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Intrducere. Cultura şi conştiinţa juridică a preo-
cupat omenirea încă din cele mai vechi timpuri. 

Locul important al legii în viaţa cotidiană a societăţii 
şi în activitatea de administrare a statului a fost recu-
noscut de către cele mai luminate minţi ale Chinei An-
tice, Indiei Antice, precum şi de filosofii Evului Mediu. 
Învestirea în funcţie a unui funcţionar se considera că 
este doar jumătate din ceea ce trebuie făcut, principalul 
e ca acesta să asigure executarea strictă a legii. Anume 
în aceasta se vedea sensul administraţiei statului, sus-
ţinându-se că: „Dacă puterea nu posedă arta adminis-
trării/conducerii în baza dreptului, atunci aceasta duce 
la abuzuri şi excese de putere la nivelele superioare ale 
puterii şi confuzii la cele inferioare” [15, p.118].

În esenţă, trebuie să recunoaştem că activitatea 
funcţionarului public se deosebeşte de activitatea mul-
tor altor persoane prin aceea că el trebuie să acorde 
prioritate lucrurilor care corespund intereselor societă-
ţii, protecţiei drepturilor omului, scopurilor statului. În 
acelaşi timp, funcţionarul public nu poate să-şi ignore-
ze nici propriile interese, de aceea el ca nimeni altul tre-
buie să şi le armonizeze cu interesele statului. La rândul 
său, statul este obligat să-l susţină în acest sens: cerând 
executarea unui cerc larg de obligaţii, suprimarea în-
tr-o anumită măsură a egoismului personal, el trebuie 
să compenseze înalta responsabilitate a funcţionarului 
faţă de cetăţeni printr-un sistem de condiţii speciale şi 
privilegii pentru activitatea desfăşurată, în aşa fel încât 
societatea să accepte oportunitatea şi necesitatea aces-
tor privilegii şi facilităţi [9, p.117].

Este de menţionat că în noile condiţii de dezvol-
tare a societăţii, marcate de valorile democratice, se 

atestă tot mai pronunţat o reconceptualizare a rolului 
funcţionarului public în societate. Tot mai mult se 
vorbeşte despre o „birocraţie raţională” a cărei esen-
ţă rezidă în dezvoltarea la nivelul fiecărui funcţionar 
a sentimentului civic şi a cetăţeniei active, ca părţi 
componente ale culturii juridice a acestora, momente 
deosebit de necesare, deoarece funcţionarul îşi dedi-
că întreaga sa activitate realizării şi protecţiei inte-
reselor statului şi a valorilor morale, împărtăşite de 
majoritatea societăţii. Astfel, în prezent, tot mai ac-
centuată a devenit necesitatea unui nou tip de func-
ţionar public, capabil în limitele legii să manifeste 
independenţă şi o abordare creativă, care să-şi asu-
me responsabilităţi pentru acţiunile şi activitatea sa, 
să manifeste disciplină şi să fie pregătit a-şi asuma 
riscuri în numele statului; obligat să respecte şi să 
protejeze drepturile şi libertăţile omului şi cetăţea-
nului [9, p.121]. Cu alte cuvinte, funcţionarii publici 
trebuie să dispună de un nivel înalt de cultură juridi-
că [2, p.222], cu atât mai mult că funcţionarul public 
este şi persoana care singură urmează să influenţeze 
formarea culturii juridice la cetăţeni [9, p.116].

Scopul studiului. Ţinând cont de cele menţionate, 
în prezentul studiu ne propunem să analizăm proble-
ma culturii juridice a funcţionarilor publici, în vederea 
accentuării principalelor elemente ale acesteia, precum 
şi să identificăm rolul acesteia ca garanție a securității 
persoanei în statul de drept.

Rezultate obţinute şi discuţii. Experienţa istori-
că demonstrează că cultura juridică a funcţionarilor 
publici constituie un factor important pentru succesul 
reformării societăţii, întrucât reformele pot reuşi doar 
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atunci când se reuşeşte formarea unei pături de func-
ţionari publici competenţi să conducă şi să desfăşoare 
aceste reforme, să garanteze eficienţa acestora şi nere-
troactivitatea lor.

În încercarea de a pătrunde în esenţa culturii juri-
dice indispensabile unui funcţionar public, ţinem să 
precizăm că nu trebuie confundat nivelul culturii juri-
dice cu volumul cunoştinţelor juridice de care dispune 
funcţionarul, cultura juridică fiind o noţiune mai largă 
cuprinzând totalitatea valorilor juridice şi morale de 
care se orientează acesta [11, p. 34]. 

