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CUVÂNT INTRODUCTIV 

 
Pentru acest Cuvânt Introductiv am considerat nimerit s  reproduc un pasaj din 

studiul „Observa ii metodologice asupra fenomenului Juridic publicat în anul 1939 de 
Mircea Djuvara (1886-1944), cel care a l sat o impresionant  oper  în domeniul Teoriei 
generale a dreptului. 

Distinsul profesor scria: 
„Fiecare tiin  posed  o individualitate proprie. Fiecare are un anumit domeniu pe 

care-l studiaz . Dreptul studiaz  fenomenul juridic. 
S  lu m un exemplu. Un particular intr  într-o libr rie pentru a cump ra o carte. Ne 

afl m în fa a unui fenomen juridic întrucât intervine un contract de vânzare-cump rare a 
unui obiect. Dar realitatea aceasta este de o extraordinar  complexitate. În ea afl m o serie 
de fenomene psihologice, întrucât în con tiin a ambelor p r i se perind  munca unei lungi 
serii de genera ii. Juristul este interesat, în acest caz, de contractul care s-a n scut cu toate 
clauzele i consecin ele sale, de drepturile i obliga iile ce se nasc între persoanele p r ilor. 
Întreg dreptul este astfel interesat în fiecare act al vie ii noastre de toate zilele. 

Activitatea noastr  întreag , se scurge în cadrul unui complex extraordinar de 
prescrip ii juridice, din care, juristul, izoleaz  prin abstractizare numai ceea ce-l intereseaz  
la un moment dat. 

Dar, în activitatea zilnic , noi nu sim im toate elementele acestui mecanism neb nuit 
de complicat, întocmai cum nu sim im direct func ionarea marelui num r de organe interne 
din trupul nostru. Nu sim im aceste organe decât atunci când un caz special se întâmpl : 
spunem atunci c  ne doare acel organ, c  el este bolnav. Tot asemenea elemente juridice 
apar în con tiin a p r ilor îndat  ce un conflict se ive te, un interes lezat ne doare i atunci 
se na te de multe ori, dac  nu ajungem la o în elegere, un proces în fa a instan ei". 

Exemple de acest gen sunt, practic, infinite. Mul i dintre noi nu avem timp s  ne 
gândim la cât de complexe sunt raporturile în care ne afl m, practic, în fiecare ceas al 
existen ei. 

Rostul Teoriei Generale a Dreptului este acela de a studia în chip tiin ific, apro-
fundat i riguros, realitatea social , raporturile în care intr m fiecare dintre noi cu semenii 
no tri, cu statul i institu iile acestuia. 

Teoria General  a Dreptului ne face s  în elegem de ce DREPTUL este prezent în 
fiecare act al vie ii noastre, dinainte de a ne na te i dup  ce s-a terminat biologic existen a 
noastr . 

Dreptul ne a eaz  pe fiecare în centrul aten iei i preocup rilor sale. El d  sens i 
substan  existen ei noastre. 

Într-un admirabil eseu, intitulat „Elogiul dreptului” publicat în Revista „Palatul de 
Justi ie” nr. 5/2006, prof. univ. dr. Gheorghe Mihai consemna: 

„Fire te, dreptul nu con ine în limbajul s u normativ termeni precum iubirea sau ura, 
prietenia sau du m nia, am girea sau dezam girea, speran a sau dezn dejdea, frumosul sau 
urâtul, fericirea sau suferin a. Chiar dac  vom c uta înd r tul cuvintelor din acte juridice 
normative sau nonnormative, tot nu le vom g si. Dar, a a cum admir geometria pentru 
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rigoarea sa de o limpezime rece f r  egal, la fel admir dreptul pentru luciditatea sa practic  
inegalabil . Despre geometrie nu vom spune c  î i trage resursele din realit ile sociale ale 
vremurilor pentru care este, a a cum spunem despre drept. Numai c , tocmai de aceea 
reglementarea juridic  face dovada lucidit ii sale superioare, a unei lucidit i care aspir  la 
un umanism deplin. El nu consacr  iubirea, a a cum ne-am gândit noi, dar o ocrote te: 
ocrote te familia, pe copii, femeia, crea ia lucr torului i a savantului, rezultatele muncii 
oneste, bunul. El încrimineaz  minciuna, tic lo ia de varia feluri, reaua-credin , neono-
rarea cuvântului dat, la itatea, tr darea, indecen a, a eaz  stavili urii i du m niei. Dreptul 
modern întemeiaz  în formele sale normative cele mai înalte valori omene ti: libertatea i 
demnitatea noastr ; o face cu luciditate practic , tiind m sura concret  în care o poate face. 
Aceast  luciditate practic  se nume te prudent , iar pruden a e o fa et  a în elepciunii. Fiind 
astfel, el constituie act de cultur , angajat în practica social  este fapt de civiliza ie; act 
rodnic de cultur , cu diferen e stilistice proprii, fapt semnificativ de civiliza ie, cu ante-
cedente i continu ri. Acuza de imperfec iune e inutil , critica imperfec iunilor sale e izvor 
de perfectibilitate, ca i critica imperfec iunilor tuturor crea iilor omene ti. Nu trebuie s  
uit m c , în fondul s u, dreptul modern întemeiaz  cele mai înalte aspira ii ale noastre: 
libertatea i demnitatea”. 

