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2. ConЯОn iaăНОălaăViОnaăpriЯinНăНrОptulătratatОlorăintОrna ionalОăîntrОăstate din 23 mai 
1969, art.2: alin.1ălit.aăşiăLОgОaăpriЯinНătratatОlОăintОrna ionalОăalОăRMănr.ă595-XIV 
Нină 24.10.1999,ă art.2.ă „tratată intОrna ională – oriМОă aМorНă înМhОiată înă sМrisă НОă М trОă
RОpubliМaă MolНoЯa,ă НОstinată aă proНuМОă ОПОМtОă juriНiМОă şiă guЯОrnată НОă normОlОă
dreptului intОrna ional,ă pОrПОМtată ПiОă într-ună instrumОntă uniМ,ă ПiОă înă Нou ă sauă maiă
multОă instrumОntОă МonОxО,ă oriМarОă ară Пiă НОnumirОaă saă partiМular ă (tratat,ă aМorН,ă
МonЯОn iО,ă aМtă gОnОral,ă paМt,ă mОmoranНum,ă sМhimbă НОă notО,ă protoМol,ă НОМlara iО,ă
statut, act final, modus vivendi, aranjament etc., toate aЯânН ЯaloarОăjuriНiМ ăОgal )”.ă 

3. Art.7 pct.2) ConЯОn iaă НОă laăViОnaă priЯinНă НrОptulă tratatОloră intОrna ionalОă întrОă
statОăНină23ămaiă1969ăşiăart.2ăalin.(5) НinăşiăLОgОaăpriЯinНătratatОlОăintОrna ionalОăalОă
RM nr. 595-XIV din 24.10.1999. 

4. Ibidem. Art.11; art.4 alin (1). 
5. Art. 66 lit.j) Нină Constitu iaă RM;ă art.11ă alin.(1)ă lit.ă a)ă LОgОaă privind tratatele 

intОrna ionalОăalОăRMănr.ă595-XIV din 24.10.1999. 
6. Art.2 pct.1) lit.Н)ăConЯОn iaăНОă laăViОnaăpriЯinНăНrОptulă tratatОloră intОrna ionalОă

întrОăstatОăНină23ămaiă1969. 
7. Art.30 alin.(2) din Legea priЯinНă tratatОlОă intОrna ionalОă alОă RMă nr.ă 595-XIV din 

24.10.1999. 
8. CartaăONUăart.102;ăConЯОn iaăНОălaăViОnaăpriЯinНăНrОptulătratatОlorăintОrna ionalОă

întrОăstatОăНină23ămaiă1969ăart.80 pct. 1). 
 
 

ACTELE DE APLICARE A DREPTULUI 

Boris NEGRU 

ApliМarОaă НrОptuluiă rОprОzint ă oă aМtiЯitatОă ОxОrМitat ă НОă autorit ilОă
publiМО,ă pОrsoanОlОă oПiМialОă şi,ă înă limitОlОă НОtОrminatО,ă НОă organiza iiă
nОstatalО,ă înă ПormОă spОМială prОЯ zutОă НОă lОgО.ă ApliМarОaă НrОptuluiă sОă
МonМrОtizОaz ăîntr-un rezultat specific – actul de aplicare. Actul de aplicare a 
dreptului este actul juridic concret care produce anumite efecte juridice 
МonМrОtizatОă înă naştОrОa,ă moНiПiМarОaă sauă stingОrОaă unoră raporturiă juriНiМОă – 
МonsiНОr ăproПОsorulăIonăDogaruă[1]. 

Actul de aplicare a dreptului este un act de putere de stat cu caracter 
individual concret, emis de un subiect competent pentru un caz juridic 
МonМrОt,ă înăsМopulăstabiliriiăprОzОn ОiăsauălipsОiăНrОpturilorăsauăobliga iuniloră
subiОМtiЯОăşiăНОtОrmin rii,ă înăbaza normelor juridice respective, a volumului 
lor – sus inОăproПОsorulărusăV.LazarОЯă[2]. 