În general, cultura juridică consacră legătura dintre 
juridic şi moral, moralitatea servind ca punct de plecare 
pentru formarea aprecierilor juridice. Modelarea cultu-
rii juridice detaşat de valorile morale este astfel lipsită 
de sens. Pe cale de consecinţă, se poate susţine că cultu-
ra juridică a funcţionarului public este strâns legată de 
cultura politică şi morală a acestuia. Pentru înţelegerea 
particularităţilor interacţiunii dintre cultura juridică şi 
cea politică a funcţionarilor deosebit de importantă este 
analiza raportului dintre interesele grupurilor sociale 
aflate la putere şi interesele societăţii în ansamblu. Sub 
acest aspect, specialiştii precizează că funcţionarii de 
stat nu trebuie să fie influenţaţi de conjunctura politi-
că, întrucât doar astfel ei ar fi în stare să îndeplinească 
voinţa societăţii, dar nu a unei grupări politice distincte 
[9, p. 117].

Pe de altă parte, considerăm imposibilă aprecierea 
nivelului culturii juridice a funcţionarilor publici, fără 
a lua în considerare situaţia generală din societate. Ati-
tudinea tradiţională a diferitelor grupuri sociale faţă de 
justiţie, lege, alte manifestări ale realităţii juridice se 
deosebeşte esenţial, de aceea cultura juridică a funcţio-
narilor publici este de natură să contribuie la integrarea 
diferitelor grupuri sociale într-o societate civilă unică. 

Într-un plan mai larg, trebuie să recunoaştem că cul-
tura juridică a funcţionarilor reflectă identitatea naţio-
nală şi specificul unei perioade juridice concrete. Opini-
ile, hotărârile şi acţiunile funcţionarilor sunt percepute 
de conştiinţa publică ca o caracteristică a statului, func-
ţionarul în toate cazurile acţionând ca reprezentant al 
puterii de stat şi exponent al voinţei de stat. Prin urma-
re, cultura juridică a funcţionarilor publici este o parte 
componentă a culturii juridice a întregii societăţi. Din 
această perspectivă, formarea culturii juridice a funcţi-
onarilor publici este o sarcină primară a statului la eta-
pa actuală, întrucât nivelul înalt al acesteia constituie 
una din garanţiile dezvoltării democratice a statului, o 
garanţie a securităţii juridice şi a bunăstării cetăţenilor. 
Respectiv, statului îi revin importanta sarcină de a sta-
bili statutul juridic al funcţionarilor în aşa mod încât 
activitatea acestora, pe de o parte, să fie maximal utilă 
societăţii şi statului, iar pe de altă parte, să fie respectată 
de către cetăţeni [2, p.224]. 

Potrivit cercetătoarei T.I. Akimova, cultura juridică 
a funcţionarilor publici se formează în procesul exerci-
tării atribuţiilor prevăzute de lege şi cuprinde următoa-
rele elemente [8, p. 227]: cunoaşterea profundă a nor-
melor de drept, a principiilor şi instituţiilor de drept, a 
sistemului dreptului; un nivel corespunzător de gândire 
juridică şi pregătire profesională; înţelegerea principi-
ilor şi legităţilor fundamentale economice şi politice, 

care determină nivelul culturii generale; calităţile etice, 
impecabilitate profesională, bună-credinţă, conştiincio-
zitate. 

Sub acest aspect, cultura juridică a funcţionari-
lor este apreciată ca fiind măsura însuşirii şi folosirii 
practice a valorilor juridice, transmise prin intermediul 
educaţiei juridice şi a instruirii profesionale, inclusiv 
juridice. Or, altfel spus, totalitatea valorilor juridice, a 
convingerilor, principiilor şi viziunilor, materializate în 
conduita funcţionarilor în procesul de exercitare a com-
petenţelor lor [12, p. 84] în limitele legii.

Alţi cercetători susţin că cele mai importante ele-
mente ale culturii juridice a funcţionarului public sunt: 
cunoştinţele juridice, atitudinea de respect faţă de drept 
şi activismul juridic în cadrul exercitării obligaţiilor de 
serviciu [14, p. 328].