AUTORUL 
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CAPITOLUL  I 

NO IUNI INTRODUCTIVE ÎN TEORIA GENERAL   

A DREPTULUI 

1. Despre tiin  

 Cele mai prestigioase dic ionare definesc tiin a astfel: 
„ansamblu sistematic de cuno tin e despre natur , societate i gândire; ansamblu de 

cuno tin e dintr-un anumit domeniu al cunoa terii” (Dic ionarul Explicativ al Limbii 
Române elaborat de Academia Român , 1996); 

„o ramur  de cuno tin e sau studii care se ocup  de un ansamblu de fapte sau 
adev ruri, ordonat sistematic i care demonstreaz  func ionarea legilor generale; cuno tin e 
sistematice despre lumea fizic  sau material ” (Webster’s Dictionary of the english 
language – 1997); 

„totalitatea ordonat  a cuno tin elor i experien elor umane; activitatea de cunoa tere 
prin cercetare într-un anumit domeniu” (Dic ionarul limbii germane – 1997); 

„totalitatea cuno tin elor, studiilor cu valoare universal  caracterizate de un obiect i 
o metod  proprii, bazate pe rela ii obiective confirmate în practic ” (Dic ionarul limbii 
franceze – 1991). 

A adar, tiin a reprezint  sistemul de cuno tin e i experien e despre natur , 

societate i gândire, rezultate prin utilizarea unor metode de cercetare proprii i 

materializate în no iuni, concepte, categorii, principii confirmate în practic . 
tiin a este o activitate uman  de o mare diversitate i complexitate. Ea pune în evi-

den  i demonstreaz , într-o manier  ordonat , adev ruri i fapte din lumea înconjur toare. 
tiin a reprezint  un sistem de idei, teorii, legit i i reprezent ri (latura static  a 

acesteia), dar i un sistem care declan eaz  i între ine procesul de cercetare i investigare 
continu  din care rezult  noi cuno tin e, noi valori, noi teorii (latura dinamic  a acesteia). 

Pentru ca un ansamblu de cuno tin e s  dobândeasc  statutul de tiin , acesta 
trebuie: 

a) s  aib  un domeniu foarte bine delimitat de cercetare, denumit i obiectul de 
cunoa tere; 

b) s  aib  format i perfec ionat un limbaj propriu, bine conturat i definit; 
c) s  opereze cu un sistem specific de no iuni, concepte, categorii, principii i legi; 
d) s  aib  o metodologie proprie de cercetare; 
e) s  aib  formulate ipoteze i teorii bine fundamentate care permit s  explice 

aspectele specifice domeniului cercetat; 
f) s  dispun  de întregul arsenal de mijloace i metode care s  permit  elaborarea 

de predic ii, precum i de configurarea unei retrospective asupra domeniului 
specific; 

g) s  aib  disponibilitatea (capacitatea) de a integra noile descoperiri în propriul 
sistem explicativ; 
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h) s  exprime limpede enun uri adev rate cu privire la ceea ce descoper  în 
domeniul propriu de cercetare. 

Sistemul tiin elor cuprinde: tiin e ale naturii, tiin e despre societate i tiin e 

despre gândire. Exist  i alt  structurare a tiin elor în: tiin e fundamentale, tiin e 
particulare i tiin e tehnico-aplicative, care formeaz , în opinia UNESCO, sistemul celor 
1150 de tiin e actuale. 
 tiin ele despre societate sau tiin ele sociale, în care sunt incluse i tiin ele juridice 
( tiin a dreptului), studiaz  legile generale ale existen ei i dezvolt rii societ ii, formele 
istorice de organizare social , modalit ile specifice de manifestare a diverselor componente 
ale realit ii social-umane (etice, juridice, politice etc.). 

