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Introducere. În studiile 
de specialitate, principiile 

dreptului sunt considerate a fi ace-
le idei generale, postulate călăuzi-
toare sau precepte directoare care 
orientează elaborarea şi aplicarea 
normelor juridice într-o ramură de 
drept sau la nivelul întregului sis-
tem de drept [7, p. 208]; prescrip-
ţiile fundamentale care canalizea-
ză crearea dreptului şi aplicarea 
sa [2, p. 541]; idei fundamentale, 
directoare ale procesului de for-
mare, dezvoltare şi funcţionare a 
dreptului [23, p. 188] etc. 

Succint se poate susţine că 
principiile de drept sunt acele idei 
conducătoare ale conţinutului tu-
turor normelor juridice. Ele au atât 
un rol constructiv, cât şi un rol va-
lorizator pentru sistemul de drept, 
ele cuprinzând cerinţele obiective 
ale societăţii, cerinţe cu manifes-

tări specifice în procesul de con-
stituire a dreptului şi de realizare 
a acestuia [1, p. 91]. Mai mult, 
trebuie să recunoaștem că princi-
piile de drept au o valoare deose-
bită pentru asigurarea securității 
juridice în statul de drept.

Cele menţionate justifică ne-
cesitatea şi actualitatea studierii 
principiilor dreptului, întrucât 
doar o bună cunoaştere permite 
aplicarea şi respectarea fidelă a 
principiilor de drept în procesul 
creării normelor juridice şi aplică-
rii acestora, moment ce garantează 
eficienţa practică a acestora.

Scopul studiului rezidă în abor-
darea teoretică a principiilor drep-
tului în vederea elucidării esenţei, 
conţinutului şi rolului acestora în 
contextul asigurării securității ju-
ridice în statul de drept.

Discuţii şi rezultate obţinute. 

Pe parcursul timpului, originea 
şi natura principiilor dreptului au 
fost identificate în voinţa divină, 
raţiunea umană, conştiinţa colec-
tivă sau realitatea socială. Temeiul 
explicativ al acestora, după cum 
susţine prof. N. Popa [18, p. 117-
118], poate fi căutat în raţiunea de 
a fi a dreptului, în specificul aces-
tuia de a fi un instrument norma-
tiv, în valorile care ghidează drep-
tul, în realităţile sociale, dar şi în 
conştiinţa juridică sau, în general, 
în conştiinţa umanităţii.

Prin esenţă, principiile dreptu-
lui sunt rezultatul unei experienţe 
sociale şi o reflectare a unor ce-
rinţe obiective ale evoluţiei soci-
etăţii, ale convieţuirii sociale, ale 
asigurării acelui echilibru necesar 
între drepturile unora şi obligaţiile 
altora [2, p. 540]. În acelaşi timp, 
se consideră că acestea sintetizea-
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ză experienţa evoluţiei generale a 
dreptului, experienţa civilizaţiei 
[29, p. 197].

Principiile dreptului au forţa şi 
semnificaţia unor norme superioa-
re, generale ce pot fi formulate în 
textele actelor normative, de regu-
lă, în Constituţii, sau dacă nu sunt 
formulate expres – sunt deduse în 
lumina valorilor sociale promova-
te [1, p. 91-92].

Principiile fundamentale ale 
dreptului îmbrăţişează un număr 
mare de cazuri concrete, ele se 
pot prezenta sub diferite forme, 
dar, în special, ca o genealizare de 
fapte experimentale. Atunci când 
generalizarea acoperă o totalita-
te a acestor fapte experimentale, 
suntem în prezenţa unui principiu 
general. Respectiv, existenţa unor 
principii directoare se impune ca 
necesară. Ideile directoare sunt 
pentru oameni ceea ce instinctele 
sunt pentru animale [1, p. 92].

În literatura de specialitate nu 
există o enumerare unică exhaus-
tivă a principiilor dreptului, di-
verşi autori plasându-se pe diferi-
te poziţii. Cu toate acestea, destul 
de frecvent atestăm următoarele 
principii: principiul libertăţii, ega-
lităţii, echităţii, justiţiei şi respon-
sabilităţii. Mai nou, în rezultatul 
evoluției jurisprudenței Curții Eu-
ropene a Drepturilor Omului, tot 
mai mult în ultimul timp, a fost re-
cunoscută o valoare de principiu, 
cea a securității juridice.

Referindu-ne nemijlocit la 
acestea, notăm că libertatea ca 
principiu fundamental al dreptului 
presupune [14, p. 125]:

elaborarea unor asemenea • 
norme de drept care să garanteze 
tuturor oamenilor să se realizeze 
potrivit opţiunilor proprii în rela-
ţiile cu ceilalţi membri ai colecti-
vităţii; 

aplicarea legii de către or-• 
ganele abilitate ale statului în aşa 

fel încât să dea siguranţa necesa-
ră fiecărui individ că este ocrotit 
în manifestările şi acţiunile sale 
libere, în măsura în care respectă 
libertatea celorlalţi.

