
Capitolul I 
Conceptul de metodologie juridic

Dreptul, în general, este rezultatul evolu iei societ ii în 
cele câteva mii de ani de când a ap rut. A a se face c  ast zi 
dreptul lucreaz  cu institu ii i concepte, cu defini ii i principii 
statornicite de-a lungul timpului. Juri tii, la rândul lor, folosesc un 
limbaj aparte, prin care descifreaz i „traduc” legile destinate 
tuturor, limbaj transmis din genera ie în genera ie i îmbog it
continuu cu noi i noi valen e. 

De aceea, la început de carier  juridic , studen ii se 
confrunt  inevitabil cu o serie întreag  de dificult i pe care 
trebuie s  le solu ioneze destul de rapid. În încercarea lor de a 
g si deodat  o rezolvare magic  pentru toate aceste probleme, 
exist  tendin a de a face apel la diversele tehnici i metode „bre-
vetate”, sugerate de studen ii din anii mai mari. Metoda, chiar 
dac  nu fundamental gre it , se poate dovedi uneori derutant 1.
Pentru clarificarea acestor probleme, metodologia juridic  vine s
îndrepte pa ii celor care doresc s  descifreze tainele dreptului i
s  îi familiarizeze cu unele rigori juridice. 

Introducerea unui curs de metodologie juridic  pentru 
studen ii anului I ai facult ilor de drept reprezint  rezultatul 
cristaliz rii pe parcursul timpului a unor constante relevate în 
noianul întreb rilor puse de studen i la fiecare început de an 
universitar i dore te s  aduc  r spunsurile necesare i adecvate. 
În mod special, scopul cursului este acela de a familiariza stu-
                                               

1 E.S. T n sescu, t. Deaconu, Drept constitu ional i institu ii 
politice. Caiet de seminarii, ed. a 2-a, Ed. All Beck, Bucure ti, 2002, p. V. 
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den ii anului întâi cu exigen ele universitare i de a le deschide 
calea în elegerii dreptului i a rigorilor sale tiin ifice. 

Ca orice profesiune, i cea de jurist necesit  o preg tire 
temeinic , dar i o în elegere aprofundat  a unor principii i
mecanisme ce se r sfrâng asupra meseriei respective. Sunt multe 
lucruri teoretice pe care studen ii în tiin e juridice le studiaz ,
f r  îns  a înv a modalitatea practic  de aplicare a lor. Orice 
student înva  teorii i principii de drept, îns  nu cunoa te modul 
de interpretare a unui text juridic, modul de redactare a unui 
referat tiin ific, de elaborare a unei lucr ri tiin ifice de an, de 
întocmire a unui CV sau de c utare a lucr rilor de bibliografie 
pentru întocmirea unei lucr ri. 

Metodologia juridic  vine s  acopere aceast  latur
practic , atât de necesar  pentru studen i, mai ales la începutul 
studiilor universitare, când se confrunt  cu o serie de dificult i
legate de formarea lor ca viitori juri ti. 

În ceea ce prive te definirea conceptului de „metodologie 
juridic ”, problema aceasta a ap rut odat  cu apari ia i dezvol-
tarea unei noi discipline juridice, cea a metodologiei. 

Pe la jum tatea secolului trecut, unul dintre juri tii români 
de seam , Mircea Manolescu, propunea, în cadrul sec iei juridice 
a Institutului de tiin e Sociale al României, ideea de a se cerceta 
problema metodologiei juridice1. În acest sens, în iunie 1943 el a 
prezentat o comunicare tiin ific  având ca tem  problema 
metodologie juridice, v zut  ca disciplin  autonom .

Cuvântul metod  vine de la grecescul „methodos”, care 
înseamn  cale, drum, dar i mod de expunere. Preocuparea 

                                               
1 A se vedea M. Manolescu, Teme pentru o metodologie juridic

privit  ca disciplin  autonom , Funda ia Regele Mihai I, Bucure ti, 1946. 
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pentru perfec ionarea metodei a dus la apari ia tiin ei despre 
metod  – metodologia. 

