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REZUMAT 

Într-o eră a globalizării, importanța unor elemente bazice, precum germenii 

dreptului poate fi ușor trecută cu vederea. Un asemenea fenomen poate fi rezultatul 

unui cumul de factori, de la viteza cu care se desfășoară viața în societatea actuală, la 

surplusul normativ, la care se adaugă diminuarea interesului acordat trecutului în 

opoziție cu tendința de a se privi înainte, întru goana elaborării și consolidării unui 

drept uniform.  

Prin prezenta lucrare se dorește luarea unei scurte pauze de privit în trecut, spre 

izvoarele creatoare de drept așa cum ne este înfățisat azi, după o evoluție milenară. O 

astfel de analiză a ”arhitecților” dreptului actual poate fi prilejul perfect pentru 

cântărirea avantajelor și dezavantajelor pe care predecesorii noștri le-au cunoscut în 

construirea sistemelor de drept, și totodată , un punct stabil de la care să se poată 

purcede spre clădirea viitoarelor sisteme juridice. 

În acest sens, obiectivele propuse prin studiul nostru vizează aspecte precum : 

Identificarea aspectelor privitoare la influența pe care ierarhia izvoarelor dreptului o 

poate avea asupra unui întreg sistem de drept și indirect asupra întregului sistem 

social-economic, enumerarea principalelor avantaje ori din contră, dezavantaje pe care 

un sistem de drept bazat pe codificare ori unul pur jurisprudențial le pot genera., 

analiza şi descrierea inițiativelor și a celor mai bune practici întru uniformizarea 

dreptului la nivelul Uniunii Europene, pornind de la ierarhizarea izvoarelor dreptului, 

nevoia armonizării reglementărilor naţionale cu cerințele practicii și în același timp cu 

realitatea societăţii internaţionale. 

De ce o analiză a trecutului?  

Răspunsul decurge din faptul că așa cum în dreptul roman se poate observa o 

continuitate și o discontinuitate în materia izvoarelor dreptului,  același fenomen se 

regăsește și în dreptul Uniunii Europene, mai ales dacă avem în vedere relația dintre 

izvoarele dreptului continental și cele din sistemul de drept anglo-saxon, căci, dacă 

sistemul continental preia tehnica romană, anglo-saxonii preiau spiritul dreptului 
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roman.  Latura constantă este reprezentată de lege, iar discontinuitatea se reflectă în 

activitatea pretorului și în rolul jurisprudenței. Și la anglo-saxoni se poate observa 

aceeași relație între precedentul judiciar, jurisprudență, știința dreptului și codificare. 

    Cât privește dreptul continental, latura constantă o domină pe cea a 

discontinuității, având în vedere că în acest sistem de drept, mijloacele procedurale și 

cercetarea științifică nu au ponderea din dreptul englez, deși s-ar părea că se 

prefigurează o sinteză. 

    Istoria izvoarelor dreptului e guvernată și de  legea negării negației, astfel, 

dreptul medieval, prin degenerare, neagă construcția juridică romană, în timp ce 

izvoarele dreptului burghez denotă o întoarcere la concepția romană, pe un plan, însă, 

superior ( perceput în sistematizarea instituțiilor, pe baza unei terminologii unitare, 

remarcându-se și o uniformizare instituțională). Acest lucru se explică prin faptul că 

atât dreptul roman cât și dreptul modern au oglindit cerințele economiei de schimb, 

ceea ce nu este cazul în dreptul feudal. 

  Izvoarele dreptului modern se configurează așadar, ca o sinteză superioară la 

nivelul terminologiei, principiilor, instituțiilor și ramurilor de drept. Prin aceasta , 

dreptul anglo-saxon pare mai puțin sistematizat, iar izvoarele dreptului continental 

mult mai bine sistematizate, într-un mod mult mai armonios, dar mai puțin eficient. 