E important în acest context că 
în procesul creator de drept şi în 
acela al realizării normelor juri-
dice să fie corelată libertatea unui 
individ cu libertatea celorlalţi, 
având în vedere că în societatea 
umană coexistă libertăţile, iar 
această coexistenţă se realizează 
pe temeiul „unor legi drepte”, în 
sensul că prescripţiile lor facilitea-
ză şi garantează manifestările şi 
acţiunile libere ale fiecăruia, într-o 
relaţie firească cu manifestările şi 
acţiunile libere ale celorlalţi.

La acest subiect, prof. N. Popa 
[18, p. 122] susţine că principiul 
general al libertăţii se difuzează 
în ramurile dreptului fie sub for-
ma libertăţilor generale, fie sub 
forma libertăţilor individuale. 
Astfel, dreptul ca sistem normativ 
specific, se opune dezordinii şi a 
tot ceea ce este arbitrar în viaţa 
socială, asigurând, în acelaşi timp, 
coexistenţa libertăţilor.

Egalitatea ca principiu fun-
damental al dreptului presupune 
tratarea tuturor oamenilor în mod 
egal, soluţionarea oricărei proble-
me conflictuale (de natură juridi-
că) fără nici o discriminare.

Cel mai important document 
internaţional care a consfinţit acest 
principiu este Declaraţia Univer-
sală a Drepturilor Omului [8], 
care în art. 1 stipulează: „Toate fi-
inţele umane se nasc libere şi ega-
le în drepturi”. Deci, toţi oamenii 
au şanse egale şi nici o discrimina-
re nu este admisă. Declaraţia situ-
ează principiul egalităţii alături de 
cel al libertăţii, subliniind legătura 
indisolubilă dintre aceste principii 
de drept. Şi este firesc să fie aşa, 
pentru că „egalitatea se poate în-
tâlni între oameni liberi, iar liber-

tatea îşi află expresia între oameni 
egali”[4, p. 9].

Un alt principiu fundamental al 
dreptului este echitatea, care pre-
supune: cumpătare în prescrierea 
drepturilor şi obligaţiilor de către 
legiuitor în procesul elaborării 
normelor juridice; imparţialitate 
în distribuirea avantajelor şi deza-
vantajelor în activitatea organelor 
de aplicare a dreptului.

Experienţa demonstrează că în 
societatea omenească nu există o 
egalitate absolută, ci una relativă. 
Între oameni apar unele diferenţi-
eri, generate de poziţia socială pe 
care o dobândesc datorită califică-
rii lor diferite, datorită contribuţiei 
mai mari sau mai reduse la obţine-
rea unor rezultate economice ori ca 
urmare a modalităţilor neuniforme 
de acumulare a veniturilor.

Desigur, într-un stat de drept 
este evidentă necesitatea cunoaş-
terii şi promovării exigenţelor 
principiului echităţii atât în pro-
cesul legislativ, cât şi în activita-
tea cotidiană de aplicare a legii. 
În temeiul acestui principiu sunt 
eliminate situaţiile favorizării prin 
unele reglementări ale anumitor 
indivizi şi defavorizării altora. 
În același timp, imparţialitatea şi 
nepărtinirea trebuie să reprezinte 
ideile călăuzitoare atât pentru le-
giuitor, cât şi pentru judecător [6, 
p. 62].

În promovarea acestui princi-
piu fundamental al dreptului tre-
buie avute în vedere diversitatea şi 
multitudinea problemelor existen-
te în diferite medii şi sfere ale vieţii 
sociale. Oamenii chemaţi „să facă 
legea” şi „să aplice legea” trebuie 
să cunoască şi să ia în considerare 
nevoile şi aşteptările oamenilor, 
ţinând seama de statutul lor real. 
Aplicarea mecanică a dispoziţiilor 
unor norme la toate categoriile so-
ciale poate genera inechităţi grave, 
nepermise într-un stat de drept. De 
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aceea, după cum susţine pe bună 
dreptate D. Mazilu, este absolut 
necesară garantarea obiectivităţii, 
imparţialităţii şi nepărtinirii, prin-
tr-o repartizare echitabilă a drep-
turilor şi obligaţiilor astfel încât 
principiul echităţii să nu rămână 
un deziderat abstract, ci să devină 
o realitate cotidiană în raporturile 
juridice [17, p. 136-137].

Justiţia ca principiu fundamen-
tal al dreptului presupune opţiuni 
şi soluţii bazate pe exigenţele 
dreptăţii, moralităţii şi corectitu-
dinii atât în procesul de elaborare 
a dreptului, cât şi în procesul de 
aplicare a normelor juridice[4, p. 
5; 21, p. 153].