Profesorul Nicolae Popa define te metodologia drept siste-
mul celor mai generale principii de investiga ie, deduse din 
sistemul celor mai generale legi obiective1. Metoda prive te fie un 
anumit principiu metodologic (metoda particular ), fie un pro-
cedeu tehnic oarecare (metoda individual ). O metod , în sensul 
adev rat al cuvântului, trebuie s  fie determinat  de însu i obiec-
tul cercet rii tiin ifice, s  corespund  legilor acestuia. Între diver-
sele trepte metodologice – general , particular , individual  – se 
stabilesc raporturi complexe, în cadrul c rora se pot distinge 
aspecte caracteristice leg turii dintre general i particular, dintre 
parte i întreg, dintre proces i moment etc. 

În viziunea profesorilor Radu Motica i Gheorghe Mihai, 
constituirea metodologiei juridice este legat  de metodologia 
general , ca tiin  despre metode, având statutul de metodologie 
a unei tiin e particulare, tiin a juridic . În acest sens, „metodo-

logia prive te principiile care orienteaz  cunoa terea tiin ific ,

opera iile, procedeele, tehnicile acestei cunoa teri. Prin conse-

cin , metodologia juridic  se refer  la principiile cunoa terii 

tiin ifice a fenomenului social al dreptului, la opera iile, proce-

deele, tehnicile acestei cunoa teri”2.

O bun  cunoa tere, explicare i interpretare a dreptului (a 
fenomenului juridic) reclam  o metodologie corespunz toare, în 
baza c reia s  se realizeze o în elegere tiin ific  a mecanismului 
ac iunii sociale a dreptului, a func iilor lui, a esen ei con inutului 
i formei sale, a leg turilor sale multiple cu societatea.  

                                               
1 N. Popa, Teoria general  a dreptului, Ed. Actami, Bucure ti, 

1994, p. 21. 
2 R.I. Motica, Gh. Mihai, Teoria general  a dreptului, Ed. All Beck, 

Bucure ti, 2001, p. 24. 



Metodologie juridic4

A adar, ar t m c  prin metode în elegem un ansamblu de 
opera ii intelectuale (ce pot consta în principii, norme) care sunt 
folosite pentru atingerea unuia sau a mai multor obiective privind 
cunoa terea unui fenomen. În acest scop, pot fi folosite i anu-
mite procedee tehnice, care sunt unelte auxiliare ale metodelor i
nu trebuie confundate cu acestea. 

Studiul metodelor de cercetare în domeniul tiin elor juri-
dice, al valorii lor euristice pentru descoperirea unor cuno tin e
noi revine teoriei dreptului. Aceasta nu elimin  îns  posibilitatea 
ca i celelalte ramuri ale tiin ei dreptului s  contribuie la perfec-
ionarea metodologiei juridice în domeniul lor de investiga ie. 

Preocup ri de definire a metodologiei juridice i de analiz
a metodelor cercet rii tiin ifice a dreptului sunt prezente în 
literatura juridic . A a cum s-a re inut într-un num r de lucr ri1,
metodologia juridic  poate s  apar  ca o tiin  despre tiin a
dreptului, care dezv luie aspecte dintre cele mai importante i
pasionante, cum ar fi: modul cum lucreaz  omul de tiin ,
regulile tiin ei dreptului, caracterul s u. 

