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D
într-un proces evolutiv care im-
plică permanente transformări în 
conţinutul său normativ. Crearea 
dreptului reprezintă activitatea cu 
profunde implicaţii în derularea fi-
rească a relaţiilor sociale. 

În acest proces complex de cre-
are a dreptului, un rol fundamental 
îl are tehnica juridică. Ca ansam-
blu de procedee, de reguli în vede-
rea stabilirii formulării şi aplicării 
dreptului, tehnica juridică apare 
odată cu dreptul. Elaborarea nor-
melor juridice ţine de domeniile 
cunoaşterii, evaluării şi determi-
nării şi constituie o operaţie de 
ordin logic. Cu toate că normele 
juridice se impun raţional, ele ne-
cesită implicarea unui element de 
ordin tehnic, în scopul unei apli-
cări şi formulări corecte.

În literatura de specialitate, 
prin tehnica juridică se înţelege 
totalitatea procedeelor de ordin 
material şi intelectual care urmă-
resc aplicarea principiilor de drept 
la relaţiile concrete ale vieţii soci-

ale [1, p. 5]. Aceste procedee de 
ordin material şi intelectual au 
drept scop eficientizarea juridică 
necesară anumitor reguli de con-
duită şi contribuirea la perfecţio-
narea permanentă a reglementării 
juridice [2, p. 399-401] . 

În opinia profesorului Valeriu 
Bujor, tehnica juridică constituie 
ansamblul mijloacelor, procedee-
lor prin care necesităţile convie-
ţuirii sociale capătă formă juridică 
[3, p. 70-71].

Profesorul Costică Voicu nu-
meşte tehnica juridică ca totalita-
tea mijloacelor, metodelor, pro-
cedeelor şi tehnicilor utilizate de 
organele puterii de stat în procesul 
de iniţiere, elaborare, adaptare şi 
amplificare a actelor normative 
[4, p. 197-198]. Această totalitate, 
în procesul elaborării dreptului, 
dă normelor respective eficienţă 
juridică, astfel devenind aplica-
bile. Respectiv, considerăm că 
elaborarea normelor juridice nu 
are eficienţă practică decît prin in-
termediul tehnicii care devine un 
procedeu de realizare a dreptului 
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în conformitate cu interesele unui 
grup social (partid, clan) concret 
sau a populației în totalitatea sa.

În concepţia profesorului Ni-
colae Popa [5, p. 43], tehnica ju-
ridică nu se reduce, ca sferă, doar 
la etapa de elaborare, de creare a 
dreptului, ci şi la cea privind reali-
zarea dreptului (aplicarea şi inter-
pretarea acestuia), opinie pe care o 
împărtăşim. 

Mijloacele şi procedeele teh-
nice sînt teoretic infinite, dar în-
totdeauna conforme cu un anu-
mit sistem juridic. Ele sînt cu atît 
mai perfecte, cu cît accentuează 
eficiența principiilor dreptului. În 
fine, acestea reprezintă un aspect 
de execuţie a elementului raţional 
[1, p. 26]. 

Francois Geny, în definiţia pe 
care o dă tehnicii juridice, acordă 
un rol important elementului ra-
ţional, precizînd că ea este esen-
ţialmente o construcţie foarte ar-
tificială a ceea ce este dat şi este 
mai mult o operă de acţiune decît 
de inteligenţă [6, p. 27]. În această 
acţiune se stabileşte un raport între 
tehnica juridică, ca aparat logic, şi 
conţinutul care este exprimat cu 
ajutorul acestei tehnici, conţinu-
tul indicînd scopurile, iar tehnica 
alegînd cea mai adecvată formulă 
pentru exprimarea lor. 

Tehnica juridică îmbracă varia-
te aspecte, aducîndu-şi contribuţia 
în cele mai diferite împrejurări ale 
realizării reglementării juridice. 
Fiind de domeniul formei drep-
tului, procedeele tehnice juridice 
au, totuşi, un rol de seamă în toate 
momentele elaborării şi aplicării 
sale. Astfel, în procesul elaborării 

dreptului, procedeele tehnice dau 
normelor respective eficienţă juri-
dică, făcîndu-le aplicabile. 