Ca principiu de drept, ideea de 
justiţie domină normele pozitive 
ale dreptului. Justiţia ca finalitate 
şi ca valoare socială, este o relu-
are în conştiinţa modernă a noţi-
unii binelui comun, dar cu care 
nu se confundă. Diferenţa dintre 
aceste două categorii este sesizată 
de către R.P. Vonica, care afirmă 
că ideea binelui comun ne propu-
ne un ideal social şi în acest sens, 
norma de drept este concepută ca 
un ordin general. Ideea de justiţie, 
din contra, propune individului un 
ideal al atitudinilor sale sociale în 
relaţiile diferite în care se implică 
ca membru al comunităţii [22, p. 
53-54].

Ideea de justiţie comportă un 
dublu aspect: ea constituie o sche-
mă logică a juridicităţii, o con-
formitate cu norma juridică şi, în 
acelaşi timp, o exigenţă practică 
de evaluare a acţiunilor umane. 
Principiul justiţiei include, potrivit 
lui M. Djuvara [10, p. 284]: egali-
tatea părţilor, natura obiectivă şi 
logică a analizei cauzei, echitatea 
şi echilibrul, proporţionalitatea şi 
echivalenţa, iar, ca elemente, de 
fapt, presupune stabilitatea legilor 
şi aplicarea lor uniformă. 

Enorma semnificaţie a justiţiei 

rezidă în faptul că prin finalitatea 
sa constituie unul dintre principalii 
factori de consolidare a celor mai 
importante relaţii sociale, deoare-
ce întruchipează idealul în ordinea 
socială, fiind menită să asigure ar-
monia şi pacea socială.

Un alt principiu fundamental 
al dreptului este principiul legali-
tăţii, apreciat fiind ca principalul 
mijloc de realizare şi promovare 
în cadrul statului a ordinii juridice, 
de menţinere a unor relaţii socia-
le bazate pe lege. În esenţă, acest 
principiu presupune recunoaşterea 
supremaţiei legii în toate compo-
nentele mecanismului social, în 
relaţiile cotidiene dintre membrii 
societăţii [16, p. 123].

În doctrina juridică, în cea mai 
mare parte, se consideră că noţiu-
nea de legalitate presupune calita-
tea de a fi în conformitate cu legea 
[5, p. 100]. Cu toate acestea, lega-
litatea se proclamă şi, adesea, se 
consfinţeşte în legislaţie sub for-
mă de principiu, ea se realizează 
ca metodă de activitate a tuturor 
subiecţilor ce dispun de drepturi 
şi obligaţii şi devine astfel un re-
gim de viaţă socială al cărei esenţă 
constă în respectarea şi executa-
rea dispoziţiilor dreptului de că-
tre participanţii relaţiilor sociale. 
În esenţă, legalitatea reprezintă o 
idee, o cerinţă, un sistem (regim) 
de exprimare reală a dreptului în 
legile statului, în însăşi activitatea 
de legiferare şi de realizare a drep-
tului [19, p. 21].

Sunt relevante în context şi de-
finiţiile date legalităţii. Astfel, N.V. 
Vitruk notează că legalitatea este, 
din punct de vedere funcţional, un 
principiu de edificare şi funcţiona-
re a statului de drept democratic, 
o cerinţă ce priveşte activitatea 
organelor de stat, a asociaţiilor 
obşteşti, a funcţionarilor publici, 
o metodă (mijloc) de exercitare a 
puterii de stat (politice), un regim 

al vieţii sociale şi de stat [24, p. 
516].

Potrivit lui V. N. Kudreavţev 
[28, p. 4], legalitatea presupune 
un anumit regim al vieţii socia-
le, metodă a conducerii de stat ce 
constă în organizarea relaţiilor so-
ciale prin intermediul edictării şi 
executării stricte a legilor şi a altor 
acte normative. Concomitent, le-
galitatea este un principiu central 
al dreptului, de la care derivă toa-
te celelalte principii. Într-un sens 
mai larg, autorul înţelege legali-
tatea ca fiind principiul general 
al organizării statului democratic 
contemporan, baza asigurării şi 
protecţiei drepturilor persoanei şi 
menţinerii ordinii de drept în stat, 
temelia funcţionării normale a în-
tregului sistem social.

Aşadar, legalitatea constituie un 
atribut indispensabil existenţei şi 
dezvoltării unei societăţi democrati-
ce. Ea este necesară pentru asigura-
rea libertăţii şi realizarea drepturilor 
cetăţenilor, pentru exercitarea de-
mocraţiei, pentru formarea şi func-
ţionarea societăţii civile, pentru or-
ganizarea fundamentată ştiinţific şi 
funcţionarea raţională a aparatului 
de stat[4, p. 6]. 

În acest sens, prof. V. Guţuleac 
susţine că stabilirea democraţiei, 
realizarea reformelor politice şi 
economice sunt indispensabil le-
gate de consolidarea legalităţii şi 
a disciplinei, crearea în societate a 
atmosferei de înaltă moralitate şi 
cultură juridică [11, p. 203].