În dreptul românesc, unul dintre juri tii de seam  ai seco-
lului al XX-lea, Mircea Manolescu, a definit metodologia juridic

                                               
1 T. Iona cu, E.A. Barasch, Contribu ii la studiul metodei de 

cercetare tiin ific  în domeniul dreptului, în Studii i cercet ri juridice 
nr. 2/1965; N. Popa, op. cit.; N. Popa, A. R ducanu, Quelques con-
siderations sur la notion de la méthodologie juridique, în Analele Uni-
versit ii Bucure ti, seria Drept, nr. 2/1983; A.M. Naschitz, Tehnica 
legislativ i metodologia în drept, în Studii i cercet ri juridice  
nr. 1/1968; M. Manolescu, tiin a dreptului i artele juridice, Ed. 
Continent XXI, Bucure ti, 1993; S. Popescu, D. Iliescu, Problemele 
actuale ale metodologiei juridice, Ed. tiin ific i Enciclopedic ,
Bucure ti, 1979; I. Ceterchi, I. Craiovan, Introducere în teoria general  a 
dreptului, Ed. All, Bucure ti, 1993; I. Craiovan, Metodologie juridic ,
Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2005. 



I. Conceptul de metodologie juridic 5

drept „acea disciplin  care se preocup  de problemele logice, de 

problemele afl rii adev rului în tiin a dreptului”1. Tot el ar ta c
„este nevoie s  facem distinc ia dintre logica juridic i logica 

judiciar , fiindc  mai sunt unii care manifest  o nedumerire, 

pentru terminologia de «juridic» opus cu «judiciar», de i fiecare 

în elege c «juridic» este în leg tur  cu dreptul, iar «judiciar» este 

în leg tur  cu litigiul. Pe baza aceleia i distinc ii, se vorbe te de 

logica juridic i de logica judiciar ”2.

Profesorul Nicolae Popa arat  c  „metodologia juridic

reprezint  un sistem al acelor factori de relativ  invarian  într-un 

num r suficient de mare de metode, factori ce au ca obiect 

raporturile, leg turile, rela iile ce se stabilesc între diferite metode 

în procesul cunoa terii fenomenului juridic”3. Factorii de relativ
invarian  într-un num r suficient de mare de metode sunt, în 
acest caz, principiile, normele sau criteriile metodologice, ele 
formând con inutul metodologiei juridice. 

Raporturile, leg turile, rela iile ce se stabilesc între diferitele 
metode, fie înainte, fie în timpul, fie dup  încheierea actului de 
cercetare tiin ific , alc tuiesc obiectul metodologiei juridice.
Acest obiect nu îl formeaz  deci metodele în sine, ci raporturile 
multiple dintre acestea. 

Întrucât metodele difer  ca grad de abstractizare, ca arie de 
aplicare, ca grad al preciziei pe care o pot oferi cercet rii tiin-
ifice, se justific  dezvoltarea unei metodologii juridice, ca un 

ansamblu de norme de selectare, de cooperare i apreciere a 
avantajelor i, eventual, a dezavantajului aplic rii diverselor 
metode. De remarcat este i faptul c  analiza sistemului meto-
delor de cercetare a fenomenului juridic nu se vrea în niciun fel 
                                               

1 M. Manolescu, tiin a dreptului ..., p. 28. 
2 Ibidem.
3 N. Popa, A. R ducanu, op. cit., p. 34. 
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un „clasament valoric”, în sensul c  nu poate fi absolutizat

valoarea uneia în raport cu alta. Totodat , trebuie comb tut 
extremismul metodologic. Se impune o strâns  colaborare, o 
combinare a metodelor de cercetare, întrucât fiecare are voca ia 
de a sesiza universalul.  

Al i autori, în plan interna ional, precum Ihering, Stammler, 
Schwinge ori Sauer, sus in c  metodologia prive te principiile 
care orienteaz  cunoa terea tiin ific , opera iile, procedeele, 
tehnicile acestei cunoa teri. 

Încercând s  identific m con inutul disciplinei „metodo-
logie juridic ”, putem spune c  ea cuprinde patru mari compo-
nente: logica juridic , logica judiciar , tehnica juridic i artele 
juridice.

Logica juridic  o putem defini ca parte a metodologiei 
juridice care se ocup  cu sursele, adic  un mod de gândire, logic 
prin excelen , care se ocup  de instituirea juridicului. Logica 
juridic  este o disciplin  precis  prin obiectul ei de reglementare 
i util  prin rezultatele sale. Prin logic  juridic  în elegem teoria 

surselor sau ideea de surs  a dreptului. În cadrul logicii juridice 
sunt cuprinse mitologia sau ideile, sociologia juridic  sau datele
i nomologia sau construc iile.