2. tiin a dreptului în sistemul tiin elor sociale 

Sistemul tiin elor sociale cuprinde în alc tuirea sa urm toarele domenii: 
a) tiin ele care au ca obiect de studiu activit ile umane i ca finalitate stabilirea 

legilor i rela iilor func ionale ale acestora. Exemple: economia, politologia, sociologia, 
psihologia, demografia, lingvistica etc.; 

b) tiin ele care reconstituie i interpreteaz  trecutul societ ii umane: tiin ele 
istorice; 

c) tiin ele care studiaz  aspectele normative ale activit ii umane: tiin ele juridice. 
Observ m faptul c  tiin a dreptului ( tiin ele juridice) ocup  un loc bine determinat 

în vastul tablou al tiin elor sociale, datorit  specificit ii (particularit ii) obiectului s u de 

cercetare care este realitatea juridic  ca parte component  a realit ii sociale. 
tiin a dreptului este o tiin  social-uman  pentru c  studiaz  realitatea juridic , 

adic  acea dimensiune inalienabil  a existen ei umane în condi ii particulare social-istorice. 
Anali tii sunt de acord c  ultima jum tate a secolului XX a fost cea mai remarcabil  

perioad  din istoria omenirii. S-au produs i se produc sub ochii no tri veritabile revolu ii în 
plan politic, economic, în toat  complexitatea lor. 

Lumea de ast zi, din debutul mileniului trei, se afl  într-o puternic  interdependen , 
intercondi ionare, tr ie te epoca globaliz rii cu toate efectele, bune i mai pu in bune, ce 
decurg din aceasta.  

Societatea în ansamblul s u este confruntat  cu o infinitate de fenomene, de muta ii 
esen iale pe toate planurile: economic, politic, social, spiritual. 

Componenta juridic  a realit ii sociale cap t  în acest context o importan  aparte. 
Fiecare stat este pus s  g seasc  solu ii problemelor noi care se manifest  în societate; el 
trebuie s  organizeze via a oamenilor i a societ ii în general pe toate coordonatele vie ii: 
politice, economice, sociale, culturale, spirituale. Totul trebuie introdus în tiparul normelor 
juridice, astfel încât societatea s  func ioneze prin reala articulare a tuturor componentelor 
sale. Aceast  func ie de reglementare revine DREPTULUI. 

Dreptul se apleac  asupra realit ii spre a-i cerceta legit ile, regularit ile, geneza i 
modalit ile în care comportamentul uman trebuie s  r spund  la comenzile societ ii. 

tiin a dreptului ( tiin ele juridice) este chemat  s  studieze, s  cerceteze legile 
existen ei i evolu iei statului i dreptului, via a institu iilor politice i juridice (apari ia i 
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evolu ia istoric  a acestora), modalit ile concrete în care aceste institu ii influen eaz  
societatea în globalitatea ei i suport , la rândul lor, influen a acesteia. 

Pretutindeni în lume, în orice societate, tiin a dreptului este confruntat  ast zi cu o 
vast  problematic . Domeniul de cercetare i de analiz  care se ofer  tiin ei dreptului este 
în permanent  extensie. 

Ca fenomen normativ DREPTUL se înf i eaz  ca o tentativ  de disciplinare, de 
coordonare i articulare a rela iilor sociale care îi ofer  posibilitatea de a promova i regle-
menta corespunz tor valorile cele mai importante: via a omului, libert ile individuale, 
proprietatea, familia, educa ia, siguran a juridic , ordinea public  etc. 

Ca orice tiin , tiin a dreptului are o func ie descriptiv , constând în stabilirea i 
fixarea în chip metodic a faptelor, situa iilor, împrejur rilor concrete pe care le studiaz  i 
cerceteaz . 

Cealalt  func ie, func ia teoretic , const  în elaborarea ipotezelor, teoriilor, prin-
cipiilor i conceptelor specifice prin care explic  domeniul pe care îl cerceteaz , f cându-l 
accesibil oamenilor. 

Prin cele dou  func ii, tiin a dreptului, realizeaz  o generalizare a experien ei umane 
în domeniul s u de cercetare, oferind date verificate, riguros sistematizate, un complex de 
no iuni, categorii, concepte, principii i metode specifice, pe baza c rora fenomenele din 
societate pot fi investigate i studiate. 

În esen , tiin a dreptului analizeaz  i cerceteaz  domeniul extrem de vast i diver-
sificat al particip rii oamenilor la circuitul juridic, oamenii privi i ca purt tori de drepturi i 
obliga ii juridice, cu întregul cortegiu de efecte ce decurg de aici. 