Totodată, este important de 
precizat că legalitatea este obli-
gatorie pentru toate elementele 
mecanismului de stat (organele 
şi organizaţiile de stat, funcţio-
narii publici), ale societăţii civile 
(organizaţiile obşteşti, religioase, 
sursele de informare în masă in-
dependente, asociaţiile neformale 
etc.) şi pentru toţi cetăţenii [26, p. 
47].
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În prezent, valoarea legalităţii 
a fost consolidată prin recunoaşte-
rea acesteia ca fiind un principiu 
fundamental al activităţii statului, 
al cărui esenţă rezidă în obliga-
ţia tuturor organelor statului şi a 
agenţilor acestuia să acţioneze în 
strictă corespundere cu cerinţele 
legii (inclusiv ale Constituţiei[25, 
p. 17]) [3, p. 168-171]. Cercetăto-
rii susţin că doar datorită respec-
tării principiului legalităţii este 
posibilă obţinerea unei activităţi 
coerente, organizate şi ordonate, 
adică disciplina la nivelul activi-
tăţii statului [9, p. 250]. Totodată, 
este important că respectarea le-
galităţii şi a disciplinei constitu-
ie condiţia de bază a eficacităţii 
administrării publice, întrucât în-
călcarea legalităţii şi a disciplinei 
aduce prejudicii considerabile sta-
tului şi societăţii [12, p. 27]. 

În context, P. Railean afirmă că 
perioada contemporană marcată 
de afirmarea şi promovarea valo-
rilor democratice a înregistrat un 
impact deosebit asupra conceptu-
lui şi fenomenului legalităţii, ex-
primat prin [20, p. 19-20; 21, p. 
74-75]:

- extinderea acţiunii legalităţii 
ca principiu de la activitatea de re-
alizare a dreptului (de respectare a 
legii) la cea de creare a dreptului 
(activitatea legislativă şi normati-
vă); 

- accentuarea calităţii legilor, a 
conţinutului de drept al acestora; 

- completarea conţinutului nor-
mativ al legalităţii (legea şi actele 
subordonate acesteia) cu normele 
juridice internaţionale (care fiind 
ratificate de Parlament devin parte 
a dreptului intern, având un rol pri-
oritar faţă de legislaţia internă); 

- fundamentarea regimului le-
galităţii pe un nivel înalt de cultu-
ră şi conştiinţă juridică; 

- accentuarea obligativităţii 
asigurării şi protecţiei drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor de către 
organele de stat şi funcţionarii pu-
blici.

Prin urmare, se poate susţine că 
în prezent, legalitatea ca principiu 
fundamental al dreptului are me-
nirea de a asigura acţiunea eficien-
tă a acestuia atât la nivelul mem-
brilor societăţii, cât şi la nivelul 
aparatului de stat, ceea ce sporeşte 
considerabil valoarea dreptului ca 
ordonator/regulator al relaţiilor 
sociale.

Un alt principiu general al drep-
tului este cel al responsabilităţii, 
care implică: promovarea valori-
lor sociale şi umane prin normele 
juridice şi o acţiune conştientă de 
apărare a acestor valori în proce-
sul realizării dreptului. 

Ca fenomen social responsabi-
litatea exprimă un act de angajare 
a individului care îşi asumă conse-
cinţele acţiunii sale sociale şi care 
este apreciat în funcţie de gradul 
şi conţinutul procesului de trans-
punere conştientă în practică a 
prevederilor normelor sociale [18, 
p. 120-130].

Multă vreme, responsabilităţii 
i s-a dat numai o dimensiune mo-
rală, considerându-se că pe planul 
dreptului, poate fi vorba numai de 
răspundere juridică pentru faptele 
comise cu încălcarea normelor de 
drept sau ca urmare a neîndeplini-
rii unor obligaţii juridice prescrise 
sau asumate.

Dimensiunea juridică a respon-
sabilităţii s-a impus treptat, deve-
nind, în zilele noastre, unul dintre 
principiile generale ale dreptului. 
El este deosebit de important pen-
tru procesul elaborării dreptului, 
susţine D. Mazilu [17, p. 143], fapt 
ce presupune, mai întâi de toate, 
că cei care fac legile să cunoască 
cerinţele reale ale societăţii şi să 
selecteze regulile cele mai potri-
vite, să asigure progresul social şi 
uman. Totodată, acest principiu se 

regăseşte şi în procesul realizării 
dreptului. Este relevantă în acest 
sens intervenţia dreptului după să-
vârşirea faptelor antisociale, prin 
aplicarea pedepselor prescrise de 
normele juridice. 

Cu toate acestea, în ultimul 
timp, tot mai mult este accentuată 
o altă parte a responsabilităţii, şi 
anume, necesitatea fundamentării 
unei atitudini culturale a individu-
lui faţă de lege, pentru a determina 
asumarea grijii, a preocupării sale 
pentru apărarea valorilor materiale 
şi spirituale legitime. În felul aces-
ta individul nu mai priveşte legea 
doar ca o modalitate de sancţio-
nare, ferindu-se de ea sau, uneori, 
ocolind-o, ci ca o necesitate, ca o 
dimensiune firească a sistemului 
social, a desfăşurării normale a 
relaţiilor între oameni, ca un fac-
tor care apără valorile comune ale 
societăţii. Responsabilitatea devi-
ne astfel o coordonată intrinsecă 
a comportamentului uman, având 
un rol hotărâtor în realizarea con-
ştientă, liber consimţită, a dispozi-
ţiilor normelor juridice şi în pre-
venirea încălcărilor de lege [17, p. 
143-144].

