, respectiv: metoda reconstituirii sau a arheologiei juridice, metoda 
observa iei, metoda logic , metoda sociologic . 

Istoria Statului i Dreptului Românesc are leg turi cu alte tiin e, precum: 
Istoria Filosofiei, Istoria Religiilor, Arhivistica, Istoria doctrinelor economice i 
juridice, Istoria diploma iei, Istoria militar , Arheologia, Numismatica, etc. 

Istoria Statului i Dreptului reprezint  o parte a istoriei civiliza iei umane. 
„Civiliza ia – spunea Francois Guizot în 1882 – este un fel de ocean care creeaz  
bog ia unui popor în sânul c ruia se reunesc toate elementele vie ii unui popor, 
toate for ele existen ei sale. Ideea progresului, a dezvolt rii reprezint  ideea 
fundamental  pe care o con ine cuvântul civiliza iei” (F. Guizot, Istoria Civiliza iei 

în Europa, Ed. Humanitas, 200, p. 25). 
Istoria are la dispozi ie un nesfâr it câmp de cercetare i investigare: ea 

studiaz , cerceteaz , descrie i poveste te evenimentele petrecute într-o anumit  
perioad  de timp din perspectiva omului privit ca individ (este, potrivit expresiei lui 
F. Guizot, istoria a ezat  în sânul sufletului omenesc, op. cit., p. 35). Tot istoria este 
cea care, refuzând descrierea ac iunilor i sentimentelor individuale, cerceteaz  
faptele exterioare individului, evenimentele, transform rile i evolu ia realit ii 
sociale. 

Istoria este cea care ne reaminte te ast zi faptul c , în tot parcursul civi-
liza iei umane, a existat o realitate, o stare social  complex  i dinamic , cu evolu ii 
lineare, dar i cu profunde rupturi i crize, specifice perioadelor analizate. 
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Istoria ne înf i eaz  procesul de formare i evolu ie a statului i dreptului, 
fixând rolurile determinante ale religiei, moralei i obiceiurilor în organizarea i 
func ionarea societ ilor. 

Referindu-se la rolul religiei cre tine la începutul secolului al IV-lea,  
F. Guizot (op. cit., p. 50-55), preciza: „cre tinismul nu mai era doar o credin  
individual : era o institu ie care avea o guvernare, un cler, o ierarhie determinat . 
Biserica cre tin  exercita o putere moral , ea r spândea ideea unei reguli, a unei legi 
superioare tuturor legilor umane. Ea a realizat separarea puterii spirituale de puterea 
temporal . Aceast  separare reprezint  sursa libert ii de con tiin . Prezen a unei 
influen e morale, men inerea unei legi divine i separarea puterii temporale de 
puterea spiritual  sunt cele trei binefaceri importante pe care le-a r spândit Biserica 
Cre tin  asupra lumii europene în secolul al V-lea.” 

Tot Istoria este cea care scoate la suprafa  relele înf ptuite de Religia 
Cre tin , care au influen at, într-o m sur  important , dezvoltarea civiliza iei 
noastre. Astfel, Biserica Cre tin  a sus inut urm toarele idei: 

- separarea guvernan ilor de guverna i; 
- impunerea de legi guverna ilor, st pânirea de c tre guvernan i a spiritului i 

vie ii supu ilor f r  acceptul liber al ra iunii i voin ei acestora; 
- necesitatea st pânirii exclusive a Bisericii, prin contopirea puterilor 

spirituale i temporale. 
Utilizând metoda comparativ  de cercetare a societ ilor, Istoria descifreaz  

tipurile de societ i care au existat i exist  pe marea schem  a civiliza iei umane. 
Astfel, Arnold Toynbee (1889-1975) în monumentala lucrare Studiul asupra 

istoriei, elaborat  în zece volume (sinteza în dou  volume a fost publicat  la Editura 
Humanitas, în anul 1997) face referire la urm toarele tipuri de societ i: 