Dină НОПini iilОă prОzОntatО,ă rОzult ă oă МonМluziОă inМontОstabil :ă aМtulă НОă
aplicare a dreptului nu trebuie confundat cu actul normativ juridic. 
Deosebirea acestora rezult ăНinăurm toarОlО: 

1.ăAМtulănormatiЯă juriНiМăОstОăunăaМtăprimar,ăpОăМânНăaМtulăapliМatiЯăОstОă
unăaМtăНОriЯat.ăAМtОlОăapliМatiЯОărОzult  întotНОaunaăНinăМОlОănormatiЯОăşiăsuntă
aНoptatОăînăbazaălor. 
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2.ă AМtulă normatiЯă juriНiМă intОrЯinОă pОă planulă Оlabor rii НrОptului,ă pОă МânНă
aМtulăНОăapliМarОă aăНrОptului,ăpОăplanulă transpunОriiă aМОstuiaă înăЯia ,ăpОăplanulă
apliМ riiăНrОptului. 

3.ăAМtiЯitatОaănormatiЯ ă juriНiМ ăОstОă rОzОrЯat ă Нoarăunoră autorit iăpubliМО.ă
ProПОsorulăNiМolaОăPopaăarОăpОrПОМt ăНrОptatОăaПirmânНăМ ă„înăprinМipiu,ănimiМănuă
sОăopunОăМaăunăorganăМarОăОlaborОaz ăunăaМtănormatiЯăs ăpoat ăОlaboraăşiăaМtОăНОă
aplicare (a majori ad minus).ăSprОă ОxОmplu:ă guЯОrnulăОНiМtОaz ă atâtă hot râriă – 
acte normative – МâtăşiăНОМiziiăinНiЯiНualО,ăaМtОăНОăapliМarОăaăНrОptului”ă[3]. 

DaМ ăaМtiЯitatОaănormatiЯ ăОstОăstriМtărОglОmОntat ăînăМompОtОn aăunorăorganОă
alОăstatului,ăaМtiЯitatОaăНОăapliМarОăpoatОăПiărОalizat ăНОăoriМОăorganăalăstatuluiăşi,ăînă
limitОăНОtОrminatО,ăМhiarăşiăНОăorganiza iiănОstatalО. 

4. Actele de apliМarОăîntotНОaunaăНauănaştОrОăunorăraporturiă juriНiМО.ăAМОstОă
raporturiăjuriНiМОăapar,ăПiОăîntrОăorganulăОmitОntăşiăunăaltăsubiОМtăНОăНrОpt,ăПiОăîntrОă
НoiăsubiОМ iăНОăНrОptăНistinМ iăНОăorganulăНОăstatăМarОăaăОmisăaМtulăНОăapliМarО. 

5. Spre deosebire de actele normative care au un caracter general, impersonal, 
tipiМ,ăinjonМtiЯăşiăirОproşabil,ăaМtОlОăНОăapliМarОăaăНrОptuluiăsuntăaМtОăinНiЯiНualО,ă
concret determinate, referindu-sОălaăoăsitua iОăНОăПapt. 

6. AМtulănormatiЯ,ăaЯânНăunăМaraМtОrăgОnОral,ăaМ ionОaz ăînămoНărОpОtat,ăМon-
tinuu,ă în m suraă înăМarОăsОăproНuМОă ipotОzaăprОЯ zut ăНОănorm ,ăproНuМânНu-şiă
ОПОМtОlОă impОrsonalăşiăНiПuzăpân ă laăabrogarОaă lui,ăОxpirarОaă tОrmОnuluiă (НaМ ăaă
ПostăОНiМtatăpОntruăoăanumit ăpОrioaН ),ăsauăpân ălaăМ НОrОaăînăНОsuetudine. Actul 
НОă apliМarОă aă НrОptului,ă ПiinНă inНiЯiНual,ă îşiă Мonsum ă ОПОМtОlОă oНat ă Мuă
solu ionarОaăspО ОiăНОНusО. 