În acelaşi timp, trebuie men-
ţionat că în noile condiţii demo-
cratice principiul fundamental al 
responsabilităţii a fost reformu-
lat în principiul responsabilităţii 
reciproce a statului şi persoanei 
[23, p. 198; 13, p. 152-168; 14, p. 
141-150; 30, p. 6], fiind consacrat 
în multe state la nivel constituţi-
onal. În lumina acestui principiu, 
se consideră că statul şi persoana 
sunt legaţi prin drepturi şi obliga-
ţii reciproce, încălcarea sau neo-
norarea acestora de către oricare 
dintre părţi urmând să se soldeze 
cu atragerea la răspundere juridică 
[23, p. 198]. 

Elementul central al princi-
piului responsabilităţii reciproce 
a statului şi a persoanei constă 
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în răspunderea juridică a statului, 
a autorităţilor sale şi a funcţio-
narilor publici pentru încălcarea 
constituţiei, a legii şi pentru pre-
judicierea morală sau materială a 
persoanei [13, p. 168; 14, p. 150]. 
Prin urmare, principiul în cauză 
este privit ca o necesitate a peri-
oadei contemporane, o condiţie 
indispensabilă edificării şi conso-
lidării statului de drept [3, p. 213-
214; 23, p. 198].

Aşadar, principiile enunţate 
sunt considerate de o bună parte 
de cercetători ca fiind fundamen-
tale pentru drept, precum și pentru 
ordinea de drept din societate.

În acelaşi timp, abordând pro-
blematica principiilor dreptului, 
nu putem să nu ne referim şi la alte 
idei originale consemnate în doc-
trina juridică, care într-o anumită 
măsură privesc subiectul dat din 
alt punct de vedere. 

Este de remarcat în acest sens, 
viziunea autorului rus R. Z. Levşiţ 
[29, p. 196], care referindu-se la 
şirul principiilor dreptului enume-
rate, de obicei, în literatura de spe-
cialitate susţine că acestea au mai 
mult un caracter general ideologic 
şi nicidecum un caracter juridic 
(de drept), dat fiind faptul că ele 
au pătruns în mai multe sfere ale 
relaţiilor sociale nu numai în cea 
juridică. Acestea dispun de o sem-
nificaţie ideologică şi educativă, 
nereflectând esenţa şi specificul 
dreptului. 

În viziunea sa, principiile 
dreptului trebuie construite reie-
şind din recunoaşterea dreptului 
ca sistem al ordinii sociale, mij-
loc al consensului social, cale şi 
mijloc de evitare şi soluţionare a 
contradicţiilor. Acestea trebuie să 
cuprindă întreaga materie a drep-
tului – ideile, normele şi relaţiile 
– şi să-i confere o anumită logică, 
consecutivitate şi echilibru. 

Din aceste considerente, auto-

rul citat prezintă următoarele ju-
decăţi de valoare. Principiile au un 
rol de orientare în formarea drep-
tului. Evoluţia dreptului merge de 
la idee la normă, după care prin 
realizarea normei spre practica 
socială. Deci, începând cu apariţia 
ideii, care adesea se formează ca 
principiu, principiile determină şi 
direcţionează dezvoltarea dreptu-
lui. Astfel, principiul de drept nu 
se limitează doar la faza de idee 
juridică (de drept), deoarece doar 
la apariţia sa, principiul reprezintă 
o idee, dar ulterior, dată fiind natu-
ra sa juridică, acesta se transformă 
în alte forme ale materiei dreptu-
lui – norme şi relaţii sociale [29, 
p. 197].

Referindu-se la tipologia prin-
cipiilor, cercetătorul atestă două 
clasificări ale acestora. Astfel, 
unele principii sunt consfinţite di-
rect în norme, fapt ce determină 
devenirea lor ca principii-norme. 
Altele nu cunosc o asemenea con-
sacrare expresă, fiind dispersate în 
mai multe norme. Acestea sunt de-
terminate a fi principii deduse din 
norme [29, p. 197-199].

Principiile-norme se regăsesc 
în orice ramură a dreptului, fiind 
direct consfinţite în lege (de ex., în 
dreptul constituţional – separaţia 
puterilor, drepturile omului etc.; în 
dreptul civil – libertatea antrepre-
noriatului, dreptul de proprietate 
etc.; în dreptul muncii – libertatea 
muncii etc.). La categoria princi-
piilor deduse sunt atribuite urmă-
toarele afirmaţii: „tot ce nu este in-
terzis, este permis”, „tot ce nu este 
permis, este interzis”, „ascultă şi 
partea adversă într-un proces” etc. 