- societatea cre tin  occidental ; 
- societatea cre tin  ortodox ; 
- societatea iranian  i arab  i societatea siriac  (societatea islamic ); 
- societatea indic  (hindus ); 
- societatea sinic  (chinez ); 
- societatea sumerian  (Codul Hammurabi); 
- societatea hitit  i babilonic ; 
- societatea egiptean ; 
- societ ile andic , yucatec , mexican  i maya. 
Istoria Statului i Dreptului scoate la iveal  rolul determinat al momentelor 

sau perioadelor de ciocnire între societ i. S  ne amintim în ce stare au g sit barbarii 
lumea roman , atunci când (sec. IV-V) au venit s  o ia în st pânire. Care era starea 
Daciei Romane la momentul s u de apogeu i care a fost influen a cuceririlor 
barbare de dup  retragerea aurelian ? 

Istoricii care au studiat popoarele barbare (n.a – cele din afara Imperiului 
Roman) au formulat opinii demne de a fi re inute. Astfel, în opinia lui F. Guizot 
(op. cit., p. 55-58) „sentimentul dominant al st rii barbare îl reprezenta pl cerea 
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independen ei individuale, pl cerea de a se juca, cu for a i libertatea sa, în mijlocul 
anselor lumii i vie ii; bucuriile activit ii f r  munc ; gustul unui destin aventuros, 

plin de imprevizibil i pericol. Gustul independen ei individuale este un sentiment 
nobil i moral, care î i trage puterea din natura moral  a omului: este pl cerea de a 
te sim i om, sentimentul personalit ii, al spontaneit ii umane în libera ei dez-
voltare. Acest sentiment a fost introdus în civiliza ia european  prin barbarii 
germanici; el era necunoscut în lumea roman , necunoscut pentru Biserica Cre tin , 
necunoscut pentru aproape toate civiliza iile vechi.” 

Studiul operelor clasicilor greci reliefeaz  valen ele libert ii politice, 
specifice cet enilor i omului privit ca cet ean. 

Omul nu era preocupat de libertatea personal , ci de libertatea sa ca cet ean, 
ca membru al comunit ii, expresie a capacit ii sale de socializare. 

La intersec ia dintre barbarism i lumea roman  istoria, ca tiin , re ine, ca 
element de civiliza ie predominant barbar, solidaritatea militar , acea leg tur  care 
se realiza între r zboinici, care, f r  s  limiteze libertatea fiec ruia, întemeia o 
rela ie de subordonare ierarhic , un gen de aristocra ie, dublat  de o democra ie 
militar , care a generat, ceva mai târziu, sistemul de organizare feudal  sau 
seniorial . 

Nu ne este greu s  descifr m faptul c  în esen a solidarit ii militare reg sim 
ata amentul omului fa  de om, fidelitatea individului fa  de individ, generat  de o 
necesitate interioar , nu impus  de principii sau reguli obligatorii. 

Istoria este tiin a care ne demonstreaz  faptul c  nici un popor nu poate 
revendica suprema ia în na terea i dezvoltarea civiliza iei. Fiecare din tipurile de 
societ i clasificate de Arnold Toyrbee a exercitat o influen  asupra celorlalte. 
Citatul urm tor este conving tor: „Cre tinarea anglo-saxonilor, care reprezint , 
evident, zorile istoriei Angliei, a însemnat un fapt istoric. Sistemul feudal din 
Anglia a fost adus de n v lirile daneze, iar cucerirea normand  a maturizat sistemul 
englez. Rena terea, sub aspect cultural i politic, a pornit din Italia de Nord.” 