La o simplă radiografiere a legislaţiei Republicii 
Moldova se poate constata că unul din principiile de 
care se călăuzeşte funcţionarul public în exercitarea 
funcţiei sale este principiul profesionalismului (ce-
lelalte principii fiind: legalitatea, imparţialitatea şi 
independenţa), care presupune că „funcţionarul are 
obligaţia să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu 
responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine 
şi corectitudine” [1]. Cu toate că din aceste prevederi 
legale nu este clar totuşi ce presupune profesionalismul 
funcţionarului public, trebuie să precizăm că funda-
mentul acestuia este constituit din cunoştinţele juridice 
de care trebuie să dispună funcţionarul în mod obliga-
toriu, deoarece funcţionarul, în cea mai mare parte, este 
antrenat în asigurarea executării competenţelor autori-
tăţilor statului, activitatea cărora trebuie să se bazeze 
pe lege. Mai mult, legislaţia în materie stabileşte că „în 
exercitarea atribuţiilor ce-i revin, funcţionarul public 
este obligat să respecte Constituţia Republicii Moldo-
va, legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte” (art. 3 alin. (1) din Co-
dul de conduită al funcţionarului public [1]). Evident, 
nu se cere ca acesta să cunoască la perfecţie întreaga 
legislaţie, dar un minimum necesar este totuşi obligato-
riu, precum bazele regimului constituţional, drepturile 
şi libertăţile omului şi cetăţeanului, principiile de orga-
nizare şi funcţionare a ramurilor puterii în stat, cele mai 
importante norme juridice din sfera activităţii profesi-
onale. Mai mult, dezvoltarea permanentă a sistemului 
dreptului determină şi obligativitatea perfecţionării pe-
riodice a cunoştinţelor funcţionarilor.

În pofida rolului deosebit al cunoştinţelor juridice în 
dezvoltarea culturii juridice, totuşi acesta nu trebuie ab-
solutizat. Sunt destul de relevante exemplele când cu-
noştinţele juridice ample nu împiedică indivizii să evite 
şi să încălce flagrant normele de drept. Prin urmare, 
doar cunoştinţele nu sunt suficiente pentru dezvoltarea 
culturii juridice (moment enunţat şi ceva mai înainte). 
O importanţă deosebită în formarea culturii juridice o 
are atitudinea faţă de drept, exprimată în diferite ori-
entări valorice. Nihilismul juridic ca negare a valorii 
dreptului, răspândit printre funcţionarii publici, duce la 
alegerea şi folosirea mijloacelor ilegale de intervenţie 
în relaţiile sociale, folosirea situaţiei de serviciu în inte-
rese personale. Prin urmare, în pofida faptului că cultu-
ra juridică a funcţionarilor publici este în funcție directă 
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de caracterul obligaţiilor lor funcţionale şi nivelul acti-
vismului juridic, este cu mult mai important a dezvol-
ta atitudinea acestora faţă de lege şi drept. Din această 
perspectivă, sistemul măsurilor orientate spre formarea 
culturii juridice a funcţionarilor publici trebuie, în pri-
mul rând, orientat spre dezvoltarea mecanismelor de 
formare a unei poziţii interioare solide a persoanei faţă 
de valoarea dreptului [14, p.332]. Funcţionarul public 
trebuie să dispună astfel de o atitudine pozitivă consoli-
dată faţă de drept, fapt ce i-ar permite să folosească atât 
cunoştinţele posedate, cât şi cele nou-însuşite pentru 
perfecţionarea sistemului administrării publice, pentru 
asigurarea legalităţii şi a ordinii de drept [14, p.328] în 
interesul societăţii şi al fiecărui cetăţean.

La acest capitol, unii cercetători susţin, pe bună 
dreptate, că conştiinţa juridică şi cultura juridică a 
funcţionarilor trebuie să atingă asemenea nivele la care 
dreptul să fie perceput ca una din cele mai importante 
valori, poziţionată la acelaşi nivel cu morala şi religia 
[8, p.230]. 

Prin urmare, se poate constata că la baza culturii 
juridice a funcţionarului public trebuie să stea senti-
mentul de respect profund faţă de drept. În acest sens, 
specialiştii precizează că nivelul ridicat de cultură juri-
dică asigură o conduită legală din partea funcţionarului, 
motivaţia căreia vizează convingerea în caracterul echi-
tabil al normelor de drept. Din acest punct de vedere, 
cultura juridică poate fi apreciată ca un fenomen uman 
viu. Ea trăieşte doar în conştiinţa juridică şi conduita 
legală a tuturor subiecţilor de drept [8, p.230]. Cultura 
juridică dictează fiecărei persoane principii de conduită 
corectă şi legală, iar societăţii – sistemul valorilor juri-
dice, idealurilor, normelor de drept, care asigură unita-
tea instituţiilor juridice. Ea este de neconceput în afara 
coordonatelor morale [7, p. 12].