  Prin cercetarea și analiza impactului pe care diferitele izvoare de drept le-au 

avut asupra eficienței principalelor sisteme de drept, teza își propune a evidenția 

dimensiunea viitorului unui sistem de drept care să corespundă cerințelor climatului 

Uniunii Europene, prin raportarea la parametrul izvoarelor creatoare de drept. 

        În vederea atingerii scopului şi obiectivelor propuse prin tema aleasă, în 

procesul elaborării prezentei lucrări, în prima fază am selectat materialul legislativ, 

jurisprudenţial şi doctrinar, român şi străin, pe care am încercat să îl valorific 

folosindu-mă de metodele deja consacrate ale cercetării ştiinţifice a fenomenelor 

juridice:  

 



Evoluţia izvoarelor dreptului. Rolul noilor factori de configurare în elaborarea şi 
consolidarea dreptului Uniunii Europene 

 

8 

 

- metoda comparativă 

- Esențială în construirea tipologiilor juridice și a clasificărilor,  a fost utilizată 

pentru a realiza atât studiul tipologiei dreptului, dar mai ales pentru a extrage 

avantajele si dezavantajele pe care promovarea anumitor izvoare ale dreptului , în 

principalele sisteme de drept, le prezintă.  

- Astfel, pe lângă un studiu comparativ între izvoarele din sistemul anglo-saxon 

și izvoarele dreptului continental, spre exemplu, comparația a fost dusă mai departe, 

atât prin privirea in oglindă a sistemelor de drept, dar și a izvoarelor specifice unui 

singur sistem al dreptului. Așadar, spre exemplu, cu privire la izvoarele dreptului 

roman, comparația s-a realizat în special cu privire la statica specifică dreptului civil 

roman ( în care legea reprezenta principalul izvor al dreptului) și dinamica asigurată 

de alte izvoare ale dreptului ( în special de activitatea creatoare a pretorului, care prin 

mijloace procedurale dar și prin edictele sale, nu doar ca a creat noi drepturi 

subiective, pe cale procedurală, dar a devenit și garantul supraviețuirii dreptului roman 

peste veacuri, și desigur jurisprudența, ca știință a dreptului, ambele, izvoare prin care 

s-a realizat armonizarea dintre sistemul normativ și realitatea socială); 

- De asemenea, este utilizată această metodă și în compararea rolului acelorași 

izvoare de drept din țara noastă, cu cele specifice dreptului Uniunii Europene;  

- Un alt exemplu ar fi delimitarea conceptuală între ceea ce noi azi numim 

jurisprudență -  și anume cumulul  hotărârilor pe care instantele judecatoresti de toate 

gradele (Judecătorii, Tribunale, Curti de apel, Înalta Curte de Casatie si Justitie...) le 

dau în spețele ce au de judecat, spre a rezolva conflictele ce le sunt supuse- și ceea 

prin care romanii desemnau știința dreptului, ori activitatea de cercetare și interpretare 

a jurisconsulților, ( sau cum spunea împăratul Justinian,” juris prudentia est divinarum 

atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia”) 

- metoda istorică  

- Utilizată de juriști atât întru dezvăluirea sensului evenimentelor trecute, care 

prin regularitățile care le determină succesiunea, influențează în mod direct dreptul, 
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influență oglindită în modificările suportate de la nivelul conținutului reglementărilor 

și fizionomiei instituțiilor juridice, este folosită în elaborarea tezei  în vederea 

evidențierii modificărilor suferite de diferitele izvoare ori insituții, în evoluția istorică 

a sistemelor dreptului. 