Istoria Românilor reprezint  o parte distinct  a istoriei Civiliza iei Europene, 
care urmeaz  o periodizare acceptat  de istorici: 

a) perioada form rii statului i dreptului întins  pân  la începutul secolului al 
XIV-lea; 

b) perioada statelor medievale, pân  la începutul secolului al XIX-lea; 
c) perioada statului modern început  la 1859. 
Se afirm  faptul c  istoria civiliza iei a fost influen at  în decursul ei de 

evenimente excep ionale i de personalit i care au ac ionat în perioade de gra ie. 
Istoria este cea care încearc  se ne explice logica revolu iilor, for a ideilor pro-
movate de o anumit  putere, rolul liderilor, discordiile perpetue, în elegerile i 
alian ele temporare, ascensiunea i dec derea imperiilor, na terea i evolu ia marilor 
crize, cele care au br zdat o istorie n scut  nu se tie când i unde. 

Istoria este imperfect , pentru c  imperfect  a fost crea ia divinit ii atunci 
când a ajuns la om. 
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Omul reprezint  singura crea ie imperfect  a divinit ii. Tot ce a creat omul 
apoi s-a constituit într-un nesfâr it lan  de imperfec iuni, îndreptate împotriva lui, a 
naturii i a Divinit ii. 

Într-o recent  lucrare intitulat  Scurt  istorie a viitorului Jacques Attali 
(2007) men ioneaz : „pentru a în elege ce ne poate rezerva viitorul, trebuie s  fac, 
m car în linii mari, o istorie a trecutului. Se va vedea c  exist  un fel de structur  a 
Istoriei care ne permite s  prevedem desf urarea deceniilor viitoare. Înc  din cele 
mai îndep rtate timpuri, orice grup uman s-a constituit în jurul unor bog ii, al unei 
limbi, al unui teritoriu, al unei filozofii sau al unui ef. Întotdeauna au coexistat trei 
puteri: cea religioas , cea militar  i cea economic . 

Rând pe rând, fiecare dintre cele trei puteri dominante au avut controlul 
bog iilor. A adar putem povesti istoria omenirii ca pe o succesiune a trei mari 
ordini politice: ordinea ritual , în care autoritatea este esen ialmente religioas ; 
ordinea imperial , în care puterea este înainte de toate militar ; ordinea 
economic , în care grupul dominant este cel care controleaz  economia. Iat  câteva 
legi ale Istoriei: 

– din confruntarea nomazilor cu sedentarii, omenirea dobânde te for  i 
libertate; 

– când o supraputere este atacat  de o putere rival , deseori un al treilea 
câ tig ; 

– uneori, înving torul î i însu e te cultura învinsului; 
– în lume, puterea continu  s  se deplaseze spre vest, chiar dac  principalele 

bog ii r mân înc  în est; 
– o doctrin  religioas , oricât de influent  ar fi, nu reu e te s  încetineasc  

mersul înainte al ideii de libertate individual ; 
– nici un imperiu, chiar dac  pare etern, nu dureaz  la nesfâr it; 
– lipsa îl împinge pe om s  caute noi bog ii; 
– nu conteaz  cine anume inventeaz  o tehnologie, important este cine o pune 

primul în aplicare”. 
În remarcabila sa lucrare Zece mii de culturi, o singur  civiliza ie, ap rut  în 

anul 1998 la Editura Nemira, academicianul Mircea Mali a abordeaz  conceptele de 
cultur  i civiliza ie plecând de la marea diversitate a defini iilor formulate i a 
confuziilor existente în leg tur  cu ace ti doi termeni. 

Astfel, în limba francez , civiliza ia include cultura, pe când în Germania 
cultura are o sfer  mai larg  în cuprinsul c reia func ioneaz  civiliza ia; în alte 
publica ii i studii ale autorilor englezi i americani cultura este similar  civiliza iei. 

O defini ie „ciudat ” a culturii i civiliza iei formuleaz  Samuel P. 
Huntington în lucrarea Ciocnirea civiliza iilor (1997): „civiliza ia este forma cea 
mai elevat  de regrupare prin culturi; civiliza ia i cultura se refer  amândou  la 
modul general de via  al unui popor, iar o civiliza ie este o cultur  scris  pe larg. 
Civiliza ia este entitatea cultural  cea mai larg , iar umanitatea este împ r it  în 
subgrupuri - triburi, na iuni i entit i culturale mai largi, numite în mod normal 
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civiliza ii”. Pe acest ra ionament, autorul delimiteaz  urm toarele civiliza ii: sinic , 
japonez , hindus , islamic , ortodox , occidental , latino-american  i african  
posibil ), în care elementul predominant în definirea civiliza iilor îl reprezint  
religia. 