Normele juridice sînt create în 
baza voinţei de stat, dar acestui 
proces precede constatarea necesi-
tăţii sociale în reglementarea unei 
anumite sfere de relaţii, expune-
rea şi motivarea opiniilor juridi-
ce. De aceea, procesul de creare 
a dreptului include în sine anali-
za ştiinţifică, evaluarea realităţii, 
elaborarea opiniilor şi concepte-
lor privind reglementarea juridică 
viitoare, luarea în calcul a opiniei 
publice, propunerilor şi recoman-
dărilor partidelor politice, ONG-
urilor, practicienilor şi teoreticie-
nilor, formulate prin intermediul 
mass-mediei, literaturii ştiinţifice, 
discursurilor publice, scrisorilor 
informative, petiţiilor cetăţenilor 
etc. [9, p. 166-168]. 

În opinia noastră, cei mai im-
portanţi factori care determină 
procesul de creare a dreptului sînt 
condiţiile materiale de trai ale 
populației, condiţionate de exis-
tenţa diferitelor forme de propri-
etate, libertatea anteprenoriatului 
(factorii economici). De aseme-
nea, un rol important în formarea 
dreptului îl are situaţia politică din 
ţară, caracterul şi gradul de inter-
acţiune a diferitelor pături socia-
le şi grupuri de populaţie, nivelul 
de activitatea a partidelor politi-
ce, mişcărilor şi uniunilor sociale 
(factorii politici). De o însemnă-
tate principială în procesul de for-
mare a dreptului sînt grija socie-
tăţii şi Statului faţă de cetăţean ca 
personalitate, față de interesele şi 
necesităţile acestuia, protecţia şi 

asigurarea drepturilor şi interese-
lor legitime ale persoanei (factorii 
sociali). 

Crearea dreptului prin interme-
diul tehnicii juridice este realizată 
de către Stat, indiferent de tipul, 
forma de organizare a puterii de 
stat. În esenţa sa, crearea dreptului 
reprezintă ridicarea voinţei de stat 
la nivel de lege, sub forma norme-
lor care posedă forţă juridică.

Din cele expuse mai sus con-
chidem că crearea dreptului este 
procesul de formare a voinţei de 
stat în legi, iar tehnica juridică are 
menirea, prin intermediul anumi-
tor procedee, metode aplicate de 
organele abilitate şi organizaţii la 
anumite situaţii concrete de viaţă, 
să le dea viaţă. 

În procesul determinării con-
ceptului de tehnică juridică, de 
mare importanță este stabilirea co-
relaţiei ei cu ştiinţa juridică. Deşi 
la jurisconsulţii romani nu găsim 
deosebirea propriu-zisă între teh-
nică şi ştiinţă, ideea unei opere 
omeneşti artificiale şi îndreptate 
spre un scop practic, alături de 
opera de investigaţie a principiilor 
superioare şi a necesităţilor socia-
le, a fost întrezărită de ei.

În literatura juridică s-au între-
prins mai multe încercări de a face 
distincţie între ştiinţa şi tehnica 
juridică. Cel dintîi care a utilizat 
noţiunea de tehnică în drept a fost 
Friedrich Karl von Savigny, care, 
în cunoscuta sa lucrare „Von Be-
ruf unserer Zeit fur Gesetzgebung 
und Rechtswissenschaft” („Voca-
ţia timpului nostru pentru legife-
rare şi ştiinţa dreptului”) [8, p. 6], 
distinge în drept un aspect politic, 
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opera spontană a conştiinţei po-
pulare, şi un aspect tehnic, care 
reprezintă elaborarea ştiinţifică a 
dreptului de către jurişti. Savigny, 
prin urmare, nu distinge tehnica şi 
ştiinţa, pe care – dimpotrivă – le 
identifică, ci tehnica şi politica. 
Ştiinţa este luată de Savigny în 
sensul de cunoaştere a dreptului şi 
de elaborare a lui, sens pe care-l 
mai găsim şi la Geny. 