Pe vasta scen  a societ ii, a realit ii sociale, oamenii sunt actorii cei mai pre io i. Ei 
coopereaz , se interfereaz , se raporteaz  la semenii lor i la valorile sociale sub autoritatea 
dreptului care conduce i dirijeaz  comportamentele lor, impunând oamenilor reguli nor-
mative i modele, programându-le într-un sens, ac iunile i limitându-le atunci i acolo, 
când i unde ra iunea dicteaz . 

Pentru a realiza acest obiectiv, dreptul ca tiin  dep e te statutul de „predicator”, 
adic  acela de a studia norma juridic , jurispruden a, contractul etc. Dreptul trece în terito-
riul concretului, adic  realizeaz  un amplu proces de explicare a contextului social în care 
apar i tr iesc normele i institu iile juridice. 

În acest proces complex, de un extraordinar dinamism, dreptul colaboreaz  cu cele-
lalte tiin e sociale: economia politic , istoria, sociologia, statistica, criminologia, polito-
logia etc. 

Importan a tiin ei dreptului este pus  în eviden  cu deosebire în perioadele de 
profunde transform ri care au avut loc în istoria societ ii. Este suficient s  amintim rolul 
fundamental al dreptului în via a societ ii române ti, de dup  anul 1990, când România a 
parcurs perioada trecerii de la un regim de dictatur  comunist  la un regim democratic. 
Dreptul a fost cel care, analizând i cercetând noile realit i sociale din România, a g sit 
solu iile pentru a reglementa juridic, într-o form  nou , radical deosebit  de perioada 
anterioar , cele mai importante rela ii sociale i valori fundamentale: proprietatea, libertatea 
oamenilor, educa ia, societatea civil  etc. 
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Într-o asemenea perioad  dreptul i-a demonstrat statutul de tiin . O tiin  mo-
dern , dinamic  i respectat  care, departe de a disp rea, cunoa te ast zi o dezvoltare i 
afirmare crescând  în domenii de o mare varietate ale societ ii. 

Simpla observare a realit ilor din societatea româneasc  ne conduce la concluzia c , 
tiin a dreptului este pus  s  g seasc  rezolv ri, s  reglementeze o mare diversitate de pro-

bleme noi ap rute: privatizarea, protec ia social , partidele politice, crima organizat , crimi-
nalitatea informatic , protec ia mediului, protec ia drepturilor de autor, contrabanda, 
sp larea banilor, procedura falimentului, regimul str inilor, regimul vamal, combaterea 
corup iei etc. 

Dreptul î i l rge te  câmpul de ac iune: realitatea juridic  oblig  tiin a dreptului s - i 
dezvolte func ia explicativ  i normativ , aceea de cercetare i analiz , dublate de func ia de 
prospectare, de prognoz . 

Dinamismul dreptului i capacitatea lui de a identifica domeniile ce î i revendic  
propria reglementare i normare juridic  sunt puse în  eviden  de apari ia i consolidarea 
unor ramuri noi de drept: dreptul fiscal, dreptul vamal, dreptul comunitar, dreptul spa ial, 
dreptul nuclear, dreptul contabil, dreptul popula iei, dreptul propriet ii intelectuale, dreptul 
maritim, dreptul informatic, dreptul bancar, dreptul ecologic, dreptul execu ional penal etc. 

3. Sistemul tiin ei dreptului ( tiin elor juridice) 

Dat  fiind complexitatea fenomenului social-juridic, tiin a dreptului î i repartizeaz  
eforturile de analiz  i cercetare pe toate secven ele (laturile) acestuia, pentru a le pune în 
valoare particularit ile i a realiza corelarea (închegarea) lor într-un sistem articulat. 

Din aceast  perspectiv  dreptul este o tiin  a valorilor, o tiin  a normelor i o 
tiin  a realit ii. Dreptul nu este un ambalaj exterior pentru deciziile autorit ii, ci un 