După cum se ştie, faţă de anumite activităţi profe-
sionale societatea înaintează cerinţe sporite de natură 
morală. Este vorba mai ales de activităţile ce implică 
luarea unor hotărâri importante urmate de anumite 
consecinţe juridice. De regulă, asemenea cerinţe sunt 
consacrate la nivel legislativ. Am putea exemplifica 
în acest sens codul de conduită a funcţionarului pu-
blic [1], care are drept scop stabilirea unor norme de 
conduită în serviciul public şi informarea cetăţeni-
lor cu privire la conduita pe care trebuie să o adopte 
funcţionarul public în vederea oferirii unor servicii 
publice de calitate; asigurarea unei administrări mai 
bune întru realizarea interesului public; contribuirea 
la prevenirea şi eliminarea corupţiei din administraţia 
publică şi crearea unui climat de încredere între cetă-
ţeni şi autorităţile publice. Este important că normele 
de conduită prevăzute de Cod sunt obligatorii pentru 
toţi funcţionarii publici, iar încălcarea acestora consti-
tuie, după caz, abatere disciplinară, contravenţie sau 
infracţiune, pentru care se aplică, respectiv, prevede-
rile legislaţiei privind funcţia publică şi statutul func-
ţionarului public, ale codului contravenţional sau ale 
codului penal [2, p.229].

În context, considerăm necesar a preciza principiile 
care guvernează conduita profesională a funcţionarilor 
publici, care, prin esenţa lor, conturează destul de clar 
coordonatele principale ale culturii juridice necesare în 

sfera administrării publice. Astfel, în viziunea cercetă-
torilor, acestea sunt [6, p.161-164]:

Supremaţia constituţiei şi a legiia) , care obligă 
funcţionarul să respecte Constituţia şi legile ţării. Nu 
poate exista stat de drept acolo unde semnificaţia Con-
stituţiei, ca lege supremă în stat, este negată. 

Prioritatea interesului publicb) , este de esenţa ac-
tivităţii administraţiei în general, implicit a funcţionari-
lor săi. De aici derivă îndatorirea funcţionarilor publici 
de a considera, în exercitarea funcţiei publice, interesul 
public mai presus decât interesul personal. Aici se re-
găseşte întreaga filosofie a aptitudinii administraţiei şi 
a funcţionarilor săi de a face faţă misiunii cu care sunt 
învestiţi. Este esenţial de înţeles că acela care nu are 
o asemenea aptitudine, nu are vocaţia de a desfăşura 
activitate publică. Este revoltător cât de departe suntem 
de existenţa unei asemenea abordări, cu fatale conse-
cinţe pentru realitatea noastră publică, din ce în ce mai 
erodată moral, mai îndepărtată de aşteptările reale şi 
legitime ale oamenilor.

Profesionalismulc) , care impune funcţionarilor 
publici să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu 
responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine 
şi conştiinciozitate. Este un obiectiv pe care trebuie 
să şi-l asume orice stat responsabil, acela de a pro-
fesionaliza munca din administraţie. În lume, de-a 
lungul timpului, au existat două tipuri de sisteme de 
recrutare şi, implicit, de concepere a corpului funcţio-
năresc. Spoils-system, care presupune o administraţie 
profund ataşată clasei politice care guvernează, ceea 
ce înseamnă că schimbarea acestei clase politice atra-
ge obligatoriu şi schimbarea corpului funcţionăresc şi 
merit-system, care înseamnă că indiferent cine condu-
ce, corpul funcţionăresc îşi păstrează poziţiile pe care 
le-a ocupat pe criterii de competenţă şi valoare profe-
sională. În lume, există constituţii care promovează în 
mod expres sistemul meritului (cum ar fi de exemplu 
Constituţia Spaniei).

Imparţialitatea şi independenţad) , principii care 
obligă funcţionarii publici să aibă o atitudine obiectivă, 
neutră faţă de orice interes politic, economic, religios 
sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice. Func-
ţionarea administraţiei publice are la bază principiul 
egalităţii tuturor în faţa legii şi a autorităţilor publice, 
fără privilegii şi discriminări, iar din acest principiu de-
rivă conduita egală, impaţială şi nediscriminatorie, pe 
nici un criteriu, pe care trebuie să o manifeste funcţio-
narii publici în raporturile lor cu beneficiarii serviciilor 
publice.