Astfel, Geny face, în lucrarea 
sa „Ştiinţă şi tehnică în dreptul 
privat pozitiv”, o delimitare între 
ştiinţa şi tehnica juridică, pornind 
de la cele două concepte: „dat”-ul 
şi „construit”-ul. În opinia autoru-
lui francez, tehnica juridică este o 
creaţie artificială, rezultatul voinţei 
oamenilor care caută să transpună 
„dat”-ul în formă juridică, adică 
să-l construiască, să alcătuiască 
norme juridice, „construit”-ul re-
prezentînd, prin urmare, un rezul-
tat al voinţei acţiunii oamenilor, o 
creaţie artificială a lor [7, p. 20]. 
Acelaşi autor menţionează că se-
pararea dintre ştiinţă şi tehnică în 
domeniul creării dreptului nu tre-
buie să fie una categorică. Se poa-
te spune că separarea celor două 
elemente ale procesului de creare 
a dreptului presupune identifica-
rea unui element raţional (care 
domină procesul de cunoaştere) 
şi a unui element artificial (care 
domină voinţa). Acest din urmă 
element, denumit tehnică juridică, 
reprezintă în ansamblul dreptului 
pozitiv forma opusă materiei, dar 
care rămîne o construcţie esenţială 
a „dat”-ului, operă în cadrul căreia 
inteligenţa sau voinţa juriştilor se 
poate mişca liber, condusă doar de 

scopul predeterminat al organizării 
juridice, care sugerează mijloace-
le propriei sale realizări [7, p. 23]. 

Tehnica juridică are nevoie de 
ştiinţa dreptului, după cum cea din 
urmă nu poate exista fără prima. 
Ştiinţa dreptului descoperă direc-
tivele, sursele reale ale regulilor 
de drept şi creează valori juridice 
autonome, iar tehnica este o artă 
ce elaborează sursele formale ale 
dreptului şi, modelînd socialul, îl 
transformă în juridic. Iniţial drep-
tul apare ca un „dat” ce urmează să 
capete prin tehnică forma juridică 
corespunzătoare, un anumit scop 
social. Ştiinţa dreptului stabileşte 
anumite principii generale, iar teh-
nica juridică urmăreşte să le apli-
ce în mod concret la varietatea şi 
complexitatea vieţii sociale. Teh-
nica juridică presupune folosirea 
anumitor elemente convenţionale, 
care să adapteze şi să actualizeze 
principiile generale şi cele abs-
tracte ale dreptului la finalităţile 
concrete şi precise ale societăţii. 
Tehnica juridică presupune anumi-
te norme menite să realizeze apli-
carea practică a regulilor de drept, 
iar aceste norme nu trebuie înţe-
lese ca nişte reguli rigide şi dog-
matice, asemenea celor formulate 
de teologii medievali, ci ca nişte 
principii directoare determinate de 
nevoile progresului juridic. 

Tehnica juridică reprezintă un 
gen de cunoaştere care trebuie să 
permită, pornind de la ştiinţă, fo-
losirea practică a unui fenomen, 
a unei legi ştiinţifice. Analizînd 
raportul dintre ştiinţă şi tehnică, 
constatăm că aceasta din urmă 
este aplicarea practică a ştiinţei, în 

vederea atingerii anumitor obiec-
tive, pe care omul şi le fixează şi 
pe care le vizează cînd creează o 
ştiinţă. Tehnica juridică trebuie să 
caute cea mai bună, cea mai raţi-
onală cale pentru a concretiza, a 
elabora legile, pentru a transpu-
ne în normele juridice principiile 
fundamentale generale ale ştiinţei 
dreptului. 

Tehnica juridică constituie un 
domeniu al ştiinţei juridice, o cre-
aţie ştiinţifică, un mijloc în vede-
rea scopului, un inventar de pro-
ceduri şi abilităţi specifice pentru 
a edifica normativitatea juridică, 
în anumite condiţii. La fel, tehni-
ca juridică este arta de a construi 
o ordine juridică bine structurată 
cu principiile sale şi integrată prin 
norme corect formulate – aşadar, o 
ordine juridică ce pune în practică 
principiul securităţii juridice.