limbaj cu efecte de structur , un rezultat al confrunt rii între interese i valori. 
 Dreptul este în esen a sa produsul faptelor sociale i ale voin ei omului, un fenomen 
material complex, un ansamblu care include valori morale dublate de o ordine normativ , o 
sum  de acte de voin  i de acte de autoritate, de libertate i constrângere (Bergel – Teoria 
general  a dreptului – Paris 1985). 
 Dreptul este studiat din perspectiva global , ca un sistem articulat, cu regulile 
caracteristice; din perspectiva istoric , ca fenomen ce- i p streaz  anumite permanen e de-a 
lungul timpului, dar care se transform  permanent; din perspectiva structural , ca fenomen 
ce se compune din elemente i secven e bine determinate i care se afl , la rândul lor, în 
stare de interferen . 
 Ca i  celelalte tiin e, dreptul a cunoscut, de-a lungul evolu iei sale, un constant i 
evident proces de specializare. 
 Simpla comparare a defini iilor date dreptului în diferite etape ale evolu iei sale, 
începând cu cea formulat  de Ulpian: „ tiin a dreptului este cunoa terea lucrurilor divine i 
umane, tiin a de a deosebi ce e drept i ceea ce e nedrept” i terminând cu cele formulate 
ast zi în literatura de specialitate („ tiin a dreptului are ca obiect de studiu forma juridic  a 
societ ii, uniformitatea necesar , genetic , func ional , structural , organiza ional  a 
formei juridice pe care o îmbrac  componentele societ ii, explicându-le i descoperind 
legile lor de distribu ie în spa iul i timpul social” – Gh. Mihai i R. Motica, Fundamentele 
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dreptului, Editura ALL, 1997, p. 3), eviden iaz  acumul rile realizate în planul cunoa terii 
realit ii juridice. 
 Sistemul tiin ei dreptului ( tiin elor juridice) este alc tuit din urm toarele p r i: 

 Teoria general  a dreptului; 
 tiin ele juridice de ramur ; 
 tiin ele juridice istorice; 
 tiin ele juridice ajut toare. 

4. Teoria general  a dreptului. Locul i rolul s u în sistemul tiin ei dreptului 

 Prima încercare de analiz  enciclopedic  a dreptului este atribuit  lui Wilhem 
Durantis care a publicat în anul 1275 lucrarea „Specullum juris”, remarcabil  la vremea ei 
prin curajul de a aborda dreptul ca tiin  de sine st t toare. 
 Ca parte a tiin ei dreptului, Teoria general  a dreptului, cap t  contur i fundamen-
tare abia în secolul XIX constituindu-se în cel mai documentat argument împotriva filozo-
fiei dreptului i dreptului natural care orientaser  gândirea juridic  într-o direc ie pur 
speculativ .  
 Denumit  vreme îndelungat  ENCICLOPEDIA DREPTULUI, disciplin  tiin ific  
care- i propunea s  studieze i cerceteze considerentele generale i fundamentale asupra 
dreptului, Teoria general  s-a desprins ca parte a tiin ei dreptului abia la începutul seco-
lului XX. 
 Problema cea mai important  i evident cea mai discutat  a vizat direc iile sau dome-
niile caracteristice, particulare, de studiu ale noii discipline. Cu alte cuvinte se a teapt  
formulat r spunsul la întreb rile: 

Care este obiectul de cercetare al acestei discipline tiin ifice? Ce studiaz  ea? Ce 
principii, concepte, categorii i no iuni juridice con ine aceast  disciplin ? 
 Evident c , de-a lungul timpului, s-au formulat numeroase r spunsuri la aceste 
întreb ri. 

În 1899, belgianul Edmond Picard în lucrarea intitulat  „Le droit pur” (Dreptul pur) 
identific  ase direc ii caracteristice studiului enciclopedic al dreptului: 

 Enciclopedia universal  a Dreptului; 
 Enciclopedia „Vulgar ”, care înseamn  ini ierea în tainele dreptului, pentru 

omul de rând; 
 Enciclopedia preliminar , conceput  ca o introducere în studiul dreptului; 
 Enciclopedia complimentar , construit  ca o completare a studiului particular al 

dreptului cu no iuni generale; 
 Enciclopedia na ional , conceput  ca o radiografie a dreptului na ional, cu 

elementele, no iunile, conceptele i categoriile juridice specifice fiec rui drept; 
 Enciclopedia formal  sau „Dreptul Pur”, care trebuia s  studieze permanen ele 

juridice, adic  domeniul statistic al dreptului, acela pe care îl reg sim în 
substan a dreptului în întreaga sa evolu ie. 

În dreptul român, Mircea Djuvara (1889-1944) a exprimat, în manier  modern , 
argumentele pentru o „Teorie general  a dreptului”. Interesul s u s-a concentrat asupra 
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surprinderii particularit ilor dreptului, analizei componentelor acestuia i constantelor co-
mune tuturor ramurilor dreptului. Imaginea pe care o ob ine autorul asupra dreptului este 
rezultanta generaliz rii cuno tin elor puse la dispozi ie de disciplinele care studiaz  dife-
ritele ramuri ale dreptului. 