Integritatea moralăe) , este un principiu care in-
terzice funcţionarilor publici să solicite sau să accep-
te, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun 
avantaj sau beneficiu în considerarea funcţiei publice 
pe care o deţin sau să abuzeze de vreun fel de aceas-
tă funcţie. Este important de subliniat că moralitatea şi 
profesionalismul sunt cei doi piloni pe care trebuie să 
se construiască sau, mai bine zis, să se reconstruiască 
funcţia publică în perioada contemporană.

Libertatea gândirii şi a exprimăriif)  are sem-
nificaţia recunoaşterii pentru funcţionarii publici a 
dreptului de a-şi fundamenta opiniile, cu respectarea 
ordinii de drept şi a bunelor moravuri. Legat de acest 
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aspect, trebuie precizat că libertatea funcţionarilor 
publici de a-şi exprima gânduri şi opinii cunoaşte 
anumite limitări, în doctrină vorbindu-se chiar de o 
obligaţie de rezervă de care aceştia trebuie să dea do-
vadă în exerciţiul acestei libertăţi fundamentale. De 
exemplu, funcţionarului public îi este interzis să-şi 
critice instituţia din care face parte, chiar dacă sunt 
anumite aspecte care îl pot nemulţumi. Obligaţia lui 
este să contribuie la diminuarea acestor aspecte nega-
tive, care provoacă o percepţie nefavorabilă din partea 
lui sau a altora. Limitele pe care trebuie să le respecte 
deci sunt: ordinea de drept, adică legea juridică şi bu-
nele moravuri, adică legea morală.

cinstea şi corectitudineag)  formează împreună un 
principiu care obligă funcţionarul public ca în exercita-
rea funcţiei să fie de totală bună-credinţă.

Deschiderea şi transparenţah)  presupun că acti-
vităţile desfăşurate de funcţionarii publici trebuie să 
aibă caracter public şi să fie supuse monitorizării ce-
tăţenilor. Există, evident, o dimensiune a activităţii 
funcţionarilor publici care este supusă confidenţiali-
tăţii, dar, dincolo de aceste aspecte, publicul trebu-
ie să aibă capacitatea de a cunoaşte şi a monitoriza 
activitatea funcţionarilor, ceea ce impune asigurarea 
caracterului ei public.

Acest ultim principiu implică două momente im-
portante [6, p.160-161]:

Informarea publicului cu privire la conduita pro-A. 
fesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea 
funcţionarilor publici în exercitarea funcţiei publice. 
Publicul, în general, beneficiarii serviciilor prestate de 
funcţionari, în special, trebuie să cunoască aşteptările 
pe care trebuie să le aibă în raporturile cu funcţionarii 
publici. Cunoscând aşteptările, ei îşi construiesc reac-
ţiile în raporturile cu funcţionarii, sunt în măsură să so-
licite sancţionarea unor încălcări comise de funcţionari 
sau, dimpotrivă, să aprecieze şi să popularizeze chiar 
aspecte pozitive. Peste tot în lume administraţia suferă 
de o anumită percepţie negativă din partea oamenilor, 
uneori îndreptăţită, alteori nu. Pentru a schimba o ase-
menea stare de lucruri, este necesar ca publicul să fie 
educat nu numai în a marca aspectele negative, ci şi pe 
cele pozitive, pentru a schimba imaginea despre admi-
nistraţie şi funcţionarii ei.

Crearea unui climat de încredere şi respect reci-B. 
proc între cetăţeni şi funcţionari publici, pe de o parte, 
şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe 
de altă parte. Aceasta reprezintă un scop final către care 
tinde fiecare stat civilizat. Faptul existenţei numeroa-
selor litigii între administraţie şi cei administraţi este o 
dovadă a nevoii de a se construi un asemenea climat, de 
natură să protejeze atât cetăţeanul împotriva abuzurilor, 
a incompetenţei fudule şi inconştiente, cât şi autoritatea 
însăşi care oricând poate să răspundă pentru ilegalităţi-
le comise [6, p. 161]. 

Respectarea tuturor principiilor enunţate, cât şi po-
sedarea unor înalte calităţi morale de către funcţionari 
sunt absolut necesare mai ales în situaţiile de exercitare 
a puterii discreţionare, întrucât anume în aceste mo-
mente, când funcţionarul soluţionează anumite între-
bări legate de interesele şi drepturile oamenilor, de sine 
stătător, potrivit propriei sale convingeri, sunt create 

condiţii prielnice pentru abuzuri şi folosirea ilegală a 
situaţiei de serviciu [18, p. 88].