Logica judiciar are în vedere modul de interpretare i de 
punere în aplicare a normei juridice. Logica judiciar  trebuie s
existe la orice practician al dreptului, fie c  este avocat, procuror 
sau judec tor. 

Artele juridice reprezint  aspectul practic al tiin ei drep-
tului. Ele sunt cele care privesc modul de formulare i interpretare 
a normelor juridice, dar i arta legifer rii, a administr rii i arta de 
a judeca. Artele juridice sunt de dou  feluri: a) fundamentale, 
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precum formularea i interpretarea juridic  ori crearea normei i
b) complexe, precum arta legifer rii, arta administr rii sau arta de 
a judeca. 

Tehnica juridic este o activitate complex  de redactare i
formulare a normelor juridice. Tehnica juridic  are reguli clare, 
precise de care trebuie s  se in  cont în redactarea normelor. 



Capitolul al II-lea 
Evolu ia istoric i importan a

metodologiei juridice

Preocup ri pentru o disciplin  privind metodologia juridic
au început s  apar  pe la mijlocul secolului al XX-lea, când repu-
ta i juri ti precum Ihering, Stammler, Schwinge, Sauer sau Mano-
lescu au semnalat necesitatea i importan a unei asemenea 
discipline de studiu1. Fiind de acord cu demersul întemeierii unei 
noi discipline, ace ti autori au sus inut c  metodologia juridic
trebuie s  se preocupe de defini ia dreptului. 

Întemeierea unei metodologii juridice ca disciplin  auto-
nom  era o problem  nou  la mijlocul secolului al XX-lea, în 
condi iile în care autorii men iona i o semnalau doar ca nece-
sitate i importan .

Spre exemplu, Mircea Manolescu, într-o lucrare de la mij-
locul secolului trecut în care trata problema tiin ei dreptului i a 
artelor juridice, afirma c  „(...) genul preocup rilor din aceast

lucrare este nou, fiindc  prin aceasta trebuie s  în elegem 

noutatea diferen ierilor care pun accentul pe anumite laturi sau 

care desf oar  un anumit col  sau care proiecteaz  fascicolul de 

lumin  sub un anumit unghi. Materiile cele mai obi nuite i mai 

des tratate pot astfel c  fie înnoite i în spe  socotesc c  în 

adev r ele sînt noutatea preocup rilor. Ideile fundamentale, cât i

multe idei de detaliu sînt originale. Astfel: nu e vorba de o carte 

                                               
1 A se vedea M. Manolescu, O disciplin  nou : Metodologia 

juridic , în Revista Funda iilor Regale, octombrie, 1944. 
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de filozofia dreptului, nici de un manual tehnic. Este expunerea 

unui sistem de gândire în domeniul metodologiei tiin ei i artelor 

juridice”1.

În planul doctrinei str ine, al i autori afirmau necesitatea 
unei noi tiin e a dreptului, cea a metodelor utilizate în drept. 
Astfel:  

– R. von Ihering: „Juri tii aplic  mereu metode, ei sunt 

totu i con tien i de ele (...), tiin a dreptului cunoa te mult mai 

bine alte legi, decât pe ale sale proprii”; 

– R. Stammler (1913): „ tiin a dreptului ar trebui s - i

propun  s  câ tige o mai mare claritate în direc ia acestei 

cunoa teri de sine îns i”; 

– E. Schwinge (1930): „ tiin a juridic  actual  st  sub 

semnul luptei pentru metod ”; 

– W. Sauer (1940): „Nu se poate cre te nimic în tiin a

dreptului, f r  o preocupare de metod  de baz  (...), metodele 

juridice nu au fost apucate de acolo de unde trebuie”. 

Metodologia juridic  trebuie s  se preocupe de defini ia 
dreptului, ea trebuie în eleas  ca disciplin  autonom .