- Astfel, o atenție sporită s-a acordat fluctuațiilor pe care importanța diverselor 

izvoare ale dreptului le prezintă în urma modificărilor survenite în evoluția istorică a 

diferitelor popoare. Spre exemplu, vom vedea cum reorganizările la nivelul politic al 

societății romane, au dus de la o inițială uriașă recunoaștere a obiceiului ca izvor 

primar al dreptului, la o neglijare a acestuia, care în  alerta dezvolatre economică pe 

care societatea a cunoscut-o, a fost rapid detronat de lege, ca în final, pe fondul 

degradării palpabile a societății aflate la umbra imperiului din epoca dominatului, să 

se încerce o revenire la valorile inițiale, consacrându-se din nou importanța acestui 

izvor de drept denumit cutumă. Soartă similară au avut de fapt toate izvoarele 

dreptului roman, a căror importanță a oscilat în funcție de orânduirile conducerii 

statale, răspunzând fiecare cerințelor societății aflate într-un anumit stadiu de evoluție. 

- De asemenea, aceeași metodă s-a dovedit a fin necesară și în analiza evoluţiei 

Uniunii Europene şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în ceea ce 

priveşte consacrarea principiilor generale de drept;  

- metoda logică  

- definită ca fiind totalitatea de procedee și operațiuni metodologice și 

gnoseologice specifice, prin care se creează posibilitatea surprinderii structurii și a 

dinamicii raporturilor necesare între diferite component ale sistemului juridic al unei 

societăți, a fost folosită în vederea sintezei punctelor de vedere ale autorilor 

menţionaţi cu privire la tema investigată, precum şi în expunerea concluziilor proprii;  

- metoda sociologică  

- a fost utilizată automat întrucât dreptul este o realitate socială, iar regulile de 

drept au importante consecinţe implicate în destinul social şi individual al omului, 
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juristul neputându-se izola la adăpostul tehnicii juridice, și trebuind să se plaseze în 

centrul vieţii sociale;  

Astfel, prima parte a lucrării a fost dedicată fixării terminologiei în domeniu și 

noțiunilor definitorii, de la ideea de drept până la noile tendințe ale globalizării. În 

acest sens, prin capitolele și secțiunile primei părți am încercat prezentarea ancorării 

dreptului în sistemul normativ social, de la definirea sa conceptuală, la relația cu 

celelalte forme de conduită umane ( religie, morală, obiceiuri, norme de conviețuire 

socială dar și norme tehnice). După analiza foactorilor clasici de configurare a 

dreptului ( cadrul natural, istoric, etnic și național, social-economic, politic, uman, 

cultural-ideologic), ultima secțiune a acestei părți propune globalizarea ca nou factor 

de configurare a dreptului. A defini globalizarea într-o formă definitivă și universal 

acceptată poate fi o muncă sisifică, având în vedere că este de departe cel mai vast 

proces de transformare social-istorică a omenirii și în același timp o uriașă provocare a 

secolului nostru, prin care întreaga societate este antrenată înspre o direcție comună. . 

În genere, globalizarea marchează vârtejul schimbărilor sociale, economice, politice, 

culturale, etc., prin elemente diverse, de la fenomene la strategii și chiar ideologii. 

Deși la nivelul cercetării științifice, diversele dimensiuni sociale impun viziuni diferite 

asupra noțiunii de globalizare, în fapt, la nivelul efectelor se poate observa o relație de 

interdependență între sferele economice, politice și juridice. Justificarea decurge din 

însăși impunerea redimensionării funcțiilor dreptului în raport cu  modificările suferite 

în celelalte domenii. În acest sens se configurează necesitatea armonizării legislative 

la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene
1
. Adaptarea mediului juridic la noile 

condiții impuse de fenomenul globalizării vizează nu doar toate ramurile de drept ( de 

la mediul de afaceri, direct modelat de extinderea libertății de circulație a mărfurilor, 

persoanelor, serviciilor, capitalurilor, și desigur a informațiilor
2
 la nevoia comună de 

combatere a terorismului ori de protejare a datelor cu caracter personal) dar și o 

                                                           
1
 Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ediția a V-a, Ed. C.H.Beck., București, 2014, p.10; 

2
 Mircea Coșea, op.cit., p.21; 
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armonizare la nivel instituțional. Cu siguranță, însă, cronotopul globalizării pe care îl 

traversează generația contemporană reprezintă doar un act incipient pe scena evoluției 

istorice a dreptului, scenă pe care inițialii actori principali (statele) cedează treptat 

lumina reflectoarelor unui nou protagonist, și anume dreptul universal (creat prin 

uniformizarea normativă care se poate clădi numai prin elemente precum : instituții 

puternice, cooperare interregională şi integrare regională; integrare politică). 

