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réSuMé
La loi assure d’une façon normative le prestige sociale des institutions démocratiques par le biais 

desquelles le système social juridique de tous les moyens légaux mène à l’apparition de la légalité . Le 
système politico-social suite à la démocratisation de la vie sociale, en assainissant les institutions sociales 
en les ajustant aux réglementations démocratiques participe au gouvernement de l’état et de la société.
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anumitor reguli de conduită, obligatorii pentru toţi 
membrii comunităţii, generate de cerinţele vieţii în 
comun şi menite a face posibilă coexistenţa indivizilor 
în cadrul unei colectivităţi. Apărute iniţial sub formă de 
obiceiuri transmise de la o generaţie la alta prin tradiţie, 
regulile de condiută socială aveau să cunoască ulterior 
schimbările petrecute în structura societăţii.

Instituţionalizarea unor noi forme de organizare şi 
conducere a proceselor social-economice, precum şi 
îmbunătăţirea celor existente, se realizează, în principal, 
prin acte cu caracter legislativ, care exprimă cerinţele 
dezvoltării mereu ascendente ale societăţii noastre, 
răspund unor probleme noi de esenţială însemnătate, 
pe care le implică această dezvoltare. Este astfel de la 
sine înţeles faptul că, în procesul acestei dezvoltări, 
legile nu au şi nu pot avea un caracter static, ci sunt 
chemate să reflecte fenomenele social-economice în 
mişcarea şi evoluţia lor. Prin toate aceste atribute, legea 
reprezintă, ca pondere şi importanţă, unul dintre actele 
de voinţă socială de prim rang, un factor esenţial în 
crearea climatului de ordine şi disciplină, de stimulare 
a iniţiativei creatoare şi a simţului de răspundere, 
condiţionează primordial desfăşurarea normală şi 
eficientă a activităţii din oricare sector al vieţii social-
economice.

Cuvântul „lege” vine de la verbul francez „legere”, 
care semnifică „lire” (a citi), considerându-se astfel ca 
o regulă de drept care se poate citi.

Totodată, prestigiul legii vine de la tradiţia religioasă, 
în special de la Biblie, care face ca legea divină să fie 
primul mod de expresie a lui Dumnezeu.1

În doctrina juridică se arată că legea, ca izvor de 
drept, este expresia raţională şi solemnă a dreptului. 

ocietatea omenească a cunoscut din cele mai 
vechi timpuri necesitatea instituirii şi respectării 

Stoicul Crisip spunea că „legea este regina tuturor 
lucrurilor divine şi umane, criteriul justului şi al 
injustului, iar pe aceia care sunt chemaţi de natură 
la viaţa civilă îi învaţă ceea ce trebuie să facă şi le 
interzice ceea ce nu trebuie să facă”. Cicero, 
în  De Republica, caracteriza legea ca o realitate 
transcendentă care se impune raţiunii umane: „Este o 
lege adevărată, dreapta raţiune, conformă cu natura, 
răspândită în toţi, constantă, eternă. Această lege nu este 
permis să fie abrogată şi nici nu se poate deroga de la ea. 
Nici nu este alta la Roma, alta la Atena, alta acuma, alta 
mai târziu, ci o singură lege, eternă şi neshimbătoare, 
va cîrmui pe toţi oamenii şi în toate timpurile”. 

În sensul ei mai larg, juridico-politic, legea 
reprezintă însuşi dreptul scris, deci orice formă a 
actelor normative. Ea este considerată a fi expresia 
voinţei generale, rezultatul actului de voinţă al unei 
autorităţi sociale. 