Aşadar, cultura juridică a funcţionarului de stat poa-
te fi apreciată în funcţie de [17, p. 570]: nivelul con-
ştiinţei lui politice şi juridice; rigurozitatea executării 
obligaţiilor de serviciu în formele prevăzute de lege; 
legalitatea implicării sale în soluţionarea problemelor 
de importanţă generală, fie particulară; respectul faţă de 
drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului.

De calitatea culturii juridice depinde, în mare 
măsură, caracterul activităţii şi acţiunilor funcţiona-        
rului – legale, social-utile, morale sau invers, ilegale, 
dăunătoare sau social-periculoase şi amorale. De aici 
devine evident că funcţionarii statului trebuie să dispună 
de un nivel mai înalt de cunoştinţe juridice, de o înţele-
gere mai profundă a mecanismelor de luare a deciziilor 
şi de realizare a acestora, decât simplii cetăţeni.

Cultura juridică a funcţionarului public se deose-
beşte substanţial de cultura juridică a societăţii sau a 
simplului cetăţean. a priori este recunoscut că repre-
zentanţii puterii trebuie să fie exponenţi ai echităţii, să 
dispună de un pronunţat sentiment al responsabilităţii, 
de cunoştinţe juridice profunde, să fie pregătiţi a rea-
liza aceste cerinţe în practica cotidiană de exercitare 
a atribuţiilor lor, a-şi forma încrederea în necesitatea 
însuşirii şi respectării principiilor şi valorilor juridice şi 
morale [20, p. 5]. Cu regret însă, funcţionarii din ziua 
de astăzi nu întotdeauna îşi amintesc despre acest lucru. 
Starea culturii lor juridice îngrijorează nu doar repre-
zentanţii societăţii civile, dar uneori şi înalţii demnitari 
de stat [2, p. 234]. 

Nivelul scăzut al culturii juridice a funcţionarilor 
publici poate fi urmărit atât în sfera procesului norma-
tiv, cât şi în domeniul realizării dreptului. Cultura juri-
dică a funcţionarilor ce participă la elaborarea anumitor 
proiecte de acte legislative se materializează în actele 
juridice publicate şi intrate în vigoare. Cultura juridică 
a funcţionarului public preocupat de activitatea ştiinţi-
fică şi didactică se poate exprima în diferite publicaţii 
ştiinţifice: articole, eseuri, rapoarte, monografii, proiec-
te de legi etc. Funcţionarii antrenaţi în activitatea de 
control şi supraveghere îşi materializează cultura juri-
dică în actele de aplicare a normelor de drept sau în alte 
acte individuale [8, p. 230]. În lumina celor menţionate, 
precizăm că neajunsurile sistemului de drept, necon-
cordanţa dintre actele normativ-juridice, în mare parte, 
pot fi explicate de nivelul culturii juridice a persoane-
lor ce participă la procesul normativ. Cu regret, actele 
normative adeseori sunt marcate de incertitudini şi ca-
racter declarativ, le lipseşte exactitatea şi mecanismul 
concret de executare, momente ce acentuează valoarea 
deosebită a culturii juridice a funcţionarilor implicaţi în 
procesul normativ şi necesitatea stringentă de ridicare 
a nivelului acesteia.

La fel de importantă este şi activitatea funcţionari-
lor orientată spre realizarea dreptului. Deoarece anume 
aceste persoane sunt chemate să execute legea, nivelul 
culturii lor juridice are o importanţă deosebită. Asupra 
formării culturii lor juridice influenţează câţiva factori 
[10, p.193]: în primul rând, politica statului, a cărei pri-
oritate trebuie să fie protecţia şi susţinerea persoanei 
din partea statului; în al doilea rând, pentru atingerea 
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unui nivel înalt de cultură juridică este absolut necesa-
ră educarea juridică a acestei categorii de funcţionari; 
în al treilea rând, în activitatea lor trebuie depăşite şi 
excluse orice interese politice, naţionale, regionale sau 
individuale.

În contextul celor expuse, merită subliniată ideea 
că într-un stat democratic funcţionarul public nu mai 
trebuie să fie un instrument orb al unor comenzi, indife-
rent de la cine ar veni ele. Iată de ce prezintă importanţă 
faptul că în Statutul juridic al funcţionarului public [5] 
regăsim reglementat regimul ordinului superiorului ie-
rarhic, care, de regulă, este obligatoriu pentru funcţio-
narii din subordine, cu excepţia situaţiei în care ordinul 
este vădit ilegal. Într-o atare situaţie, funcţionarul nu 
mai este obligat să-l execute, decât dacă titularul ordi-
nului insistă în executarea lui. În schimb, funcţionarul 
public este obligat să-l anunţe pe şeful ierarhic celui 
de la care emană ordinul despre situaţia intervenită, iar 
acesta este dator să-l protejeze.