7. EmitОrОaăaМtОlorăapliМatiЯОănuăОstОănumaiăunăНrОptăalăorganОlorăНОăstat,ăМiăşiă
oă obliga iОă juriНiМ .ă Organulă НОă stată ОstОă obligată s ă Оmit ă aМtulă НОă apliМarО.ă
Emiterea actului aplicativ МonstituiОăunaăНinăatribu iilОăautorit iiărОspОМtiЯО. DaМ ă
aМtulănormatiЯă intr ăşiă iОsОăНinăЯigoarОăНup ărОguliă striМtăНОtОrminatОăprină lОgО,ă
actul de aplicare devine obligatoriu din momОntulă МomuniМ riiă sale celor 
intОrОsa i.ăChiarăНinămomОntulăМomuniМ riiăМurgОătОrmОnulăîn untrulăМ ruiaăpoatОă
ПiăМontОstatăНОăМ trОăpartОaănОmul umit . 

ÎnătimpăМОăaМtulănormatiЯăîşiăîntinНОăОПОМtОlОăpОătoat ăpОrioaНaăînăМarОăОstОăînă
ЯigoarО,ăaМtulăНОăapliМarОăîşiăОpuizОaz ăОПОМtОlОăînămomОntulăaНopt riiăsalО. 

8. AМtОlОănormatiЯОăpotă ПiăМoНiПiМatО,ăpОăМânНăaМtОlОăНОăapliМarОăaăНrОptului,ă
Нatorit ămariiăЯariОt iăşiăЯolumuluiăimprОsionant,ănuăpotăПiăМoНiПiМatО.ăFiОМarОăaМtă
НОă apliМarОă aăНrОptuluiă urmОaz ă rОguliă spОМiПiМОăНОă aНoptarО,ă НОă struМtur ă şiă НОă
Пorm ă[4]. 

9.ă Hotarulă МОă sОpar ă aМtulă normatiЯă НОă aМtulă НОă apliМarОă îlă rОprОzint ă
НОnumirОa,ă sМopulăurm rit,ăМon inutulăНiПОrit,ă ПinalitatОaăНОosОbit ăalăМОlorăНou ă
МatОgoriiăНОăaМtО.ăDОnumirОaănuăîntotНОaunaăpoatОăПiăobiОМtăНОăНistinМ iОăaăaМtuluiă
normativ de cel aplicativ. UnăluМruăОstОăМОrt:ă lОgОaă(Мonstitu ional ,ăorganiМ ,ă
orНinar )ă întotНОaunaă ОstОă aМtă normatiЯ.ă AМОlaşiă luМruă sОă rОПОr ă şiă laă
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orНonan ОlОăGuЯОrnului,ăМarОăîntotНОaunaăsuntăaМtОănormatiЯО.ăÎnăМООaăМОăpriЯОştОă
МОlОlaltОăaМtОă (НОМrОtОlОăprОşОНin ialО,ă hot rârilОă guЯОrnuluiăОtМ.).ăElОăpotă Пiă atâtă
normatiЯО,ăМâtăşiăapliМatiЯО.ăCaliПiМarОaăşiăНistinМ iaălorăНОpinНОăНОăsМopulăurm rit,ă
con inutulăМonМrОt,ăПinalit ilОăsalО. 

MaiămultăМaăatât.ăUnulăşiăaМОlaşiăaМtăpoatОăПiăМonМomitОntăşiăaМtănormatiЯăşiăaМtă
apliМatiЯ.ăDОăОxОmplu,ăoăhot rârОăМuăМaraМtОrănormatiЯ,ăaНoptat ăНОăМ trОăGuЯОrn,ă
ОstОăunăaМtănormatiЯ,ăНar,ăînăaМОlaşiătimp,ăarОăşiăunăМaraМtОrăapliМatiЯăПa ăНОălОgОaă
înă bazaă М rОiaă Оaă aă Пostă Оmis .ă AМОstă luМruă rОzult ă Мhiară şiă Нină prОЯОНОrОaă
Мonstitu ional ă aă alin.ă (2)ă art.102ă ală Constitu iОiă RОpubliМiiă MolНoЯa:ă „(2)ă
Hot rârilО sОăaНopt ăpОntruăorganizarОaăОxОМut riiălОgilor”. 