În contextul unei alte clasifi-
cări, R. Z. Levşiţ atestă trei cate-
gorii de principii:

I. Prima categorie caracteri-
zează atitudinea generală faţă de 
drept şi lege şi include următoa-
rele postulate: fiecare cetăţean în 

parte şi societatea în ansamblu, 
supunându-se legii, trebuie să dis-
pună de posibilitatea de a cere şi 
impune respectarea acesteia de 
către guvernanţi; legea este ceea 
ce poporul doreşte şi stabileşte; 
legile trebuie respectate; libertatea 
constă în respectarea legii şi nu în 
ignorarea ei; cine se foloseşte de 
drept, acela nu lezează interesele 
nimănui; - neretroactivitatea legii. 

II. Cea de-a doua categorie de 
principii caracterizează atitudinea 
faţă de fiinţa umană ca valoare su-
premă şi cuprinde aşa postulate ca: 
omul nu trebuie să fie un mijloc de 
atingere a unor scopuri, dimpotri-
vă, omul trebuie să fie scopul; toţi 
oamenii se nasc liberi şi egali în 
drepturi; omul are dreptul la invi-
olabilitate; nimeni nu poate fi în-
vinuit şi atras la răspundere penală 
decât numai prin hotărâre judecă-
torească în corespundere cu legea, 
până la emiterea căreia omul este 
considerat nevinovat (prezumţia 
nevinovăţiei).

III. A treia categorie de prin-
cipii ţine de stabilirea dreptăţii 
în cadrul soluţionării litigiilor, cu 
examinarea probelor. Aici pot fi 
atribuite: nimeni nu poate fi jude-
cător în propriul proces; nimeni nu 
se poate justifica prin necunoaşte-
rea legii; într-un proces se ascultă 
şi partea adversă; orice incertitu-
dine este în folosul învinuitului; 
răspunderea survine numai pentru 
vinovăţie etc.

Desigur, autorul atenţionea-
ză că acesta nu este un şir exha-
ustiv al principiilor, el putând fi 
completat cu altele. Dar, ideea de 
bază rezidă în faptul că anume o 
asemenea abordare a subiectului 
accentuează conţinutul juridic al 
principiilor enunţate şi reduce ca-
racterul lor ideologic [29, p. 199]. 
Astfel, principiile enunţate nu 
configurează o ordine oarecare în 
cadrul societăţii, ci anume ordinea 
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de drept cu pronunţate note de de-
mocratism şi umanism. 

În doctrina juridică româneas-
că o viziune similară atestăm la 
cercetătorul I. Craiovan [7, p. 209] 
care susţine că principiile dreptu-
lui au fost caracteristice şi socie-
tăţilor antice. Relevante în acest 
sens fiind următoarele: Nemo cen-
setur ignorare legem (Nimeni nu 
are voie să nu cunoască legea); 
Justitia est constanset perpetua 
voluntas jussuum cuique tribuere 
(Justiţia este voinţa statornică şi 
neschimbătoare de a da fiecăru-
ia ce i se cuvine); Nemo judex in 
causa sua (Nimeni nu este judecă-
tor în propriul său proces); Nemo 
praesumitur malus nisi prolectur 
(Nimeni nu poate fi considerat vi-
novat, dacă nu i se dovedeşte vi-
novăţia); Audiatur et altera pars 
(Ascultă şi partea adversă într-un 
proces).

Pentru perioada contemporană, 
domnia sa reţine următorul set de 
principii generale ale dreptului: 
• Nimeni nu poate invoca necu-
noaşterea sau ignorarea dreptului 
– principiu impus de rolul drep-
tului în realizarea ordinii sociale, 
funcţionarea societăţii şi asigu-
rarea progresului social; • Odată 
consacrate, normele juridice, dar 
şi actele de aplicare a dreptului 
trebuie respectate de către toţi 
destinatarii prescripţiilor juri-
dice – subiecte individuale sau 
colective de drept – cerinţă care 
conturează principiul legalităţii;                                             
• Încălcarea dispoziţiilor normelor 
juridice antrenează o reacţie soci-
ală bine organizată după o anumită 
procedură şi prin implicarea forţei 
de constrângere publică în confor-
mitate cu principiul răspunderii;      
• Aplicarea principiului răspunde-
rii nu înseamnă – mai ales în statul 
de drept – o „stigmatizare” juridi-
că anticipată a persoanei, prezum-
ţia nevinovăţiei şi reţinerea doar a 

elementelor de fapt probate – fiind 
ridicate la rangul de principiu;         
• Soluţia juridică corectă, evitarea 
erorii judiciare, menirea dreptului 
nu pot fi realizate, dacă demersul 
juridic nu se bazează pe principiul 
aflării adevărului cu privire la fap-
te, împrejurări, persoane care cad 
sub incidenţa normelor juridice;    
• Principiul dreptului la apărare 
este un adevărat garant al ocroti-
rii persoanei umane în aşa fel în-
cât nici o persoană nevinovată să 
nu fie trasă la răspundere juridică;       
• Autoritatea lucrului judecat – de-
semnează situaţia juridică ce re-
zultă din soluţionarea definitivă şi 
irevocabilă a unui conflict dedus 
înaintea judecăţii.