A doua parte a tezei propune urmărirea evoluției izvoarelor dreptului, de la 

romani până în prezent. O atenție sporită este alocată izvoarelor dreptului roman nu 

doar din rațiuni care să țină de dimensiunea istorică a dreptului, dar mai ales deoarece 

în construcția lor juridică solidă se pot găsi modele dar și răspunsuri pentru probleme 

actuale (în mod paradoxal), prin care să se poată dezvolta un nou tip de drept 

universal. Pe scena juridică actuală, dreptul modern pare să aibă nuanțe metafizice, 

prioritare părând a fi reformarea izvoarelor de bază ale dreptului și procesul de 

codificare. Considerăm însă, că pe lângă preocupările susținute privind tehnica 

legislativă, esențială este și analiza adevăratelor cauze ale dreptului. Într-un context în 

care se lasă impresia că dreptul joacă rolul unui  creator de noi și noi relații sociale, 

ducându-ne astfel cu gândul la apariția unui drept virtual, este util să reîntoarcem 

privirea spre un sistem în care relațiile sociale sunt factorii generatori de acțiuni în 

justiție, și prin urmare, generatori de drept. Evoluția izvoarelor dreptului privat roman 

prezintă un real interes, întrucât acestea sunt creații profund originale, neavând un 

model în alte izvoare de drept. Dinamica izvoarelor dreptului privat roman a fost 

determinată de acțiunea conjugată a trei factori: mentalitatea conservatoare a 

romanilor, spiritul lor practic și receptarea ideilor de echitate și de bună credință, ca 

elemente componente ale dreptului. Pentru a putea depăși dezacordul ivit între 

dispozițiile din legi și noile cerințe ale vieții sociale, romanii au recurs la mijloace 

procedurale și la cercetarea științifică, pe care le-au elaborat în lumina cerințelor 

echității și bunei credinte. Așa se face că spre sfârșitul republicii, edictul pretorului și 

jurisprudența au îndeplinit funcțiile unui filtru juridic, de natură să pună de acord 
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dispozițiile din vechile legi cu noile realități. Așadar, originalitatea și eficacitatea 

izvoarelor dreptului privat roman au fost datorate evoluției acestora în funcție de 

cerințele practicii, și nu de rațiuni de ordin metafizic ori sete de codificare și tehnici 

legislative. Instrumentele gândirii și practicii juridice, adică principiile, instituțiile , 

categoriile și conceptele elaborate, nu au fost altceva decât expresii ale transformărilor 

din viața socială, economică și politică a romanilor. Întemeindu-se pe ideile de 

echitate și de bună credință, s-au configurat jurisprudența, dreptul pretorian și dreptul 

ginților, ca replici la foramalistul și rigidul drept civil. Armonia dintre statica și 

dinamica izvoarelor dreptului privat roman a fost asigurată de conjugarea activității 

pretorului cu jurisprudența, care acționau în același sens, promovând aceleași idei, dar 

prin mijloace diferite; jurisconsulții extinzând sfera de reglementare juridică pe cale 

de interpretare, iar pretorii , prin sancționarea de noi drepturi subiective pe cale 

procedurală. 

În aceeași parte a doua se regăsesc și izvoarele dreptului în sistemul continental 

în oglindă cu izvoarele specifice sistemului anglo-saxon. Din perspectiva juriștilor 

sistemului continental, procedura jurisprudențială a anglo-saxonilor pare greoaie și 

subiectivă, având în vedere că nu se bazează pe o sistematizare științifică, ori litera 

legii nu poate fi susceptibilă de eroare umană precum activitatea unei instanțe. 