În a doua jum tate a secolului al XX-lea, de i tema meto-
dologiei juridice s-a reg sit în planul reflec iei generale asupra 
dreptului – în materie fiind remarcabil , de exemplu, lucrarea 
autorilor Sofia Popescu i Drago  Iliescu2 –, abord rile exprese nu 
sunt numeroase. Din ce în ce mai des, în diferite contexte, în spe-
cial în lucr rile universitare, sunt schi ate conceptele metod  – 
metodologie. Astfel, Ioan Ceterchi relev  rolul teoriei generale a 
dreptului, dar i a celorlalte ramuri ale tiin ei dreptului în elabo-
rarea i perfec ionarea metodologiei juridice, în contextul c reia 

                                               
1 M. Manolescu, tiin a dreptului ..., p. 18-19. 
2 S. Popescu, D. Iliescu, op. cit. 
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metodele de cercetare în drept „nu trebuie în elese în mod izolat, 

ci în interdependen a i complementaritatea lor. Folosindu-se, 

astfel, cercetarea tiin ific  juridic , atât cea fundamental ,

preponderent teoretic , cât i cea aplicativ , avem garan ia 

ob inerii unor rezultate valoroase i utile”1.

Abordând rolul metodologic al teoriei generale a dreptului, 
profesorul Gheorghe Bobo  semnaleaz  faptul c , în etapa 
actual  de dezvoltare a tiin elor juridice, asist m la dou  ten-
din e: „pe de o parte, de diversificare – de particularizare, iar, pe 

de alt  parte, un proces ce se desf oar  mai ales pe plan meto-

dologic i care const  în egalizarea nivelului dezvolt rii, a 

exactit ii metodelor folosite în tiin ele juridice”2.

Al i autori, precum Nicolae Popa, definesc metodologia 
juridic  având în vedere sistemul acelor factori de relativ
invarian , con inând suficient de multe metode, factori ce au ca 
obiect raporturile, leg turile, rela iile ce se stabilesc între diferite 
metode în procesul cunoa terii fenomenului juridic. Ca sistem de 
principii de investiga ie fundamentate obiectiv, metodologia este 
inerent  în elegerii tiin ifice a mecanismului ac iunii sociale a 
dreptului, a func iilor lui, a esen ei, a con inutului i a formelor 
sale, a leg turilor multiple cu societatea. 

În concep ia Sofiei Popescu, teoria general  a dreptului are 
o important  func ie metodologic , de valorificare a demersului 
cognitiv, a tiin elor juridice, în cadrul i în sprijinul ac iunii 
sociale, de optimizare a metodologiilor juridice particulare, 
precum tehnica legislativ , interpretarea sau aplicarea dreptului. 

Indisolubil legat  de viziunea asupra dreptului, politicii i
societ ii, de epoca istoric , de dimensiunea filosofic i axiolo-

                                               
1 I. Ceterchi, I. Craiovan, op. cit., p. 13-14. 
2 Gh. Bobo , Teoria general  a dreptului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 

1996, p. 17-18. 
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gic  a acesteia, metodologia juridic  se configureaz  ca fiind un 
„ansamblu de norme de selec ionare, coordonare i apreciere a 

avantajelor i dezavantajelor metodelor reprezentând procedeele 

necesare demersului tiin ific în domeniul dreptului”1.

Apari ia metodologiei juridice este legat  de metodologia 
general , ca tiin  despre metode, având statutul de metodologie 
a unei tiin e particulare – tiin a juridic . Metodologia prive te 
principiile care orienteaz  cunoa terea tiin ific , opera iile, 
procedeele i tehnicile acestei cunoa teri. În consecin , meto-
dologia juridic  reprezint  acea tiin  care se refer  la prin-
cipiile cunoa terii tiin ifice a dreptului ca fenomen social, la 
opera iile, procedeele i tehnicile acestei cunoa teri.

