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Istoria statului și dreptului. Filoso  a dreptului

Introducere. Crearea dreptului reprezintă una 
dintre cele mai importante funcții ale unui stat. 

La etapa actuală de dezvoltare a societății noastre 
s-au produs schimbări importante la nivelul acestei 
activități. În mod corespunzător, conținutul propriu-
zis al conceptului dat a suportat și el unele modifi cări, 
mai ales sub impactul condițiilor și valorilor statului 
de drept.

Studiind literatura de specialitate, cu regret, con-
statăm că foarte puțini cercetători sunt preocupați de 
problema creării dreptului ca subiect de cercetare 
științifi că, în timp ce, în plan practic, autoritățile sta-
tului sunt implicate în activitatea normativă a acestu-
ia. Din punctul nostru de vedere, acest moment de-
notă gradul insufi cient de fundamentare științifi că a 
activității normative a statului, ceea ce se răsfrânge 
destul de negativ asupra calității actelor normative 
[12, p. 6]. Pe cale de consecință, susținem necesita-
tea investigării complexe, aprofundate și continue a 
acestui subiect.

Scopul studiului. Pornind de la cele menționate, 
în prezentul articol științifi c ne propunem să analizăm 
câteva abordări ale conceptului de creare a dreptului, 
pentru a elucida esența acestuia și corelarea cu alte 
noțiuni similare.

Rezultate obținute și discuții. În cadrul teoriei 
generale a dreptului, pentru desemnarea proceselor 
legate de crearea dreptului, adică a normelor juridi-
ce și a actelor normative ca izvoare ale acestora sunt 
folosite două noțiuni de bază – legiferarea și norma-
rea. 

Potrivit unor voci (din mediul academic rusesc), 
noțiunea de legiferare se folosește pentru desemna-
rea procesului general de adoptare a actelor juridice 
indiferent de tipul acestora, iar noțiunea de normare 
– doar pentru adoptarea actelor normative subordona-
te legilor [15, p. 49]. Totodată, unii autori consideră 
că pentru legi și actele normative subordonate legilor 
este bine-venită folosirea termenului legiferare, iar în 
cazul actelor adoptate de către organele municipale, 
conducătorii organelor neguvernamentale, persoa-
nele juridice, este binevenită folosirea termenului de 
normare [20, p. 47]. În pofi da acestor păreri, destul de 
frecvent, noțiunile în cauză sunt folosite ca sinonime 
[13, p. 6].

În încercarea de a clarifi ca această dilemă, consi-
derăm necesar pentru început de a concretiza concep-
tul crearea dreptului.

În literatura juridică rusească, sunt pe larg răspân-
dite defi nițiile care reduc crearea dreptului la activi-
tatea procesul de implimentare a normelor general 
obligatorii. În aceste defi niții, se pune accentul pe 
acțiunile/activitățile orientate spre elaborarea actelor 
normative ce conțin norme de drept pozitiv, care mo-
difi că sau completează dreptul pozitiv în vigoare. Din 
perspectiva dată, A.B. Vengherov defi nește crearea 
dreptului ca fi ind „o activitate procedurală organizată 
a organelor de stat orientată spre crearea normelor de 
drept sau spre recunoașterea/sancționarea regulilor 
de conduită ce funcționează deja în societate” [8, p. 
410]. O abordare analogică propun N.I. Matuzov și 
A.V. Maliko, care defi nesc conceptul ca fi ind „activi-
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tatea organelor de stat orientată spre adoptarea, modi-
fi carea sau abrogarea normelor juridice” [14, p. 297].

O astfel de defi niție poate fi  atestată și în doctrina 
autohtonă. În acest sens, prof. D. Baltag subliniază că 
crearea dreptului reprezintă o activitate desfășurată 
cu precădere de către autoritățile statului orientată 
spre adoptarea, modifi carea sau abrogarea normelor 
juridice [6, p. 288].

O abordare similară, doar că mai extinsă, oferă 
prof. rus S.S. Alexeev. În opinia sa, crearea dreptului 
ca activitate a organelor competente ale statului repre-
zintă doar partea fi nală a întregului proces, în rezulta-
tul căreia legea dobândește forță juridică și intră în vi-
goare [5, p. 89]. Expunându-se asupra acestei păreri, 
H.I. Kitaeva susține că în acest caz poate fi  urmărită 
ideea conform căreia norma dreptului în vigoare este 
un rezultat nu doar al activității unor subiecți speciali, 
ci și al unui proces complex social-politic de creare a 
dreptului [10, p. 55-56].