O semnificaţie distinctă în această conjunctură re-
vine activităţii jurisdicţionale a puterii executive, care 
constă în aplicarea sancţiunilor disciplinare, financiare, 
administrative şi materiale faţă de funcţionarii ce au 
comis abateri. Aplicarea acestor măsuri faţă de persoa-
nele vinovate asigură sancţionarea eficientă şi oportună 
a acestora. În acelaşi timp, activitatea jurisdicţională 
a organelor puterii executive contribuie şi la protecţia 
drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului. Din 
acest punct de vedere, statul trebuie să fie cointeresat 
de realizarea acestei funcţii atât de către puterea jude-
cătorească, cât şi de către organele corespunzătoare ale 
puterii executive în forma procesuală prevăzută de lege 
[13]. 

În pofida acestui adevăr incontestabil, în prezent, 
constatăm cu regret că evoluţia instituţiei funcţiona-
rului public a luat-o pe calea regresului, reproducând 
birocraţia care dispune după bunul plac de resursele 
societăţii în lipsa vreunui control şi responsabilitate, cu 
legături strânse cu lumea criminală.

Este regretabil şi faptul că nivelul scăzut al cultu-
rii juridice a funcţionarilor publici influenţează negativ 
asupra stării legalităţii constituţionale şi a ordinii de 
drept din societate, alimentează încălcarea drepturilor 
şi libertăţilor omului şi cetăţeanului, reduce activismul 
pozitiv al cetăţeanului şi distruge sfera spirituală a so-
cietăţii [16, p. 172-174].

De aceea reforma administrativă, care la moment 
a devenit o necesitate stringentă, trebuie în mare par-
te să pună accentul pe latura morală a personalităţii 
funcţionarului public. Aceasta este cu atât mai necesar, 
cu cât în condiţiile actuale pratic înfloreşte nihilismul 
„departamental”, alimentat de lipsa răspunderii func-
ţionarilor pentru abaterile comise. Situaţia este şi mai 
mult agravată de practica exercitării arbitrare a puterii 
discreţionare, moment ce determină practic înstrăina-
rea cetăţenilor de putere [21, p. 22].

Pe fondul acestor aspecte negative, a devenit practic 
indispensabil ca în procesul de reformare a adminis-
traţiei publice să se ţină cont cu precădere de ideea că 
nivelul înalt de cultură juridico-morală a funcţionarilor 
publici este un atribut indispensabil unui stat democra-
tic şi civilizat [18, p.88]. Or, altfel spus, cultura juridică 

contemporană este o cultură a statului de drept şi demo-
cratic, a societăţii civile dezvoltate [12, p. 83].

În literatura de specialitate se precizează că procesul 
dezvoltării culturii juridice practic este la fel de dificil, 
precum este şi procesul edificării statului de drept. Ri-
dicarea nivelului de cultură juridică la fel necesită de-
terminarea celor mai optime şi eficiente modalităţi de 
realizare a acestei sarcini [14, p. 330].

În acest sens, una din direcţiile reformării sistemu-
lui administrării publice trebuie să constea în sporirea 
eficienţei administraţiei publice şi rezultativităţii acti-
vităţii profesionale a funcţionarilor publici.

În viziunea cercetătorului V.V. Kravcenko, printre 
măsurile politicii statului orientate spre asigurarea ni-
velului necesar de cunoştinţe juridice, ridicarea nive-
lului culturii juridice şi implicării în informarea juri-
dică a populaţiei de către funcţionari, trebuie incluse 
[14, p. 332]:

contribuţia la obţinerea şi perfecţionarea cunoş-– 
tinţelor în sfera dreptului în cadrul obţinerii studiilor 
superioare profesionale (a doua facultate), instruirea 
în cadrul programelor de pregătire profesională;

perfecţionarea sistemelor de pregătire şi reca-– 
lificare a funcţionarilor, ridicarea calificării şi instru-
irea suplimentară orientată spre consolidarea culturii 
juridice;

înlăturarea factorilor ce contribuie la mani-– 
festarea iresponsabilităţii şi a nihilismului juridic în 
activitatea funcţionarilor publici, implementarea unui 
complex de măsuri de stimulare materială şi morală a 
funcţionarilor;

elaborarea şi realizarea programelor de partici-– 
pare a funcţionarilor ce cumulează funcţii cu aplicarea 
cunoştinţelor în sfera jurisprudenţei în activitatea con-
sultativă legată de propaganda cunoştinţelor juridice 
şi a atitudinii de respect faţă de lege;

elaborarea şi perfecţionarea mijloacelor de in-– 
formare a populaţiei despre activitatea autorităţilor 
statului, despre tipurile şi formele de oferire cetăţeni-
lor a serviciilor juridice; 

acordarea de consultaţii juridice în formă scrisă – 
şi orală pentru cetăţeni pe marginea problemelor ce 
intră în competenţa autorităţilor date.