În opinia lui Ovidiu Drâmb  (Istoria culturii i civiliza iei, Editura tiin ific  
i Enciclopedic , 1984): „civiliza ie înseamn  totalitatea mijloacelor cu ajutorul 

c rora omul se adapteaz  mediului (fizic i social), reu ind s -l supun  i s -l 
transforme, s -l organizeze i s  i se integreze. În sfera civiliza iei intr  capitolele: 
alimenta ia, locuin a, îmbr c mintea, construc iile publice i mijloacele de comu-
nica ie, tehnologia în general, activit ile economice i administrative, organizarea 
social , politic , militar  i juridic , precum i educa ia i înv mântul în m sura în 
care acestea r spund exigen elor vie ii practice”. 

Cultura, potrivit autorului citat, „include în sfera ei atitudinile, actele i 
operele limitate - ca genez , inten ie, motivare i finalitate - la domeniul spiritului i 
al intelectului. În felul acesta, sferei culturii îi apar in: datinile i obiceiurile, 
credin ele i practicile religioase, ornamentele i divertismentele, operele de tiin , 
filozofie, literatur  i muzic , arhitectura, pictura, sculptura i artele decorative sau 
aplicate”. 

În demersul s u explicativ, autorul precizeaz  faptul c  „dihotomia civiliza ie 
- cultur  nu înseamn  o opozi ie între respectivele domenii, i cu atât mai mult o 
pozi ie ireconciliabil ”. 

Eugen Lovinescu în lucrarea Istoria civiliza iei române moderne scria: „ i 
pentru noi civiliza ia reprezint  totalitatea condi iilor materiale în care tr im: 
lumin  electric , regim juridic, regim economic, instruc ie obligatorie, vot 
universal, poli ie, constitu ie etc., pe când cultura reprezint  totalitatea bunurilor 
suflete ti, fie de for e morale i religioase produse ale veacurilor trecute, fie 
deprinderi suflete ti dobândite mai de curând... Civiliza ia român  s-a format dup  
legile imita iei ... pentru c  imita ia este prima form  a originalit ii, în acel în eles 
c , prin adaptarea la unitatea temperamental  a rasei, orice imita ie ia cu timpul un 
caracter specific. Originalitatea civiliza iei noastre ca i a civiliza iei celor mai 
multe popoare nu st , a adar, în elabora ie, ci în adaptare i prelucrare”. 

Revenind la punctele de vedere exprimate de Mircea Mali a, vom re ine 
urm toarele: 

- principala nevoie la care r spunde cultura este identitatea individual  i de 
grup (suntem cine suntem prin limba pe care o vorbim, mo tenirea istoric , valorile, 
tradi iile i obiceiurile pe care le împ rt im, prin crea ia literar , artistic  i 
filozofic  în care ne-am format); 

- cultura atrage nevoia de apartenen  opus  singur t ii. Ea este garantul 
vie ii umane, adic  ie irea din sfera pur biologic  (sau animal ), pentru c  d  
na tere sentimentelor de solidaritatea social , încurajeaz  creativitatea, origi-
nalitatea, sim ul estetic; 
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- nu exist  o singur  cultur , ci tot atâtea culturi câte grupuri vorbesc limbi 
diferite i se articuleaz  în jurul acelora i valori i mituri, chiar dac  nu s-au 
cristalizat în state proprii pe teritorii distincte; 

- func ia esen ial  a civiliza iei o reprezint  satisfacerea altor cerin e de baz  
ale omului: cuno tin ele care îng duie s - i asigure existen a: apa, hran  i ad post, 
securitatea personal  i a colectivit ii, energie i putere, via  decent  i acces la 
fructele cunoa terii; 