Extinzând defi niția formulată de către prof. S.S. 
Alexeev, autoarea subliniază că în contextul creării 
dreptului se manifestă destul de pregnant două proce-
se importante: pe de o parte, conturarea necesităților 
obiective ale vieții sociale și, pe de altă parte, acti-
vitatea creativă și activă a organelor competente ale 
statului de elaborare și de transpunere a normelor în 
sistemul de drept actual [4, p. 309].

În mod corespunzător, și cercetătorii autohtoni 
consideră că crearea dreptului este parte componentă 
a unui proces mai larg. În opinia prof. D. Baltag, prof. 
V. Bujor și T. Bujor, „crearea dreptului este un pro-
ces relativ îndelungat de formare a normei juridice. 
El începe cu analiza situației sociale, conștientizarea 
necesității de reglementare a acesteia, conturarea re-
glementărilor viitoare și fi nalizează cu elaborarea și 
adoptarea normei juridice. Ultima etapă desemnează 
crearea prorpiu-zisă a dreptului” [6, p. 287-288; 7, p. 
116].

Totodată, crearea dreptului este văzută și ca un 
proces de transpunere în lege a voinței de stat (ac-
tivitate statală, fi nalizată cu formarea dreptului [18, 
p. 122]). Și această idee este susținută de către cer-
cetătorii autohtoni [3, p. 60-61]. În pofi da acestui 
fapt, H.I. Kitaeva enunță câteva obiecții pe margi-
nea acestei abordări. Chiar dacă nu este împotriva 
recunoașterii creării dreptului ca fi ind o formă de 
exprimare a voinței, totuși consideră că realizarea 
acesteia de către un subiect al statului presupune în 
esență o simplifi care a problemei cercetate. Abordând 
crearea dreptului de pe pozițiile statului de drept, au-
toarea consideră destul de întemeiat că aceasta nu tre-
buie redusă doar la activitatea statului orientată spre 
transpunerea voinței sale în acte juridice (normative) 
[10, p. 57-58].

Din perspectiva dată, prezintă interes formularea 
propusă de către S.A. Komarov, care defi nește cre-
area dreptului ca fi ind „un tip de activitate statală în 
rezultatul căreia voința poporului (a clasei, a grupului 
social) se transpune în lege, se exprimă în norma de 
drept, într-un anumit izvor de drept”. O defi niție ana-
logică propun și cercetătorii noștri – V. Bujor și T. 
Bujor – în opinia cărora crearea dreptului reprezintă 
o activitate a organelor de stat și a funcționarilor aces-
tora în rezultatul căreia voința poporului (a clasei, a 
grupului social) se transpune în lege, se exprimă într-
un anumit izvor de drept și constă în elaborarea, mo-
difi carea și substituirea actelor normative [7, p. 116].

Paralel cu cele menționate, în doctrină mai pot fi  
atestate și alte paradigme de defi nire a creării dreptu-
lui. Unii teoreticieni consideră că aceasta reprezintă o 
formă a activității statale orientată spre crearea nome-
lor de drept, perfecționarea, modifi carea sau abroga-
rea lor. Bunăoară A.S. Pigolkin consideră că crearea 
dreptului este, în primul rând, „o formă de conducere 
statală a societății” [18, p. 215]. Totodată și V.K. Ba-
baiev susține că crearea dreptului presupune o acti-
vitate statală, activă ce reprezintă cel mai important 
mijloc de conducere a societății, fi ind strâns legată de 
tipul statului, forma și funcțiile acestuia [16, p. 305] 
(idee atestată și în doctrina noastră [3, p. 61]). 

Analizând numeroase defi niții, H.I. Kitaeva ajun-
ge la concluzia că toate sunt asemănătoare prin faptul 
că refl ectă următoarele [10, p. 66]: 

crearea dreptului-  este un proces; 
scopul acestui proces este stabilirea de reguli - 

general-obligatorii pentru reglarea relațiilor sociale; 
fi nalul acestui proces se materializează în acte - 

normative care conțin norme general-obligatorii de 
conduită. 

În același timp, autoarea susține că nu s-a ajuns la 
un numitor comun asupra următoarelor aspecte: 

momentul de inițiere a procesului de - creare a 
dreptului și numărul etapelor pe care le parcurge; 

coraportul elementului obiectiv și subiectiv în - 
procesul de creare a dreptului; 

subiecții implicați în procesul dat și rolul lor în - 
cadrul acestuia; 

conținutul normelor (de drept sau nu) refl ectate - 
în actele normative ca rezultat al procesului de creare 
a dreptului. 