Legea şi actele normative, în general, reprezintă 
categoria foarte importantă a izvoarelor dreptului 
în toate sistemele de drept, căpătând un caracter 
predominant, cu deosebire în epoca modernă şi 
contemporană. Dreptul cutumiar nu a putut şi nu poate 
singur să asigure reglementarea, consacrarea şi apărarea 
relaţiilor sociale, de aceea apare nevoia concretizării 
voinţei şi intereselor deţinătorilor puterii de stat 
pentru conducerea societăţii în forma actelor juridice 
normative, a dreptului scris (ius scriptum), cum i se 
mai spune, în opoziţie cu cel cutumiar nescris. Legea 
este, de obicei, scrisă şi ne vine greu azi să concepem 
o lege care nu ar fi scrisă. În principiu, însă, în societăţi 
primitive aceasta este posibil. Filosoful englez 
Bentham, iar pe Continent întreaga mişcare raţionalistă 
a sec. al XVI-lea, a preconizat legea scrisă ca un produs 
al raţiunii reflectate. Totuşi, la început legea scrisă nu a 
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fost publică, pentru ca fiecare să o poată uşor constata. 
Prima condiţie pentru ca justiţia să se realizeze este 
ca fiecare să ştie ce î1 aşteaptă. Legea, cât de rea, dacă 
e precisă şi cunoscută, poate constitui un avantaj. De 
aici necesitatea de a nu se schimba legile în toate zilele; 
de aici acel conservatorism al dreptului, care este una 
dintre calităţile lui cele mai de seamă. Justiţia legii 
trebuie să se întemeieze pe o continuitate, tocmai spre 
a ocroti dreptul fiecăruia, iar dacă ne-am afla în faţa 
unei continue fluctuaţii, desigur că, în loc de ordinea 
publică la care dreptul tinde, am ajunge la un haos în 
care drepturile fiecăruia ar fi compromise.

Deşi legea nu este singurul izvor de drept, ea îşi 
păstrează rolul ei eminent, întrunind ambele necesităţi 
ale ordinii juridice, evoluţia şi siguranţa. 

Legea îşi află originile în concepţiile dreptului 
natural, pozitiv, potrivit cărora este şi trebuie să 
cuprindă, sub forma unei reguli pozitive, normele unei 
ordini superioare, eterne ale unui drept superior.

 În toate sistemele de drept şi în toate ţările 
există mai multe categorii de acte normativ-juridice 
constituite în sistem ierarhizat, locul principal 
ocupându-l legea. Precizările terminologice, care 
urmează a fi concretizate, se referă la categoria generică 
de act juridic normativ şi cea de lege. Primul concept 
defineşte toate formele sub care apar normele juridice 
edictate de organele statului – lege, decret, hotărâre, 
regulament, decizie etc. 

 Fiecare stat, de regulă, îşi stabileşte denumirea 
actelor normative şi competenţa organelor care le emit. 
Denumirea mai adecvată şi completă este aceea de 
act juridic normativ, pentru a evita confuzia cu actele 
normative ale unor organizaţii nestatale, care nu au, 
evident, caracter juridic. Dar, în limbajul juridic se 
foloseşte şi forma prescurtată de act normativ. Adesea 
în limbajul juridico-politic termenul „lege” se utilizează 
într-un sens foarte larg, cuprinzând orice formă a actelor 
normative, însă aici vom utiliza termenul de lege în 
sensul srtict al cuvântului. 

În principiu, denumirea de lege este dată şi folosită 
şi în doctrina juridică, pentru a desemna actul normativ 
cu forţă juridică superioară, adoptat de organul suprem 
al puterii de stat.

Legea este unul dintre produsele minţii şi experienţei 
umane cu vechime respectabilă şi cu rezistenţă în 
timp, demnă de misiunea sa civilizatoare, de scopul 
său corelat cu sensul general al fiinţării omului în 
societate. 

incursiune istorică. Interesul juridic şi cultural 
faţă de vechimea unor legi şi, implicit, faţă de 
particularităţile concepţiilor juridice ale diferitelor 
popoare justifică prezentarea, fie pe scurt, a câtorva 

dintre principalele legi cunoscute în istorie, care au 
cuprins, originar, numeroase reguli cutumiare. Între 
monumentele legislative ale antichităţii amintim că 
primele au apărut în Orientul Antic: Legea lui Bokoris 
în Egipt (sec.VIII î.e.n.); Codul lui Hammurabi din 
Babilon (sec. XVIII î.e.n ), care, fiind aproape legea cu 
cea mai mare vechime pe care o cunoaştem, conţinând 
282 de articole, a avut o largă aplicare în Orientul Antic, 
Apropiat şi Mijlociu; Legile lui Manu în India (sec. III 
î.e.n.), care cuprind 5370 versuri şi care au fost edictate 
de brahmani; Legile Moise la evrei; Legea Mu sau 
Legile Confucianiste în China. În Europa, primele legi 
consemnate documentar sunt Legile lui Licurg în Sparta 
(sec. X-IX î.e.n.); Legea celor XII Table în Roma Antică 
(sec. V î.e.n.); Legile lui Solon (sec. VII î.e.n.) şi a lui 
Dracon (sec. V î.e.n.) în Grecia Antică; Legea Salică 
la franci (sec. V-VI). În dreptul roman, afară de legi 
sunt cunoscute şi Senatus-Consulatele, Constituţiile 
Imperiale. Codificarea lui Justinian începută în anul 
528 e.n., la a cărei realizare o contribuţie de seamă a 
adus-o juristul Trebonian, intrată în istoria dreptului sub 
denumirea de Codicele Dreptului Civil (Corpus iuris 
civilis) care cuprindea Digestile, Codul (Instituţiile şi 
Novelele), reprezintă o culegere a dreptului roman pus 
de acord cu realităţile social-politice din acea epocă.2