Mircea Djuvara semnaleaz  necesitatea analizei dintr-o perspectiv  interioar  (juri-
dic ) ar tat  mai sus, dar i dintr-o perspectiv  exterioar , cea realizat  de filozofia dreptu-
lui, care, în concep ia sa, îmbr i eaz  toate problemele mari ale dreptului, toate problemele 
de legisla ie, sociologice, psihologice i istorice. 

Meritul eminentului jurist const  în faptul c  a pus problema posibilit ii cunoa terii 
juridice, încercând s  eviden ieze condi iile realiz rii acesteia. 

În articolul intitulat „Observa ii metodologice asupra fenomenului juridic” publicat 
în anul 1939, Mircea Djuvara consemna foarte riguros: 

 „fiecare tiin  posed  individualitate proprie”; 
 „fiecare tiin  are un anumit domeniu pe care-l studiaz ”; 
 „observa ia concret  este… baza ini ial  de la care juristul trebuie s  porneasc  

i f r  de care orice construc ie a tiin ei sale nu poate avea niciun în eles”; 
 „enciclopedia dreptului studiaz  articula iunea îns i a gândirii juridice, c utând 

s  determine în felul acesta ce este esen ialul dreptului i se reg se te în toate 
ramurile i manifesta iunile lui; ea distinge astfel dreptul de celelalte discipline 
tiin ifice”. 

Contemporan cu Mircea Djuvara, Eugeniu Speran ia, profesor la catedra de Filozofia 
dreptului din cadrul Facult ii de Drept din Cluj, considera în 1946 c  „teoria general  a 
dreptului trebuie s  se ocupe de urm toarele cinci mari probleme: 

 defini ia dreptului ca realitate social  spre a-l deosebi astfel de moral , religie 
etc.; 

 clasific rile dreptului i sensurile termenului de drept; 
 originea i evolu ia istoric  a dreptului i legile care guverneaz  aceast  evolu ie; 
 principiile ideologice care justific  autoritatea dreptului; 
 istoria doctrinelor generale i filozofice în drept”. 

Dup  aproape cincizeci de ani de la aceast  proiec ie formulat  de Eugeniu 
Speran ia, în Italia anului 1996, doi autori (Mario Jori i Anna Pintore) consider  ca Teoria 
general  a dreptului trebuie s  trateze urm toarele probleme: conceptele juridice; conceptul 
dreptului; concep ii despre drept; dreptul i statul; filozofia dreptului; formalismul juridic; 
jurispruden a; cibernetica i dreptul; justi ia; interpretarea logic  juridic ; norma juridic , 
ordinea juridic ; pedeapsa; semiotic  juridic  (Mario Jori, Anna Pintore, Manuale di Teoria 
generale del diritto, Seccondo edizione, Torino, 1995). 

În România, prof.univ.dr. Nicolae Popa propune ca Teoria general  a dreptului s  fie 
structurat  pe urm toarele capitole: sistemul tiin ei dreptului; metodologia juridic ; 
conceptul dreptului; dreptul i statul; principiile i func iile dreptului, norma juridic ; 
izvoarele dreptului; tehnica elabor rii actelor normative, realizarea dreptului, sistemul 
dreptului; interpretarea normelor juridice; raportul juridic, r spunderea juridic . 

Ca disciplin  de înv mânt, Teoria general  a dreptului este prezent  practic în toate 
planurile de preg tire juridic  din rile europene. 
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În Anglia no iunile generale de drept sunt con inute în disciplina tiin ific  denumit  
„Jurispruden a general ”. În Fran a i Italia disciplina se intituleaz  „Teoria general  a 
dreptului”. 

5. Predarea Teoriei dreptului în România 

 Istoria înv mântului juridic în România începe în anul 1816, când Ion Vod  
Caragea reorganizeaz  în ara Româneasc  coala Domneasc , numindu-l ca profesor de 
drept pe marele c rturar Logof t Nestor. 
 Regulamentul Organic din ara Româneasc  (1831) cuprindea i o dispozi ie 
special  în baza c reia se înfiin eaz  un colegiu juridic cu durata a trei ani, la care erau 
predate ase discipline de drept. 
 Prima facultate de drept, cu durata de trei ani, a fost înfiin at  în anul 1850 cu ocazia 
reorganiz rii instruc iei publice la Bucure ti, fiind predate nou  discipline juridice. 
 În Moldova s-a înfiin at în anul 1822 coala de Drept, pentru cursul de legi fiind 
desemnat profesorul Christian Flechtenmacher. 
 La Facultatea de Drept din Bucure ti a luat fiin  în anul 1913 Catedra de 
Enciclopedia dreptului, iar din anul 1948 disciplina „Teoria general  a dreptului” face parte 
din programa de înv mânt a tuturor facult ilor de drept din România. 