În acelaşi timp, dintr-o per-
spectivă contemporană, mai largă, 
filosofică, politică, socială şi care 
are în vedere interdependenţa stat-
drept, cercetătorul enunţă ca prin-
cipii ale dreptului: democratismul 
puterii, pluralismul politic, sepa-
raţia puterilor în stat, independen-
ţa judecătorilor, drepturile omului, 
pluralismul formelor de proprieta-
te [7, p. 209].

O altă viziune originală asupra 
acestui subiect atestăm la autorul 
R. L. Ivanov [27, p. 115-116], po-
trivit căruia în principiile dreptului 
sunt reflectate două tipuri de legi-
tăţi: legităţi ce-şi extind acţiunea 
asupra întregii societăţi şi legităţi 
care caracterizează numai dreptul 
ca regulator social. Primele for-
mează conţinutul aşa-numitelor 
principii general-sociale (soci-
al-politice). În cuprinsul acestora 
sunt concentrate trăsăturile esenţi-
ale ale relaţiilor sociale reglemen-
tate juridic. O particularitate spe-
cifică a acestora rezidă în faptul că 
ele nu pot exista şi se dezvolta în 
afara formei juridice (de exemplu, 
relaţiile de proprietate etc.). Din 
categoria acestora fac parte: prin-
cipiul separaţiei puterilor, protec-

ţia proprietăţii, democraţia, uma-
nismul etc.

Legităţile sociale caracteristi-
ce doar dreptului se întrunesc în 
conţinutul unei alte categorii de 
principii denumite special-juri-
dice. Ele reflectă particularităţile 
reglementării juridice, determină 
distincţia de alţi regulatori soci-
ali şi, de aceea, sunt determinate 
a fi principii ale reglementării ju-
ridice. La categoria acestora sunt 
atribuite: principiul libertăţii, ega-
lităţii juridice, răspunderii pentru 
vinovăţie, unităţii între drepturile 
şi obligaţiile juridice, unităţii între 
dreptul obiectiv şi dreptul subiec-
tiv, principiul garantării de stat 
etc. 

Deosebit de important în acest 
caz este că principiile general-so-
ciale şi cele special-juridice pot fi 
eficiente doar fiind aplicate core-
lativ.

Din cele consemnate, putem 
constata că în majoritatea cazuri-
lor la categoria principiilor funda-
mentale ale dreptului sunt atribuite 
legităţi ce exced sferei juridicului. 
În viziunea noastră, acest fapt poa-
te fi explicat atât prin rolul pe care 
îl are dreptul în reglementarea ce-
lor mai importante relaţii sociale 
din societate, cât şi prin legătura 
strânsă şi interdependenţa dintre 
drept şi alte fenomene sociale. 
Cert însă este că aceste legităţi nu 
pot exista în afara dreptului, care 
este unicul în stare să le asigure 
realizarea, protecţia şi existenţa 
de facto ca valori sociale [6, p. 70; 
4, p. 8].

În încercarea de a surprinde ro-
lul şi necesitatea principiilor drep-
tului în societatea contemporană 
notăm că acestea sunt determinate 
a fi un factor de stabilitate, adapta-
re şi integrare în ordinea juridică, 
iar din punct de vedere al tehnicii 
juridice ele completează lacuna, 
corijează excesele şi anomaliile în 
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procesul de interpretare şi aplicare 
a dreptului.

Prin esenţă, principiile sunt 
nişte comandamente ale vieţii so-
ciale, ele vizând garantarea ordi-
nii şi securităţii relaţiilor sociale, 
oferind siguranţa necesară fiecărui 
cetăţean, prin ocrotirea vieţii sale, 
a bunurilor dobândite de el în mod 
legitim.

Semnificaţia principiilor fun-
damentale ale dreptului este văzu-
tă de către cercetătorul D. Baltag 
în următoarele [1, p. 95-96]: 

trasează linia directoare pen-- 
tru sistemul juridic. Fără ele drep-
tul n-ar putea fi conceput. În acest 
sens, principiile de drept exercită 
o acţiune constructivă, ele orien-
tează activitatea legiuitorului;

au un rol important şi în ac-- 
tivitatea justiţiei. Cei însărcinaţi 
cu aplicarea dreptului, trebuie să 
cunoască nu numai „litera legii”, 
ci şi „spiritul său”, iar principiile 
de drept alcătuiesc chiar „spiritul” 
acesteia; 

în cazuri determinate, prin-- 
cipiile dreptului ţin locul normelor 
juridice, atunci când, într-o cauză 
civilă sau comercială, legea tace, 
judecătorul soluţionează cauza în 
temeiul principiilor de drept;

acţiunea principiilor dreptu-- 
lui are ca rezultat conferirea sigu-
ranţei (corectitudinii [2, p. 541]) 
dreptului – garanţia acordată in-
divizilor contra imprevizibilităţii 
normelor coercitive – şi a concor-
danţei sistemului legislativ – adică 
concordanţa legilor, caracterul lor 
social (admisibil), oportunitatea 
lor.