În feudalism, necesitatea socială şi importanţa 
dreptului scris s-au resimţit pregnant. Practic în 
această perioadă încă nu exista o clasificare propriu-
zisă a sistemelor de drept, iar atestarea cutumelor (cu 
caracter dogmatic şi influenţă religioasă) era relevată 
în majoritatea comunităţilor umane de pe toate 
continentele. Primele documente (acte normative) cu 
caracter scris (cu preponderenţă constituţionale) a fost 
Magna Charta Libertatum (1215), urmată în perioada 
modernă de Petition of Rights (1628), Habeas Corpus 
Act (1679), Bill of Rights (1689) etc. Pe continentul 
european recepţionarea dreptului roman (manifestată 
în sec. XIV-XV) s-a însoţit de edictarea legilor şi 
codurilor, precum Codul penal Carolina (1532) în 
Germania, Codul maritim (1643) şi Codul comercial 
(1681) în Franţa, Pravilniceasca Condică (1780), 
Legiuirea Caragea (1818) în România, Manualul de legi 
al lui Andronache Donici (1814) în Basarabia etc.

Dimensiunea istorică a legii îi conferă prestigiu 
şi autoritate, o aşează alături de creaţiile cu largă 
rezonanţă social-umană. 

Astfel, în Declaraţia Omului şi Cetăţeanului din 
1789, în art. 6, se preciza că legea este „expresia voinţei 
generale” şi că „toţi cetăţenii au dreptul să concureze 
personal sau prin reprezentanţii lor la elaborarea sa”.

În perioada modernă, gândirea juridică adânceşte 
înţelegerea conţinutului şi esenţa legii. Doctrina 
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juridică a manifestat un deosebit interes pentru 
stabilirea trăsăturilor definitorii ale legii, inclusiv a 
conţinutului ei voliţional, ca expresie a interesului şi 
voinţei generale a poporului. 

Perioadei contemporane îi este specific cercetarea 
domeniului legii (ca conţinut şi formă), acestei categorii 
atribuindu-i-se, în diferite ţări, diferite denumiri. 

Legea presupune un act reflectat de formulare a unei 
norme de drept, emanaţiune directă a autorităţii statului, 
şi anume: a organului care, în organizarea respectivă 
constituţională, deţine puterea legislativă, şi apoi un act 
de voinţă care consacră acea normă. 

Ar fi oportun, pentru început, să stabilim ce este în 
esenţă legea, ce fenomen exprimă această categorie, 
această noţiune.

Determinarea exactă a conceptului „lege” este o 
condiţie necesară a instaurării şi funcţonării statului 
de drept.

Domeniul legii a constituit pe plan ştiinţifico-legal 
temei pentru apariţia a trei concepţii:

1) concepţia care îi acordă legii posibilitatea 
reglementarii primare a celor mai importante 
relaţii sociale. Astfel recunoscându-se, totodată, şi 
posibilitatea organelor administraţiei de stat de a 
reglementa normativ-juridic domeniile de o importanţă 
secundară. În această concepţie este prezent un criteriu 
neclar, ambiguu de interpretare şi delimitare „a celor 
mai importante relaţii sociale” şi a „domeniilor de 
importanţă secundară”;

2) concepţia enumerării limitative a atribuţiilor 
legislative, care aparţin organului reprezentativ suprem/
naţional. Acestei concepţii i s-au adus o serie de critici, 
printre care menţionăm: imposibilitatea unei enumerări 
anticipate a tuturor categoriilor de relaţii sociale, 
care necesită sau ar putea necesita în perspectivă 
reglementare normativ-juridică sub formă de lege;