Pornind de la aceste momente, autoarea propune 
delimitarea noțiunii de proces de creare a dreptului 
de cea de creare a dreptului, noțiuni apropiate, dar 
neidentice [10, p. 66].

Din perspectiva dată, procesul de creare a drep-
tului – este o noțiune mai largă, deoarece cuprinde 
orice procedură de adoptare a actelor normative. Al-
tfel spus, în calitate de rezultat pentru defi nirea proce-
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sului este sufi cient indiciul atingerea scopului formal 
– elaborarea și adoptarea actului care conține norme 
general-obligatorii. Calitatea acestor norme, cores-
punderea lor anumitor cerințe juridice nu constituie 
un indiciu esențial al procesului în cauză. Explicând 
această idee, autoarea subliniază următoarea situație: 
organul legiuitor, respectând toate procedurile și ur-
mărind scopuri nobile, a adoptat o lege ce nu dispune 
de un caracter „de drept” (indiferent de cauze), re-
strângând nejustifi cat drepturile și libertățile funda-
mentale ale omului. O astfel de situație poate fi  cali-
fi cată ca o eroare legislativă, prin care se cauzează un 
prejudiciu considerabil societății și membrilor aceste-
ia. Respectiv, autoarea se întreabă dacă în asemenea 
situație putem vorbi despre crearea dreptului. În opi-
nia sa – categoric nu, deoarece a fost adoptată o lege 
– forma recunoscută ofi cial de exprimare a normelor, 
dar dreptul nu a fost creat. Au fost create normele, ce 
au îmbrăcat forma corespunzătoare, care urmau să fi e 
completate cu conținut juridic. Procesul de creare a 
dreptului s-a realizat, dar dreptul nu s-a creat, crearea 
dreptului nu a avut loc. Desigur, în practică, de cele 
mai multe ori procesul de creare a dreptului se fi nali-
zează cu crearea dreptului, și în aceste cazuri se poate 
spune că acesta s-a realizat [10, p. 67].

Astfel, autoarea conchide că procesul de creare 
a dreptului (pe care îl numește proces normativ, în 
sensul că este un proces doar de adoptare a norme-
lor) este un concept mai larg, deoarece cuprinde orice 
procedură prevăzută de lege de adoptare a normelor 
juridice. În acest context, crearea dreptului este un 
concept mai îngust, deoarece cuprinde doar procesul 
care se fi nalizează cu crearea efectivă a dreptului, dar 
nu numai a normelor juridice. 

Pe de altă parte, crearea dreptului este văzut a fi  
un concept mai larg față de procesul normativ, dat fi -
ind faptul că înserează nu doar totalitatea activităților 
orientate spre adoptarea actelor normative, dar și un 
sistem de garanții organizaționale, economice, etico-
morale care împiedică adoptarea de acte normative ce 
nu corespund dreptului. Prin urmare, crearea dreptu-
lui este o noțiune care cuprinde nu doar procesul de 
creare a dreptului (proces normativ), dar și formarea 
condițiilor necesare pentru crearea normelor cu ca-
racter de drept.

Pornind de la aceste refl ecții, H.I. Kitaeva consi-
deră că un moment important – fundamentul creării 
dreptului în statul de drept rezidă în organizarea co-
rectă a organelor acestuia în corespundere cu idea-
lurile și valorile unui stat social și democratic. Din 
perspectiva dată este greu de imaginat un proces de 
creare a dreptului efectiv într-un stat de drept, dacă 
organele și funcționarii acestora nu dispun de legiti-
mitate și reprezentativitate sufi cientă. 

Prin urmare, autoarea ajunge la concluzia că crea-
rea dreptului în statul de drept începe cu formarea or-
ganelor acestuia și a ordinii de învestire cu competențe 
normative a funcționarilor acestora. Organizarea ne-
corespunzătoare a acestor organe (bunăoară, lipsa re-
prezentării adecvate a intereselor diferitor segmente 
sociale în organul legislativ) poate transforma cre-
area dreptului într-un simplu proces normativ și să 
denatureze principiul fundamental al statului de drept 
– supremația dreptului.

Așadar, prin crearea dreptului în statul de drept, 
în sens larg, trebuie înțeles, potrivit autoarei citate, nu 
doar un proces de adoptare a diferitor acte normative, 
dar unul din aspectele de sine stătătoare ale organiză-
rii și funcționării statului de drept, care rezidă în for-
marea și funcționarea structurilor juridice, competen-
te din punct de vedere organizațional și procedural să 
adopte acte normative. În opinia sa, doar o asemenea 
defi nire largă a termenului este în stare să cuprindă 
toate aspectele importante ale acestuia, de care depin-
de calitatea dreptului pozitiv și posibilitatea reală de 
îmbunătățire a acestuia [10, p. 68].