AМОstăluМruăîns ănuătrОbuiОăabsolutizat,ăМumăauăП Мut,ăНОăaltПОl,ănormatiЯiştii.ă
NormatiЯismulă absolută aă НОsПiin ată praМtiМă hotarulă НintrОă ОНiМtarОaă normОloră şiă
apliМarОaă aМОstora.ă Înă МunosМutaă saă tОoriОă priЯinНă ПormarОaă НrОptuluiă înă trОptО,ă
„Hansă KОlsОnă МonsiНОr ă М ă ПiОМarОă aМt,ă aПlată pОă oă trОapt ă НОtОrminat ă aă Пor Оiă
juriНiМО,ăaparОăПiОăМaăunăaМtănormatiЯ,ăПiОăМaăaМtăНОăapliМarО,ăînăraportăНОălОg turilОă
salОăМuăaМtОlОăinПОrioarОăsauăsupОrioarОălui”[5]. 

10.ă AМtiЯitatОaă normatiЯ ă aă statuluiă ОstОă suborНonat  unor reguli 
mОtoНologiМОă НОă tОhniМ ă lОgislatiЯ . AМtiЯitatОaă apliМatiЯ ă aă subiОМ iloră spОМialiă
(autorit iă publiМО,ă pОrsoanОă oПiМialОă ş.a.)ă nuă ОstОă suborНonat ă unoră rОguliă
gОnОralО.ăEaăНiПОr ăНОălaăoăramur ăНОăНrОptălaăalta,ăbaăМhiarăşiăînăМaНrul aМОlОiaşi 
ramuri de drept. 

RОmarМ m şiăПaptulăМ ăunăaМtăНОăapliМarОănuăsОam n ăМuăunăaltulăНОăaМООaşiă
ЯaloarО,ăНОoarОМОăsitua iilОăМonМrОtОăsuntăНiПОritОăunОlОăНОăaltОlО. 

OăîntrОbarОăНОstulăНОăaМtual ăОăşiăМОaăМОăsОărОПОr ălaăsubiecţiiăcareăelaboreaг ă
acte aplicative. 

AМtОlОăНОăapliМarОăaăНrОptuluiănuă inăНОăМompОtОn aăОxМlusiЯ ăaăunОiăsingurОă
autorit iăpubliМО.ăElОăpotăПiăОmisОăНОătoatОăМОlОătrОiăМatОgoriiăНОăautorit iăpubliМОă
(lОgislatiЯО,ăОxОМutiЯОă(juНОМ torОşti). 

Astfel, Parlamentul, fiind unica autoritatОă lОgiuitoarОă aă statuluiă МarОă aНopt ă
lОgi.ă ÎnăaМОlaşiă timp,ăParlamОntul,ă МonПormăatribu iiloră salО,ăaНopt ăНiЯОrsОăaМtОă
apliМatiЯО.ăExОmpluăНОăaМtОăapliМatiЯОăОmisОăНОăParlamОntănОăpotăsОrЯi:ăhot rârilОă
ParlamОntuluiăНОănumirОăînăПunМ iО,ăhot rârОaăpriЯinНăЯotulăНОăînМrОНОrОăaМorНată
GuЯОrnuluiă ş.a. PrОşОНintОlОă RОpubliМii,ă înă ОxОrМitarОaă atribu iiloră salО,ă ОmitОă
НОМrОtОăobligatoriiăpОntruăОxОМutarОăpОăîntrОgătОritoriulăstatuluiă(alin.ă(1)ăart.94ă
(„AМtОlОă PrОşОНintОlui”)ă ală Constitu iОiă RОpubliМiiă MolНoЯa). Unele din 
НОМrОtОlОăPrОşОНintОluiăpotăПiăaМtОănormatiЯО.ăMajoritatОaăabsolut ăaăНОМrОtОloră
PrОşОНintОluiăsuntătotuşiăaМtОăapliМatiЯО.ăExОmpluăНОăНОМrОtО,ăaМtОăapliМatiЯОănОă
potăsОrЯi:ăНОМrОtОlОăНОănumirОăînăПunМ iО,ăНОăНОМorarОăМuăorНinОăşiămОНalii,ăНО 
gra iОrО,ăНОăaМorНarОăaăМОt ОniОiăОtМ. Guvernul, ca organ al puterii executive, 
aНopt ă hot râriă Мuă МaraМtОră apliМatiЯ.ă Prim-ministrul, pentru organizarea 
aМtiЯit iiăintОrnОăaăGuЯОrnului,ăОmitОăНispozi ii. 
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MinistОrОlО,ă НОpartamОntОlО,ă înă ОxОrМitarОaă atribu iiloră МОă lОă rОЯin,ă Оmită
orНinОăşiăinstruМ iuni. Autorit ilОăpubliМОăloМalОăaНopt ăhot râriăşiăНispozi ii. 