Aşadar, principiile fundamenta-
le ale dreptului călăuzesc activita-
tea de creare şi de aplicare a drep-
tului [17, p. 125]. Rolul acestora 
este subliniat mai întâi în procesul 
de creaţie legislativă. Conţinând 
prescripţii esenţiale cu privire la 
construcţia normelor juridice şi cu 

privire la procesul realizării drep-
tului, principiile generale au un rol 
recunoscut în structurarea şi dez-
voltarea sistemului de drept.

Principiile orientează activita-
tea legiuitorului încă din momentul 
conceperii normei juridice. Având 
permanent în atenţie comanda-
mentele implicate în principiile 
dreptului, legiuitorul selectează 
acele cerinţe ale reglementării re-
laţiilor sociale, care răspund cât 
mai bine acestor comandamente.

În acelaşi timp, principiile 
dreptului au un rol excepţional 
şi în procesul realizării normelor 
juridice. În activitatea de aplicare 
a dreptului, organele statului au 
obligaţia să ţină seama de preve-
derile legii, aşa încât normele pre-
scrise să fie respectate de toţi, atât 
de către cetăţeni, cât şi de organele 
statului. În acest proces, cel che-
mat să aplice un anume text con-
cret de lege trebuie să ţină seama 
şi de „spiritul” acelui text, care 
poate fi descifrat, înţeles numai 
prin prisma principiilor dreptului 
[2, p. 541].

În acest sens, este deosebit de 
relevantă activitatea judecătoru-
lui, care – poate mai frecvent şi în 
situaţii, adesea mai dificile, ca alte 
organe ale statului – urmează să 
aplice legea atât în litera, cât şi în 
spiritul ei. Este deja un adevăr re-
cunoscut în activitatea judiciară că 
atunci când „legea tace”, judecă-
torul dă o soluţie în baza principi-
ilor dreptului. Desigur, aceasta nu 
este regula, ci excepţia, deoarece 
tendinţa generală este aceea de a 
stabili prin norme juridice precise 
şi clare cadrul în care urmează să 
acţioneze instanţele de judecată 
[17, p. 127-128].

Aşadar, principiile dau acele 
garanţii necesare indivizilor că 
normele dreptului sunt aplicate în 
concordanţă cu exigenţele funda-
mentale ale societăţii[4, p. 5].

În perioada contemporană, 
principiile generale ale dreptului 
asigură nu numai coerenţa dreptu-
lui intern, ci şi compatibilitatea şi 
armonizarea unor ordini juridice 
diferite, crearea unei ordini juridi-
ce noi [6, p. 71].

În acest sens este extrem de 
semnificativă ordinea juridică co-
munitară. S-a remarcat în acest 
caz că recurgerea la principiile 
fundamentale ale dreptului ca iz-
voare juridice se impune în mod 
deosebit având în vedere noutatea 
dreptului comunitar – ca ansam-
blul regulilor de drept aplicabile în 
ordinea juridică comunitară – care 
se află încă în faza consolidării 
sale spre deosebire de ordinea in-
ternă a fiecărui stat care cunoaşte 
o lungă perioadă de evoluţie [15, 
p. 13-14].

Respectiv, din acest punct de 
vedere sunt considerate ca prin-
cipii generale [15, p. 13-14]: pro-
tecţia drepturilor fundamentale 
ale omului, care constituie o super 
egalitate comunitară al cărei res-
pect îl impune Curtea de Justiţie 
instituţiilor comunitare; principiul 
respectării dreptului la apărare; 
principiul egalităţii, care presupu-
ne, în primul rând, excluderea dis-
criminării, adică un tratament egal 
al părţilor în situaţii identice şi 
comparabile; principiul certitudi-
nii juridice, potrivit căruia aplica-
rea legii la o situaţie specifică tre-
buie să fie previzibilă; principiul 
proporţionalităţii în conformitate 
cu care, mijloacele folosite de au-
torităţi trebuie să fie proporţionale 
cu scopul lor; principiul loialităţii 
(solidarităţii) – statele membre 
luând măsurile corespunzătoare 
pentru îndeplinirea obligaţiilor ce 
rezultă din calitatea de membru al 
Uniunii Europene.

În concluzie, pornind de cele 
expuse, conchidem că în perioada 
contemporană semnificaţia princi-
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piilor fundamentale ale dreptului 
este enormă, în special, pentru so-
cietatea noastră, deoarece anume 
acestora le revine un rol primordi-
al în călăuzirea procesului de de-
mocratizare şi edificare a statului 
de drept, de armonizare a sistemu-
lui juridic intern cu cel comunitar, 
necesar integrării europene a Re-
publicii Moldova. Pe de altă par-
te, anume acestora le revine rolul 
major de garantare și asigurare a 
securității juridice a persoanei în 
cadrul statului.
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