- civiliza ia cuprinde în sfera ei tehnicile de organizare a societ ii. Astfel, 
institu iile politice (statul, parlamentul, partidele politice etc.) apar in civiliza iei 
universale; 

- civiliza ia este una singur , ea este universal  i cunoa te, în evolu ia sa, 
mai multe trepte (dup  Alvin Tofler: civiliza ie agrar , industrial  i informa-
ional ). Caracterizarea acestei civiliza ii universale se face prin: tiin , tehnic , 

economie i politic  na ional ; 
- religia a ocupat timp de milenii locul central al culturilor. Culturile 

reprezint  marele laborator unde se f uresc identit ile. La întrebarea „cine sunt 
eu?” ele ofer  un statut bazat pe apartenen a la un grup etnic, religios, lingvistic, cu 
tradi ii i istorie proprie. Civiliza ia încearc  s  r spund  la întrebarea „ce e ti?” i 
„ce faci?”; 

- civiliza iile nu se pot ciocni, pentru c  ele se reduc la una singur , 
caracterizat  de o singur  tiin , tehnic  i de practici globalizante. 

Exist , credem, doar o singur  civiliza ie: civiliza ia uman , cu mii sau poate 
zeci de mii de culturi, multe disp rute i acoperite de colbul istoriei, la fel de multe 
nedescoperite i necunoscute poate niciodat . 

În istoria culturilor i civiliza iei universale statul i dreptul au ocupat, al turi 
de celelalte componente, o pozi ie dominant , cel mai adesea controversat , 
generatoare de conflicte în plan teoretic i de aprigi confrunt ri în plan militar. Nu 
este suficient s  includem în sfera civiliza iei doar elementele de tiin , tehnic  sau 
din domeniul serviciilor fundamentale (comunica ii, transporturi etc.), ci i 
institu iile statului i cele ale dreptului. 

Statul i dreptul sunt, în egal  m sur , componente ale culturilor i ale 
civiliza iei. 

Autorul 
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CAPITOL PRELIMINAR 

1. Statul reprezint  principala institu ie politic  a societ ii, care exercit  
puterea suveran , asigurând organizarea i conducerea societ ii prin prero-
gativa pe care o are de a elabora i aplica dreptul, a c rui respectare o poate 
garanta prin for a sa de constrângere. 

Accep iunile termenului de stat: 
– statul reprezint  puterea central , în opozi ie cu comunit ile locale (regiuni, 

departamente, ora e, comune etc.); 
– statul este ansamblul autorit ilor publice care asigur  guvernarea unei 

societ i; 
– statul reprezint  o modalitate istoric  de organizare social  prin care gru-

purile sociale i-au promovat interesele comune; 
– statul desemneaz  o societate politic  organizat  (statul român, francez, 

japonez etc.). 
În lucrarea Lec ii de filozofie juridic , Giorgio Del Vecchio define te statul ca 

,,subiectul ordinii juridice, în care se realizeaz  comunitatea de via  a unui popor”. 
Statul reprezint  ,,coloana vertebral  a societ ii, osatura în jurul c reia se 
dispun diversele esuturi sociale, expresia poten ial  a societ ii” (Lec ii de 

filozofie juridic , Editura Europa Nova, p. 274). 

2. Apari ia statului 
Statul a ap rut pe o anumit  treapt  de dezvoltare a societ ii: istoria statului 

nu coincide cu istoria societ ii umane. Apari ia statului a fost precedat  de o foarte 
prelungit  perioad  de dezvoltare lent  a for elor de produc ie în epoca comunei 
primitive, în care principalele forme de organizare cunoscute au fost: ginta, fratria, 
tribul, uniunea de triburi. 