În contextul dezvoltării culturii juridice a func-
ţionarilor publici, este important a ţine cont şi de 
faptul că cultura juridică a acestora nu este detaşată 
de cultura juridică a societăţii. Acestea se află într-o 
strânsă interdependenţă. Persoana care este învesti-
tă în funcţia publică deja deţine un anumit nivel de 
cultură juridică, obţinută anterior în cadrul societăţii. 
Elementele deformate ale culturii juridice sunt astfel 
o reflectare a problemelor de la nivelul culturii juri-
dice a societăţii. De aici reiese concluzia că ridicarea 
nivelului culturii juridice a funcţionarilor trebuie să 
se producă în contextul dezvoltării culturii juridice 
a întregii societăţi [14, p.332]. În concret, ridicarea 
nivelului culturii juridice a clasei „persoanelor privi-
legiate” (care dispun mai ales de imunitate juridică), 
depăşirea nihilismului juridic, necesită în mod deo-
sebit consolidarea rolului celor mai importante ca-
tegorii juridico-morale, precum: libertate, echitate, 
demnitate umană, cât şi a principiilor fundamenta-
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le – egalitatea şi inevitabilitatea răspunderii juridice 
[19, p.105].

Dacă fiecare subiect de drept trebuie să manifeste, 
în ceea ce face, responsabilitate, funcţionarii publici, 
demnitarii, oamenii politici trebuie să fie dublu respon-
sabili în îndeplinirea prerogativelor lor. Responsabili-
tatea precede răspunderii şi o poate elimina. Ea presu-
pune respectarea de către individ a sistemului de valori 
instituit de „cetate” la nivel global sau microsocial. 
Dacă acest sistem de valori este respectat, omul trăieşte 
în armonie cu sine însuşi şi cu ceilalţi, cu societatea 
în ansamblu. Când sistemul de valori este negat, omul 
încetează să mai fie responsabil, el devine răspunzător 
pentru comportamentul său ilicit [3, p.46]. 

Respectiv, este pe deplin justificată ideea că funcţi-
onarul public, demnitarul, omul politic, trebuie să facă 
să primeze, în comportamentul lor, responsabilitatea 
[6, p.170]. Pentru ei nu trebuie să existe o valoare mai 
importantă decât „îndeplinirea, cu o convingere reie-
şită din înţelegerea raţională a fenomenelor, a sarci-
nilor” [4, p.673]. Ei trebuie să-şi ducă la bun sfârşit 
atribuţiile, nu pentru că aşa li se impune, ci fiindcă 
sunt convinşi că acesta este rostul lor profesional [21, 
p.23].

Concluzii. În fine, conchidem că nivelul înalt 
de cultură juridică şi morală a funcţionarilor publici 
constituie o condiţie indispensabilă administrării efi-
ciente a statului şi societăţii [12, p.81], o garanţie a 
securităţii persoanei într-un stat de drept [21, p.23]. 
Cultura juridică a funcţionarilor statului şi, în special, 
ridicarea nivelului acesteia, merită o atenţie deosebită 
în condiţiile actuale, întrucât ea constituie o temelie 
pentru formarea unui nou mod de gândire juridică, 
pentru reorientarea structurilor puterii către priorita-
tea persoanei [10, p.194]. Dezvoltarea şi perfecţiona-
rea culturii juridice a funcţionarilor publici va servi ca 
un factor important de dezvoltare a tendinţelor pozitive 
în sfera dreptului, de influenţare a activismului juridic 
al cetăţenilor, va permite atingerea unui nou nivel de 
relaţii sociale şi asigurarea juridică a procesului moder-
nizării. 

Dat fiind faptul că neajunsurile culturii juridice fa-
cilitează abuzurile şi excesele de putere, face posibilă 
eludarea răspunderii pentru activitatea desfăşurată, este 
evident că în lipsa unei culturi juridice a funcţionarilor 
de stat este imposibilă funcţionarea normală a mecanis-
mului de stat, cât şi desfăşurarea normală a reformelor 
democratice în societate.
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