6. Defini ia Teoriei generale a dreptului  

Teoria general  este disciplina tiin ific  ce studiaz  ansamblul dreptului, 

respectiv determinarea, articula iile i esen a lui, alc tuirea i structurarea lui i care 

elaboreaz  instrumentele esen iale i conceptele fundamentale prin care dreptul este 

gândit, instrumente constând în „norma juridic ”, „izvorul de drept”, „raportul 

juridic”, „tehnica juridic ”. 
 Din substan a defini iei rezult  urm toarele aspecte: 

 Teoria general  a dreptului este o disciplin  tiin ific  i didactic-universitar  
care cerceteaz  genul (dreptul) i nu specia (ramura de drept). 

 Aceast  disciplin  studiaz  dreptul privit ca ansamblu, ca sistem. Teoria 

general  nu este, a adar, o ramur  a dreptului. 
 Teoria general  a dreptului elaboreaz  categorii, concepte i no iuni 

fundamentale, specifice întregului sistem de drept (norma juridic , tehnica 
juridic , izvoarele dreptului, raportul juridic, r spunderea juridic ). Teoria 
general  a dreptului nu se raporteaz  la o singur  ramur  a dreptului, ci 
esen ializeaz  i extrage ceea ce este comun i definitoriu pentru ansamblul 
dreptului. 

 Teoria general  a dreptului studiaz  totodat  articula iile dreptului cu alte 
domenii ale tiin elor: cu filozofia dreptului, sociologia, politologia, psihologia. 

7. Obiectul specific al Teoriei generale a dreptului 

 Ca orice tiin , Teoria general  a dreptului, tinde spre generalizare, spre o 
cunoa tere aprofundat  care s  permit  formularea conceptelor, categoriilor i no iunilor 
fundamentale.  
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 Obiectul specific îl constituie observarea i cercetarea fenomenului juridic, a legilor 
generale ale vie ii juridice, a categoriilor i no iunilor generale valabile pentru întreaga 
tiin  juridic . 

 Totodat , Teoria general  a dreptului studiaz  i cerceteaz  cele mai importante 
aspecte ale statului, dat  fiind leg tura indisolubil  dintre drept i stat. Statul i dreptul 
sunt fenomene sociale speciale ce nu pot fi studiate i în elese unul f r  cel lalt. Dreptul 
este o expresie a voin ei sociale în form  statal , un instrument al statului. Statul este, la 
rândul s u, o organiza ie politic  ale c rei principii structural-func ionale sunt fixate în 
norme juridice. 
 Teoria general  a dreptului este în fapt un vast laborator în care sunt elaborate, 

pe baza metodelor specifice de cercetare, instrumentele prin care sunt definite 

conceptele amintite (norma juridic , raportul juridic, tehnica juridic  etc.). 
 Prin obiectul s u specific, Teoria general  a dreptului dobânde te în prezent o 
importan  cu totul special , determinat  de necesitatea cercet rii dreptului i statului în 
perspectiva globaliz rii. 

Este limpede faptul c  la începutul mileniului trei statul i dreptul nu ni se mai 
înf i eaz  în acelea i imagini de acum zece sau dou zeci de ani. 

Regionalismul, considerat ca treapt  intermediar  ce conduce la globalizare, se 
bazeaz  pe transferul deliberat i voluntar de suveranitate spre institu ii suprana ionale. 
Exist  ast zi în lume zeci de asocieri de state regionale, asocieri care difer  între ele prin 
intensitatea conlucr rii sau gradul de institu ionalizare. 
 Regionalismul de tip european (Uniunea European ) este concentrat ast zi pe 
constituirea de institu ii i norme juridice comune statelor membre ale Uniunii Europene. 
 A a cum se cunoa te, statul modern a fost principalul exponent i ap r tor al 
interesului na ional; el a creat institu iile adecvate pentru realizarea dezideratelor formulate 
la începutul  epocii moderne. Sistemul juridic i statul de drept au asigurat i garantat 
libert ile fundamentale ale omului. 
 Chestiunea cea mai important  care se pune ast zi la nivel interna ional este aceea c  
acest tip de stat modern nu mai este considerat actorul principal al globaliz rii. Sl birea 
autorit ii statului, chiar dispari ia statului au constituit subiecte serios abordate de juri ti, 
sociologi, politologi etc. 
 Se admite, aproape unanim, faptul c  statul-na iune se transform  i î i schimb  
atribu iile. Iat , cu titlu de exemplu, câteva semne certe ale acestui fenomen: 

 cedarea unei p r i a suveranit ii în procesul integr rii europene; 
 descentralizarea crescând  i transferul de atribu ii c tre organele locale; 
 pierderea controlului statelor na ionale asupra economiei globalizate; 
 acceptarea armoniz rii legisla iei cu cea a altor state; 
 dependen a de deciziile sau recomand rile marilor organisme financiare i 

bancare regionale sau interna ionale (Fondul Monetar Interna ional, Banca 
Mondial ). 