Cea mai important  form  de organizare social , premerg toare apari iei 
statului, a fost democra ia militar , care corespunde organiz rii militare a vie ii 
comunit ilor în care purtarea r zboaielor a devenit o preocupare permanent . 
R zboaiele de cucerire au avut ca rezultat concentrarea bog iilor capturate în 
mâinile unor capi de familie, formându-se astfel o aristocra ie gentilico-tribal , iar 
eful militar acapareaz  tot mai multe prerogative, puterea acestuia devenind 

ereditar . 
În acest stadiu al organiz rii comunit ilor apare i se consolideaz  pro-

prietatea privat  care genereaz  diferen ierile sociale în clase. Întregul complex al 
vie ii materiale reclam  cu necesitate o form  superioar  de organizare social . 



14 ISTORIA STATULUI I DREPTULUI ROMÂNESC 

Aceast  form  de organizare, care adopt  drept criteriu fundamental TERI-
TORIUL este STATUL. Teritoriul este un criteriu politic în baza c ruia statul î i 
stabile te leg turile cu cet enii, î i construie te o structur  special  a aparatului de 
conducere i se con tientizeaz  conceptul de suveranitate. 

Teritoriul unui stat este reprezentat de spa iul geografic alc tuit din supra-
fa a de p mânt, de subsol, ape i coloana de aer de deasupra acestora asupra c rora 
statul î i exercit  suveranitatea. 

Cu alte cuvinte, teritoriul unui stat, este compus din: 
– partea terestr ; 
– partea acvatic , compus  din apele interioare i teritoriale; 
– subsolul p r ilor terestr  i acvatic ; 
– spa iul aerian de deasupra p r ilor terestr  i acvatic , pân  la limita supe-

rioar  a atmosferei. 
Dreptul statului asupra întregului teritoriu este un aspect al suveranit ii sale. 
Al doilea element al statului îl constituie POPULA IA, respectiv totalitatea 

persoanelor care se raporteaz  la stat prin acea leg tur  specific  - cet enia, cu 
înc rc tura juridic  consistent , în care sunt precizate drepturi i obliga ii reciproce. 

Al treilea element al statului îl reprezint  FOR A PUBLIC , respectiv 
PUTEREA DE STAT sau puterea de constrângere. Statul î i creeaz  un aparat din 
ce în ce mai complex pe care îl utilizeaz , potrivit normelor juridice, pentru 
ap rarea ordinii în societatea respectiv . Acest al treilea element, al PUTERII DE 
STAT, devine cel mai caracteristic criteriu al statului. 

Primele organiz ri statale s-au constituit în Orientul antic, în Egipt, Babilon, 
China, India, Persia, în urm  cu aproape 6000 de ani. 

O defini ie a statului, r mas  celebr  pân  în epoca modern , a fost formulat  
de Marcus Tullius Cicero (106-43 î.H.): statul este res populi, adic  este cauza 
poporului (o grupare de oameni asocia i unii cu al ii prin adeziunea lor la acelea i 
legi i printr-o comunitate de interese). Aceasta este ideea fundamental  pe care 
Cicero o dezvolt  în lucrarea sa DE REPUBLICA. El dore te instaurarea la Roma 
a unui regim politic mixt: un princeps, o adunare a aristocra ilor i poporului. 
Princepsul intervine în via a public  la cererea expres  a senatului i nu din proprie 
ini iativ .  

Un moment important în istoria gândirii politice, îl reprezint  concep ia lui 
Platon (427-347 î.H.) care, în lucrarea sa Republica, descrie un model ideal de stat: 
statul etern, creat de demiurg, în care sunt recunoscute trei clase sociale: filozofii 
sau conduc torii; gardienii sau r zboinicii, care trebuiau s  p zeasc  statul; me te-
ugarii i agricultorii chema i s  produc  bunurile materiale, necesare între inerii 

celor dou  clase sociale, dominante, f r  a avea dreptul de a participa la via a de 
stat. Platon condamna tirania, adic  exercitarea puterii de c tre o singur  persoan . 