Tehnica juridică foloseşte anu-
mite procedee intelectuale, cum 
ar fi terminologia dreptului, care 
trebuie să rezide în noţiuni pre-
cise, uşor de înţeles şi întemeiate 
pe limbajul cotidian. Expresia teh-
nicii juridice este forma pe care o 
îmbracă dreptul scris, legea.

Legea este o creaţie de or-
din tehnic ce cuprinde norme de 
drept elaborate în corespundere cu 
necesitățile sociale şi formulate de 
organele competente ale Statului 
(puterea legislativă). Tehnica ju-
ridică acordă legii un rol perma-
nent, deoarece aceasta din urmă 
urmează a fi aplicată – afară de 
cazul cînd este abrogată sau că-
zută în desuetudine – la un număr 
indefinit de cazuri viitoare. Acest 
fapt asigură securitatea ordinii ju-
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ridice; schimbările prea dese ale 
legilor duc la incertitudine, de 
aici prudenţa ce trebuie să domine 
schimbările legislative, iar modi-
ficările impuse de realităţi trebu-
ie însoţite de dispoziţii tranzitorii 
care să asigure trecerea lentă de la 
trecut spre viitor. 

La început normele juridice 
aveau formă imperativă, actual-
mente însă legea porneşte de la 
alte premise. Astfel, legea nu or-
donă, ci face să dăinuiască ordi-
nea; ea nu prescrie activităţi, ci 
construieşte cadrul unor relaţii 
sociale, fixînd limitele unei acti-
vităţi juridice normale, de la care 
părţile pot deroga. Aceste limite 
au menirea să arate calea cea mai 
aptă pentru satisfacerea interese-
lor individuale. Sub aspect tehnic, 
nu există formule speciale pentru 
dispoziţiile imperative, ci doar 
norme şi sintagme, uneori ele apar 
sub forma unor interdicţii. 

Un alt aspect asupra căruia ac-
centuăm este tehnica legislativă. 
Astfel, vom deosebi tehnica juri-
dică de tehnica legislativă. Uneori 
se confundă tehnica juridică cu 
legiferarea (tehnica legislativă), 
printr-o reducere a sferei tehnicii 
juridice doar la procesul elaborării 
actelor normative. Tehnica juridică 
include tehnica legislativă, pe care 
o consideră o parte componentă a 
sa. Tehnica legislativă, la rîndul 
său, reprezintă elementul central 
şi definitoriu pentru forma de gu-
vernămînt a statului, împrejurare 
care demonsrează rolul dreptului 
în conducerea societăţii. Tehnica 
legislativă asigură sistematizarea, 
unificarea şi coordonarea legisla-

ţiei, precum şi conţinutul şi forma 
juridică adecvată pentru fiecare 
act normativ, fiind alcătuită dintr-
un complex de metode şi procedee 
menite să asigure o formă cores-
punzătoare conţinutului reglemen-
tărilor juridice. 

În concluzie, subliniem faptul 
că problema tehnicii juridice şi a 
metodologiei elaborării dreptului 
nu este numai o problemă ce ţine 
de ştiinţa juridică, ci, sub anumi-
te aspecte, se transformă ea însăşi 
într-o reglementare juridică, devi-
ne o obligaţie juridică pentru or-
ganele de stat atunci cînd acestea 
elaborează, iniţiază proiectul unei 
legi. Totodată, crearea actelor nor-
mative presupune existenţa unor 
specialişti care cunosc această 
metodologie, precum şi prezenţa 
altor specialişti, din alte domenii, 
care studiază relaţiile sociale pe 
care pretinde să le reglementeaze 
actul normativ respectiv. Numai 
în felul acesta crearea dreptului 
va cuprinde toate laturile posibile, 
manifestînd, deci, interesele tutu-
ror păturilor cointeresate. 
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