Instan ОlОă juНОМ torОştiă nuă ПaМă НОМâtă aМtОă НОă apliМarОă aă НrОptuluiă
(hot rârilОă juНОМ torОşti),ă nОputânНă ОmitОă aМtОă normatiЯО. Prin actele de 
apliМarОăaăНrОptuluiăsОănasМ,ăsОămoНiПiМ ,ăsОăstingăraporturiăjuriНiМОăМonМrОtО,ă
oriăaparăНrОpturiăşiăobliga iiăînăsarМinaăunorăsubiОМ iăНОăНrОptăМonМrОt. 

Exemple de acte de aplicare a dreptului: proces-ЯОrbală НОă МontraЯОn iО,ă
НОМiziОăНОăsanМ ionarО,ăНОМizie de pensionare, decizie de acordare a terenului 
НОăМonstruМ iО,ăorНinăНОăpОrМhОzi ionarО,ăorНinăНОăarОstăОtМ. 

Înă НoМtrinaă juriНiМ ,ă auă Пostă П МutОă maiă multОă propunОriă НОă МlasiПiМarОă aă
aМtОlorăНОăapliМarОăaăНrОptului.ăAstПОl,ăînăНОpОnНОn ăНОănormОlОăjuriНice care 
sОă apliМ ,ă potă Пiă НistinsО:ă aМtОă НОă apliМarОă Мonstitu ionalО,ă aНministratiЯО,ă
МiЯilО,ă ПinanМiarО,ă ПunМiarО,ă pОnalО,ă НОă НrОptulă munМiiă ОtМ.ă Înă ПunМ iОă НОă
structura normei juridice, s-aă П Мută НistinМ iОă întrОă aМtОlОă НОă apliМarОă aă
Нispozi iОiă normОiă juriНiМОă şiă aМtОlОă НОă apliМarОă aă sanМ iuniloră normОloră
juridice. 
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NORMAăJURIDIC ăŞIăARTICOLULăACTULUIăNORMATIV 

Boris NEGRU 

Din punctul de ЯОНОrОăală struМturiiă salОă logiМО,ănormaăjuriНiМ ăОstОăalМ tuit ă
НinăipotОz ,ăНispozi iОăşiăsanМ iunО.ăAstПОl,ăstruМturaăunОiănormОăjuriНiМОăpoatОăПiă
sМhОmatiМă rОprОzОntat ă înă ПОlulă urm tor: „DaМ ă – atunci – Мaă urmarОă (înă Мază
Мontrar,ăНОănuăОtМ.)”:ă„AПlânНu-nОăpОătОritoriulăstatuluiă(ПiinН,ăНОăОxОmplu,ăМОt Оniă
aiă statului),ă trОbuiОă s ănОăМonПorm măprОsМrip iilorănormatiЯ-juridice ale acestui 
stată (s ă ПaМОmă sauă s ă nuă ПaМОmă МОЯa),ă Мaă urmarОă aă rОaliz riiă (sauă nОrОaliz rii)ă
prОsМrip iiloră normatiЯО,ă iat ă МОă МonsОМin Оă juriНiМОă Яoră surЯОni”.ă Cele trei 
ОlОmОntОăstruМturalОărОprОzint ăstruМturaălogiМ ăintОrn ,ăstabil ăaăПiОМ rОiănormО.ă
Şiă Мuă toatОă М ,ă înă unОlОă Мazuri,ă nuă lОă rОg simă ОxprОsă ПormulatО,ă ОlОă sОă НОНuМă
printr-oăanaliz ălogiМ ăaătОxtuluiărОspОМtiЯ. AЯânНăînăЯОНОrОăМ ănuătoatОănormОlОă
juriНiМОăsОăМonstituiОăpotriЯităsМhОmОi,ăaМОast ăsМhОm ăsОăМonstruiОştОăНОăМОlăМОă
intОrprОtОaz ănormaăînăЯОНОrОaăНОПiniriiămaiăprОМisОăaătОxtuluiăНОălОgО.ă 
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