Totodată, autoarea a încercat să formuleze și 
o defi niție îngustă a creării dreptului, potrivit că-
reia aceasta presupune totalitatea activităților 
organizaționale și procedurale desfășurate de către or-
ganele de stat și funcționarii acestora, care dispun de 
competențe normative, având un statut reprezentativ, 
realizate conform unei ordini strict prestabilite, care 
asigură posibilitatea evaluării și luării în considerație 
a tuturor factorilor (de natură socială, economică și 
etico-morală) ce determină caracterul de drept al ac-
telor normative adoptate [10, p. 68].

O astfel de defi nire a creării dreptului presupune 
o nouă interpretare a raportului dintre elementele care 
îl compun. În mod concret, H.I. Kitaeva subliniază că 
noțiunea de legiferare și cea de activitate normativă 
(normare) capătă o nouă semnifi cație și nu constituie 
elemente ale creării dreptului, după cum frecvent se 
enunță în literatura de specialitate. 

Reiterăm în context că, tradițional, în doctrină, 
noțiunea de activitate normativă desemnează activita-
tea ministerelor și autorităților administrației publice 
orientate spre adoptarea, modifi carea sau abrogarea 
actelor normative cu caracter administrativ (subor-
donate legii), adică activitate normativă departamen-
tală. Sau, potrivit unei alte opinii, crearea dreptului, 
în funcție de semnifi cația actelor adoptate, cuprinde 
două segmente legiferarea și activitatea normativă 
(normarea). Legiferarea reprezintă procesul de crea-
re a actelor legislative de către autoritatea legislativă 
supremă a statului (legiuitor), care presupune o pro-
cedură specială – etape ale procesului legislativ. Nor-
marea presupune, la rândul ei, activitatea normativă 
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a autorităților publice și a funcționarilor din cadrul 
acestora [19, p. 377]. 

Contrar acestei vizuni răspândite, cercetătoarea 
propune determinarea raportului dintre aceste noțiuni 
în baza principiului delimitării dreptului de lege, în 
baza admiterii faptului că nu orice act normativ adop-
tat este și un act creator de drept, dacă nu are carac-
ter de drept și nu poate fi  aplicat. În acest caz trebuie 
ținut cont de faptul că dacă conținutul de bază al le-
gii de drept este format din voința poporului creată 
prin consens, iar principalul act ce poate stabili drep-
turi și obligații într-un stat de drept este legea – act 
adoptat de către organul legislativ al statului format 
prin manifestarea de voință a întregului popor, fi ind 
o reprezentanță națională, atunci crearea dreptului 
în sens îngust semnifi că doar adoptarea de legi cu 
un conținut de drept. Potrivit teoriei, restul activității 
normative a statului de drept este chemată nu să expri-
me voința poporului, prin instituirea de norme obliga-
torii, ci să se supună acesteia. Pe aceasta se bazează 
principiul legalității. Aceasta reprezită o manifestare 
a caracterului sistemic al legislației. Cu toate acestea, 
dacă e să privim noțiunea de creare a dreptului din 
punctul de vedere al conținutului de drept al actului 
normativ, atunci orice act normativ care corespunde 
legilor de drept, de asemenea obține caracter de drept, 
iar adoptarea acestuia denotă crearea dreptului.

Succint, raportul dintre crearea dreptului și nor-
mare poate fi  exprimat prin următoarea formulă: orice 
creare a dreptului cuprinde și normarea ca proces, 
dar nu orice normare devine o creare a dreptului și nu 
se identifi că cu aceasta. Normarea juridică, după cri-
terii formale, este o noțiune mai largă, ce cuprinde în 
sine toate tipurile și modalitățile de adoptare a norme-
lor general obligatorii de către organele competente. 
Crearea dreptului, la rândul său, este un concept mai 
larg pornind de la conținutul său și de aceea nu întot-
deauna coincide și se reduce la noțiunea de normare 
[10, p. 69]. 