3) concepţia monopolului legislativ al reglementărilor 
primare, potrivit căreia actele normativ-juridice ale 
organelor administraţiei de stat trebuie să fie emise în 
baza şi în limitele legii.3

În raport cu alte categorii de acte normativ-juridice, 
legea are forţă juridică superioară, stare de fapt care 
evidenţiază modul de reprezentare a intereselor 
alegătorilor, prin intermediul unor norme de conduită 
generală, obligatorie şi impersonală, adoptate sub formă 
de lege. Constituţiile şi legile constituţionale constituie 
fundamentul juridic al delimitării locului şi rolului 
deosebit al legii în categoria izvoarelor dreptului, fiind 
stabilite în acest sens scopul şi conţinutul reglementărilor 
legislative. Organul suprem legislativ este factorul 
care determină caracterul şi limitele reglementărilor 
legislative, domeniul şi timpul lor de acţiune.

Natura legii în practica reglementării normativ-
juridice a relaţiilor sociale nu poate fi determinată, în 
ansamblul ei, reieşind numai din contextul izvoarelor 
formale şi materiale ale dreptului.

Esenţa acestui institut de drept îşi găseşte orginea 
în relaţiile sociale de realizare a puterii publice în 
societate, în combinarea simultană a cel puţin două 
elemente ale ei:

1) nivelul de constituire a relaţiilor de ordin 
administrativ (deoarece legea este o formă de exprimare 
a naturii şi formei puterii);

2) nivelul de constituire a unui regim politic 
democratic, centrul căruia îl formează asigurarea 
drepturilor şi libertăţilor omului.4

 Teoriile clasice ale revoluţiilor burgheze (teoria 
separaţiei puterilor şi teoria suveranităţii poporului) 
au constituit fundamentul teoriei legii. Delimitarea 
sau subordonarea puterii executive în raport cu puterea 
legislativă a constituit temei pentru ideea supremaţiei 
legii din punct de vedere organizaţional-juridic. 
Ideea potrivit căreia legea reprezintă o „totalitate de 
norme cu caracter general şi impersonal”, iar organul 
reprezentativ suprem constituie „reprezentantul voinţei 
generale” a permis caracterizarea legii în calitate de 
„voinţă generală”.5

Înţelegerea esenţei legii trebuie să deţină ca element 
de reper stabilirea normelor general-obligatorii, 
asigurate cu trăsături de stabilitate prin intermediul 
unor proceduri complexe de adoptare. Scopul adoptării 
legilor (deosebite prin forţa juridică şi procedura de 
adoptare) îl constituie soluţionarea de către organul 
reprezentativ a diferitelor aspecte contradictorii ale 
politicii statului în procesul de aplicare a legii, care 
necesită intervenţii operative şi asigurarea controlului 
parlamentar.

O importanţă deosebită o prezintă soluţionarea 
problemelor de ordin organizaţional, atât ale organului 
reprezentativ în procesul adoptării legilor, cât şi în 
procesul realizării stabilităţii şi unităţii legii pe întreg 
teritoriul statului, prin intermediul adoptării de către el 
a altor acte normativ-juridice.

Soluţionarea de către Parlament, în limitele impuse 
de legislaţie, în mod independent, a problemelor sale 
organizatorice constituie fundamentul independenţei 
autorităţii legislative a statului.6

Acest fapt, după părerea unor autori, a dus la 
modificarea esenţei reglementărilor efectuate prin 
intermediul legii. Iniţial, esenţa reglementărilor persistă 
în coraportul „lege-persoană”, ulterior legea stabilind 
coraportul „lege-instituţie”.7

Necesitatea şi recunoaşterea concepţiei ştiinţifice a 
categoriei „lege” trebuie să reflecte caracterul necesităţii 
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şi stabilităţii în fenomenele sociale supuse reglementării, 
asigurându-se, totodată, fundamentarea ştiinţifică 
a posibilităţilor de comportament. Reglementarea 
excepţiilor în conduita umană de la norma generală, 
stabilită în lege, se efectuează, de regulă, prin 
intermediul actelor normative subordonate legii.

Necesitatea delimitării legii de alte categorii de acte 
normativ-juridice îşi găseşte expresie şi în delimitarea 
activităţii diferitelor autorităţi publice. În conformitate 
cu Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia adoptată 
ulterior întrării ei în vigoare, activitatea organelor 
puterii executive şi-a găsit un temei juridic stabil, fiind 
exercitată în baza şi în vederea aplicării şi executării 
legilor.