Întregul proces de globalizare vizeaz  statul i dreptul. 
În lucrarea sa „S  ne preg tim pentru secolul XXI”, ap rut  la New York în anul 

1993, Paul Kennedy subliniaz : „Per total, chiar dac  autonomia i func iile statului i 
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dreptului au fost erodate de tendin ele transna ionale, nu au ap rut alte substitute adecvate 
care s  le înlocuiasc ”. 

Analizând „rolul schimb tor al statului”, în lucrarea „Zece mii de culturi, o singur  
civiliza ie”, academicianul Mircea Mali a precizeaz  (p. 124): „Dou  întreb ri pretind 
r spuns. Una prive te limita inferioar  sau pragul pân  la care statul i institu iile sale pot 
ceda din atribute i r spunderi. A doua este adresat  sarcinilor sale noi, impuse de 
globalizare sau de noile înf i ri pe care interesele sale ireductibile le iau în noul context al 
lumii”. 

Cel mai dificil domeniu pe care statul este chemat s -l rezolve acum în epoca 
globaliz rii vizeaz  dreptatea i echitatea. 

Statele sunt chemate s  asigure în teritoriul lor de competen  tot ce ine de drepturile 
sociale (s n tate, educa ie accesibil  pentru to i, reparti ie echitabil  a avu iei, armonizarea 
intereselor grupurilor i colectivit ilor ce formeaz  societatea). 

Mircea Mali a este foarte categoric atunci când afirm  „globalitatea nu asigur  
ordinea intern  i aplicarea justi iei. Statele sunt chemate s  fac  fa  la sfid ri noi: trafic de 
arme, sp larea banilor, corup ie, terorism, droguri” (op. cit., p. 128). 

În finalul acestei sec iuni vom prezenta concep ia Prof. Jean – Louis Bergel 
exprimat  în lucrarea „Teoria general  a dreptului” ap rut  la Editura Dalloz – Paris – 
2003. 
 Autorul define te Teoria general  a dreptului având ca obiect „în elegerea 
fenomenului juridic prin studiul ra iunii sale de a fi, a finalit ilor sale, a conceptelor sale 
fundamentale, a modului de punere a sa în oper , a instrumentelor sale i a metodei sale. 
Într-un cuvânt, Teoria general  a Dreptului studiaz  ordinea juridic  în globalitatea sa prin 
expresiile „pentru ce?” i „cum?” Ea reprezint  o construc ie intelectual  metodic  i 
organizat  fondat  pe observarea i explicarea diverselor sisteme juridice, fiind destinat  a 
defini marile axe de construc ie i de aplicare a dreptului”. (op. cit., p. 3-4) 
 În plan practic, pentru elaborarea i, poate cel mai adesea, pentru aplicarea concret  a 
dreptului, juri tii trebuie s  apeleze imperativ la Teoria general  a Dreptului pentru a 
descoperi, interpreta i a pune în aplicare diversele solu ii posibile. Juristul este obligat a 
face apel la Teoria general  a Dreptului pentru a califica unele situa ii juridice, a stabili 
diversele aspecte ale acestora, pentru a c uta textele i jurispruden a aplicabile, pentru a 
compara normele juridice, a le în elege i a le fixa domeniul lor de aplicare. Totodat , 
aceasta ofer  prilejul pentru jurist de a în elege spiritul legii, limbajul juridic, defini iile 
conceptelor i categoriilor juridice, diversele metode de ra ionament, a principiilor de 
interpretare a legii i mecanismelor de proba iune. (op., cit. p. 11) 

8. tiin ele juridice istorice 

 tiin ele juridice istorice cerceteaz  istoria dreptului dintr-o anumit  ar  (exemple: 
istoria dreptului românesc; istoria dreptului francez etc.), din anumite bazine de civiliza ie 
juridic  (exemplu: istoria dreptului roman), evolu ia general  a fenomenului juridic (istoria 
general  a dreptului) sau istoria dreptului din anumite perioade istorice (exemple: istoria 
dreptului sclavagist, medieval, modern etc.). 
 De ce este important  cercetarea istoric  a dreptului? 