Fiind o tiin  social , ea este în continuu proces de conso-
lidare, dar i de transformare, deoarece orice tiin  social  î i
adapteaz  obiectul de cercetare societ ii. În acest sens, profe-
sorul Ion Craiovan consider  c , „în anumite limite, lucrurile sunt 

i fire ti, în sensul c  orice tiin , la un moment dat, este provi-

zorie i mereu apt  spre noi dezvolt ri prin deschiderea spre 

filosofia epocii, spre marile orient ri metodologice actuale, spre 

experien a tiin ei i a spiritului tiin ific al timpului istoric în care 

tr im, spre socialitatea i normativitatea contemporan ”2.

Pe plan interna ional, metodologia juridic  cunoa te o 
ramificare din ce în ce mai accentuat , astfel c , în momentul de 
fa , vorbim despre o metodologie a cercet rii tiin ifice, o 

                                               
1 S. Popescu, D. Iliescu, op. cit., p. 5; S. Popescu, Cercet ri de 

metodologie juridic , în sprijinul activit ii de elaborare a dreptului, în 
Studii de drept românesc nr. 1-2/1999, p. 8. 

2 I. Craiovan, op. cit., p. 19-20.  
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metodologie a elabor rii actelor juridice, o metodologie a înv -
rii etc.1

Ponderea abord rilor metodologice ale tiin elor sociale 
este din ce în ce mai accentuat , obiectivul principal al acestor 
abord ri fiind formarea tinerilor într-un cadru metodologic care 
s  le permit  orientarea într-un spa iu al pluralit ii ordinilor juri-
dice manifestate la nivel global. 

                                               
1 În acest sens, a se vedea lucr rile unor autori deja consacra i în 

domeniu, precum: J.L. Bergel, Méthodologie juridique, Ed. PUF, Paris, 
2001; D. Bonnet, L'essentiel de la méthodologie juridique, Ed. Ellipses 
Marketing, Paris 2006; F.J. Pansier, Méthodologie du droit, 3e édition, 
Ed. Litec, Paris, 2002; R. Romi, Méthodologie de la recherche en droit,
Ed. Litec, Paris, 2006; Y. Tanguy, La recherche documentaire en droit, 
Ed. PUF, Paris, 1991; A. de Theux, I. Kovalovszky, N. Bernard, Précis de 
méthodologie juridique. Les sources documentaires du droit, 2e édition, 
Publications des Facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles, 2000;  
F. Müller, Discours de la méthode juridique, Ed. PUF, Paris, 1996. 



Capitolul al III-lea 
Metodele de cercetare ale tiin ei juridice 

Dreptul, ca tiin , este prin natura lui social. Romanii spu-
neau c ubi societas ibi ius1. Prin urmare, determinarea identit ii
dreptului i a modului s u de ac iune se va raporta totdeauna la 
celelalte sfere sociale i la sistemul social în ansamblu. Totodat ,
dreptul trebuie în eles de c tre destinatarii s i. În elegerea drep-
tului va duce la o eficien  a statului din punct de vedere al 
impunerii normelor juridice în societate. 

Iat  cum se manifest  o norm  juridic  în stat din punct de 
vedere cognitiv, afectiv i voli ional: 

Analiza normei juridice din punct de vedere: Efectul 

Cognitiv Afectiv Voli ional 

• În elegere •Atrac ie 

(pl cere) 

• Conformare Eficien  mare 

• Îndoial •Neutralitate • Acceptare Eficien
redus

• Neîn elegere •Respingere • Neconformare Ineficien

                                               
1 Acolo unde exist  societate, exist i drept. 
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Orice norm  juridic  ce nu va fi în eleas  de c tre cet eni 
va fi repudiat  de c tre ace tia. Pentru în elegerea corect  a unei 
norme, este nevoie i de o interpretare corect  a ei, atât de c tre 
cei care elaboreaz  norma, cât i de c tre destinatarii ei. 