Aristotel (384-322 î.H.), n scut la Stagira, în Macedonia, considerat drept un 
gigant al culturii antice, expresie a geniului filozofic al Greciei, a construit o 
concep ie modern  despre stat i drept. Scopul statului este acela de a-i face pe 
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oameni virtuo i i ferici i. Cei mai buni dintre oameni pot conduce dac  sunt ale i. 
Cel mai bun stat este cel care se bazeaz  pe suveranitatea poporului. Aristotel 
insist  asupra necesit ii existen ei unei clase de mijloc, contrapondere atât pentru 
s raci cât i pentru boga i, cea mai în m sur  s  guverneze pentru c  poate 
reconcilia tendin ele extreme. 

Apari ia i r spândirea cre tinismului a transformat radical lumea antic . 
Înv tura lui Hristos i a apostolilor s i schimb  în profunzime societatea ultimului 
imperiu roman, premerg tor Evului Mediu. Principiile cre tine pornesc de la ideea 
unei în elegeri încheiate între Dumnezeu i poporul ales. Cel care conduce, fie c  
este sau nu rege, nu este decât un loc iitor al lui Dumnezeu. Legea divin  este 
superioar  oric rei constitu ii elaborate de om. Înv tura lui Hristos recomand  
omului supunere fa  de puterea instituit . În Epistola c tre Romani, Sfântul Pavel 
afirm  c  „orice persoan  trebuie s  fie supus  suveranilor pentru c  nu exist  
autoritate care s  nu vin  de la Dumnezeu”, glorificând astfel supunerea fa  de 
autorit i i ascultarea. Nesupunerea fa  de autorit ile civile echivaleaz  cu 
înfruntarea lui Dumnezeu care le-a stabilit. 

Doctrinele politice evolueaz  în perioada evului mediu dezvoltat în func ie de 
realit ile concrete, caracteristice fiec rui stat sau na iune. 

Dup  crizele politice din prima jum tate a sec. al XVII-lea, gândirea politic  
din Fran a i Spania este preocupat  pentru justificarea monarhiei absolute, 
considerat  forma de conducere preferabil  tuturor celorlalte, mai ales pe motivul 
unicit ii de in torului puterii. Un singur rege se integreaz  perfect într-un sistem 
întemeiat pe un singur Dumnezeu i prin stabilitatea politic  ce decurge din 
principiul ereditar. Absolutismul va cunoa te forma sa deplin  în Fran a începând 
cu Henric al IV-lea (1589-1610) i terminând cu apoteoza modelului impus de 
Ludovic al XIV-lea (1643-1715), supranumit Regele Soare. Pentru acesta, 
suveranitatea absolut  a regelui trebuia s  se manifeste în domeniul legislativ, 
executiv, judiciar, dar i religios. 

O contribu ie important  la dezvoltarea doctrinelor politice o constituie opera 
„Spiritul legilor” ap rut  în anul 1748, sub semn tura lui Charles de Secondat, 
baron de Montesquieu (1689-1755). Teoria politic  conceput  cu 100 de ani 
înaintea anului revolu ionar 1848, este centrat  nu numai pe mecanismele guver-
n rii ci i pe implica iile ce decurg din influen a geografiei, istoriei, economiei i 
tradi iilor asupra statului i dreptului. 

Inspirat din Aristotel în clasificarea tipurilor de regimuri politice în republic , 
monarhie i despotism, Montesquieu pledeaz  pentru regimul monarhic, specific 
statelor moderne, cu op iune declarat  pentru monarhia britanic , pe care o con-
sider  ideal , întrucât exercitarea puterii este moderat  printr-un echilibru ce 
decurge din repartizarea echitabil  a puterii. Separa ia puterilor în stat garanteaz  
libertatea oamenilor. În concep ia sa, puterea executiv  trebuie încredin at  regelui, 
puterea legislativ  adun rilor na ionale, iar cea judec toreasc  magistra ilor de 
profesie. În anul 1762 (la 14 ani de la apari ia Spiritului legilor) Jean-Jeacques 