Totodată, în cadrul activităţii organelor executive 
rămâne necesitatea şi posibilitatea pentru organele 
administraţiei publice de a institui norme juridice 
pentru a asigura reglementarea unor relaţii juridice, 
nereglementate sau reglementate insuficient de către 
organul legislativ. 

Legea, prin natura reglementărilor sale (stabilirea 
principiilor juridice şi reglementărilor fundamentale), 
este chemată să integreze totalitatea actelor normative 
în vigoare şi să asigure reglementări juridice unice în 
acele domenii unde este necesară o ordine juridică unică 
pe întreg teritoriul statului (inclusiv în teritoriile care 
deţin statut juridic de autonomie).

Sub aspect informaţional, legea reprezintă un 
purtător al informaţiei sociale, fiind sub acest aspect 
şi element de reglementare a informaţiei. Din punct 
de vedere informaţional, prin intermediul legii se 
asigură evaluarea socială a acţiunilor sociale şi a 
evenimentelor, impunându-se o influenţă indirectă 
asupra comportamentului subiecţilor de drept.8 

Determinarea raportului cauzal al categoriilor 
„lege” – „act normativ subordonat legii” constituie 
fundamentul delimitării categoriei „lege” în raport cu 
necesităţile sociale reale de reglementare; determinarea 
exactă a relaţiilor sociale, care necesită reglementare 
prin lege; determinarea corectă a conţinutului şi, unde 
este cazul, a formei legii (lege organică sau ordinară); 
determinarea adecvată a momentului adoptării legii. 
Scopul adoptării altor acte normativ-juridice de către 
organul legiuitor (deosebite de legi prin forţă juridică 
şi procedura simplificată de adoptare) o constituie 
soluţionarea de către organul legiuitor a diferitelor 
aspecte contradictorii ale politicii statului în procesul 
de aplicare a legii, care necesită intervenţii operative 
şi asigurarea controlului parlamentar.

Formula textului legii, cu înţelesul logic pe care ea îl 
cuprinde, se inserează astfel în toată construcţia raţională 

a dreptului, pentru a-şi îndeplini cât mai bine singura ei 
misiune – asigurarea ordinii juridice, adică respectul 
persoanelor în relaţiile dintre ele.

Elementul său iniţial, voinţa depusă de autorul ei 
în formula textului, se preface astfel în perspectiva 
juridică şi ia un aspect raţional, cu o extensie virtuală 
indefinită.

Acel element iniţial, intenţia psihologică prin care 
s-a născut, este, desigur, ca orice produs omenesc, ceva 
mărginit, supus greşelii, ce nu poate avea niciodată 
pretenţia serioasă de a îngloba toate ipotezele, oricare 
ar fi ele, în prezentul şi viitorul societăţii. Astfel, 
contrar concepţiei clasice care aproape a predominat în 
Germania până la introducerea noului Cod civil, este 
imposibil să se spună că legea nu poate avea lacune. 
Aceste lacune există; în orice caz, ele sunt posibile. 
Dar, deasupra textului legii apare esenţa raţională a 
interpretării, se face apel la orice alte izvoare de drept 
spre a nu se lăsa cazurile individuale fară soluţii, se 
ajunge chiar, în afară de orice izvor formal, la acea 
„liberă cercetare ştiinţifică”, întemeiată pe cunoştinţe 
raţionale şi obiective: în aceste condiţii, dacă legea 
poatea avea lacune, dreptul nu le poate avea. În atare 
condiţii, nu se poate vorbi de „o aplicare matematică a 
legii” , cum însuşi Geny o recunoaşte , dar se poate vorbi 
de o aplicare riguroasă a ştiinţei dreptului. Legea poate 
şi trebuie să sufere o largă interpretare, completându-se 
cu orice alte cunoştinţe raţionale şi obiective, izvorâte 
din nevoile imperioase ale societăţii respective, spre 
a face loc aplicării dreptului ca ştiinţă, ca o disciplină 
raţională.

Astfel înţeleasă, la lumina ştiinţei şi nu după dorinţe 
preconcepute, legea e unul din instrumentele de realizare 
a dreptului, cel mai de seamă, desigur, dar nu mai mult.
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