Fenomenele sociale ap rute spontan sau generate de al i
factori necesit  studierea lor de c tre diferite tiin e ap rute sau 
existente la un moment în societatea noastr . Adoptând principiul 
din domeniul tiin elor fizice, c  nimic nu se pierde, totul se 
transform , dreptului, la rândul s u, îi revine sarcina elucid rii 
evolu iei rela iilor i a realit ii sociale. Pentru aceasta, dreptul 
utilizeaz  un ir de metode specifice lui ca tiin  juridic . Dar, 
pentru definirea complet , este nevoie nu numai de metodele 
tradi ionale adoptate, ci i de cele întrebuin ate de alte discipline 
de grani  ce au, într-o oarecare m sur , tr s turi comune 
(istoria, politologia, psihologia, medicina, cibernetica etc.). 

Dac tiin ele naturii au ca obiect de reglementare natura 
cu legile ei de existen i de manifestare, tiin a dreptului are ca 
obiect de reglementare normele juridice care orienteaz i defi-
nesc rela ii sociale. 

Metodologia juridic  poate s  apar  ca o tiin  despre 
tiin a dreptului care dezv luie aspecte dintre cele mai impor-

tante i pasionante, cum ar fi: modul cum lucreaz  omul de 
tiin , dar i artizanul dreptului, regulile tiin ei dreptului, carac-

terul s u.

Într-o exprimare plastic , Mircea Manolescu consider  c
metodologia juridic  ar fi „sistemul care organizeaz  leg turile 

dintre apele adânci – uneori lini tite, alteori tumultuoase – din 

diferite regnuri juridice”. Spre deosebire de alte concep ii, care 
consider  c  metodologia juridic  este, de fapt, filosofia dreptului 
în domeniul metodei, Mircea Manolescu sus ine existen a unei 
metodologii juridice autonome, în sensul independen ei de orice 
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concep ie filozofic  („f r  a se subordona unei anumite icoane de 

lume i via ”)1.

Ca i în orice alt domeniu, cercetarea tiin ific  juridic  se 
bazeaz  pe folosirea unei metodologii, a unui ansamblu de 
metode i procedee cu ajutorul c rora are loc studierea dreptului 
în toat  complexitatea sa. Metodele de cercetare în domeniul 
tiin elor sociale s-au dezvoltat i perfec ionat i ele în contextul 

general al impulsului dat cunoa terii tiin ifice de noua revolu ie 
tiin ific  contemporan , eviden iat mai ales prin folosirea noilor 

cuceriri ale informaticii i tehnicii de calcul. 

Dac  natura opereaz  spontan, gândirea, în mod special 
cea tiin ific , ac ioneaz  pe baz  metodic . Metoda apare, 
a adar, ca un mijloc eficace al gândirii. Modul în care cugetarea 
omeneasc  se desf oar  reproduce pe cel al realit ii. Din 
momentul în care s-a stabilit c  drumul c tre adev r este mai 
pre ios decât îns i st pânirea lui, problema c ilor pe care 
cugetarea le urmeaz i a mijloacelor pe care le folose te a 
devenit aproape chinuitoare. 

Problema metodelor de cercetare în domeniul tiin elor 
sociale este deosebit de complex  în condi iile dezvolt rii con-
temporane, a întrep trunderii diferitelor tiin e, inclusiv a apari iei 
a a-numitor discipline de grani  sau de intersec ie. De aceea, pe 
lâng  metodele specifice fiec rei ramuri de tiin e sociale sau ale 
naturii, ast zi se recurge la generalizarea i extinderea unor 
metode alt dat  proprii altor tiin e. În aceast  ordine de idei, 
men ion m extinderea cercet rilor interdisciplinare cu folosirea, 
evident, i a unor metode complexe. tiin ele juridice nu au fost 
nici ele scutite de aceast  orientare, de i, din p cate, în acest 
domeniu s-a f cut destul de pu in pentru cercetarea teoretic  a 
noilor metodologii i, ca o consecin  fireasc  a acestei st ri de 
                                               

1 N. Popa, op. cit., p. 22-23. 