Din punctul nostru de vedere, chiar dacă H.I. Ki-
taeva propune o abordare inedită a defi nirii noțiunii 
de creare a dreptului în baza concepției statului de 
drept (destul de actuală la moment), totuși nu sun-
tem de acord cu delimitarea pe care o realizează între 
crearea dreptului și normare. Considerăm eronată 
abordarea activității normative ca un proces simplu 
de creare a normelor juridice fără un conținut de 
drept. În esență, acest moment contravine principiu-
lui general potrivit căruia toate legile sunt prezumate 
a fi  constituționale până la proba contrară, adică până 
când ofi cial nu sunt declarate neconstituționale. La 
fel, toate actele normative subordonate legii se bucu-
ră de prezumția legalității până la proba contrară. În 
esență, aceasta semnifi că faptul că actele normative 

(indiferent că sunt legi sau acte normative suboronate 
legilor) sunt general obligatorii și executorii pentru 
toți, atât timp, cât nu au fost abrogate sau lipsite de 
forță juridică în oricare alt mod. Pornind de la aceas-
ta, considerăm că crearea dreptului poate fi  defi nită 
ca activitatea autorităților competente orientată spre 
realizarea unei importante funcții a statului – crearea 
și perfecționarea normelor de drept (crearea dreptului 
pozitiv) conform procedurilor stabilite, cu luarea în 
considerare a necesităților sociale.

Din perspectiva dată ne raliem opiniilor expuse în 
doctrina românească, care susțin că crearea dreptu-
lui, adică ridicarea voinței publice la rangul de lege, 
se realizează, îndeosebi, prin activitatea normativă a 
organelor de stat, activitate care se fi nalizează prin 
adoptarea de acte normative [2, p. 95]. În aceeași 
manieră opinează și cercetătorul autohton D. Baltag, 
potrivit căruia „crearea dreptului are loc, în principal, 
prin activitatea normativă a organelor de stat și, mai 
ales, în statul democratic prin activitatea normativă a 
Parlamentului și a Guvernului, activitate ce se fi nali-
zează cu adoptarea de acte normative” [1, p. 187].

O abordare distinctă a conceptului analizat propu-
ne T.O. Didâci, care subliniază că activitatea de creare 
a dreptului este destul de complexă și multidimensio-
nală, ce asigură formarea normelor de drept național 
și internațional, actualizarea și perfecționarea acesto-
ra. Totodată, crearea dreptului reprezintă o varietate 
a activității juridice practice, rezultatul căreia se ma-
terializează în adoptarea de acte cu caracter juridic. 
La moment, crearea dreptului trebuie înțeleasă într-
un sens larg ca activitate desfășurată de către stat în 
persoana autorităților sale, de către societate cu aju-
torul instituțiilor reprezentative (directe și indirecte), 
a instituțiilor comunității internaționale, organelor de 
autoadministrare locală, organizațiilor nonguverna-
mentale etc. [9, p. 68].

O astfel de interpretare largă a conceptului, în 
opinia autorului, refl ectă caracterul democratic al 
acestei activități a statului, un nivel înalt de dezvol-
tare a societății civile și dă posibilitatea cumulării 
activității statale din sfera dată cu activitatea normati-
vă a populației statului, instituțiilor societății civile și 
a comunității internaționale. 

Tradițional, reiterăm că în literatura juridică sovie-
tică, crearea dreptului era văzută doar ca un monopol 
al statului, rezultatul căruia era însăși dreptul, modifi -
carea și perfecționarea acestuia sub forma unui sistem 
de acte normative, care reprezenta în ansamblu baza 
legislativă a statului. La etapa actuală de dezvoltare 
a statului și a societății civile o astfel de abordare a 
fenomenului de creare a dreptului este una foarte li-
mitată, deoarce nu refl ectă rolul instituțiilor societății 
civile și a comunității internaționale în această sferă 
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de activitate. Prin urmare, trecerea de la abordarea re-
strânsă a conceptului ca fi ind o activitate statală, la una 
mai largă – ca o activitate a subiecților competenți ai 
statului, a instituțiilor societății civile și a comunității 
internaționale, necesită în opinia autorului o recon-
ceptualizare a rolului statului în activitatea de creare 
a dreptului [9, p. 69].

În concluzie, generalizând cele expuse, subliniem 
că în activitatea de creare a dreptului participă diferiți 
subiecți, care acționează în conformitate cu norme-
le de procedură consacrate normativ. Pornind de la 
faptul că crearea dreptului în statul de drept este un 
fenomen juridic complex, multilateral și multinive-
lar este foarte importantă conceptualizarea și fun-
damentarea științifi că a acestei activități, pentru ca 
subiecții competenți să poată cât mai bine și efectiv să 
perfecționeze normele de drept în interesul societății, 
pornind, în special, de la necesitățile acesteia.
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