Justificarea constă în aceea că sistemul common law este produsul unei evoluții 

îndelungate, desfășurate în condițiile specifice ale insulelor britanice, rezultatul unei 

mentalități juridice cu totul diferită de cea regăsită pe continentul european. În timp ce 

în sistemul continental , prin tălmăcirea abstractă a speței, prin prisma categoriilor 

instituțiilor juridice prestabilite, jurițtii contribuie la perfectarea permanentă a 

sistemului de drept, reprezentanții dreptului comun, prin interpretarea lor concretă a 

relațiilor dintre părți, a drepturilor și obligațiilor acestora și folosind hotărârile 

judecătorești drept ghid, nu fac altceva decât să acționeze conform convingerii că 

dreptul are o natură pur umană, nu teoretică, orice codificare reprezentând o 

îndepărtare de la aceasta. Sistemul de drept anglo-este scutit de critici sub un singur 



Evoluţia izvoarelor dreptului. Rolul noilor factori de configurare în elaborarea şi 
consolidarea dreptului Uniunii Europene 

 

13 

 

ascpect, și anume al caracterului său dinamic, mereu adaptat la realitatea exterioara 

dreptului. Avantajul acestui sistem constă în faptul că se evită în mai mare măsură 

situatia paradoxală în care ‘’ceea ce legal’’ vine în opoziție cu ‘’ceea ce este 

echitabil’’. 

Următoarea parte a tezei privește analiza izvoarelor dreptului în sistemul nostru 

de drept. În primul capitol, dedicat izvoarelor dreptului feudal românesc, în urma 

analizei Legii Țării, pravilelor bisericești, pravilelor laice dar și a izvoarelor dreptului 

sub regimul turco-fanariot, am concluzionat că deși mulți istorici contestă 

originalitatea dreptului feudal românesc, trebuie reținut faptul că, deși izvoarele 

dreptului nostru feudal au puternice influențe bizantine, acestea corespund și 

oglindesc un sistem de drept atotcuprinzător, adaptat la specificul realității românești. 

Capitolul doi al aceleiași părți cuprinde prezentarea izvoarelor formale ale dreptului : 

Obiceiul juridic, doctrina, practica judiciară și precedentul judiciar, contractul 

normativ și actul normativ.  

Izvoarele dreptului Uniunii Europene sunt analizate în cea de a patra parte a 

tezei. Primul capitol revelează importanța principiilor dreptului dar și a metodelor de 

interpretare ale Curții Europene de Justiție. Cele două tipuri de izvoare își găsesc 

puntea de legătură în tocmai  menirea instituției de la Luxembourg, și anume 

garantarea ”respectării dreptului în interpretarea/aplicarea tratatelor”, la care se adaugă 

suprapunerile de conținut recunoscute în literatura de specialitate . Între metodele de 

interpretare ale Curții de Justiție și principiile generale ale dreptului există o legătură 

evidentă, CJCE, în lipsa unor metode determinate apelând adesea la cele din urmă în 

interpretarea normei. Desigur, CJCE nu este limitată la aceste principii, având la 

îndemână metodele de interpretare specifice sistemelor juridice statelor membre, 

adaptate la cerințele comunitare. În căutarea justului și întru înfăptuirea justiției, 

interpretarea actului normativ nu capătă forma unei opțiuni, ci a unei condiții sine qua 

non, întrucât norma juridică generală și abstractă prinde viață prin activitatea creatoare 

a judecătorului care , prin analiza sa îi valorifică sensul originar și îi conferă finalitate 
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practică. Nu în ultimul rând, strânsa legătură dintre principiile dreptului și acțiunile de 

interpretare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene este confirmată și prin faptul că 

principiile fundamentale ale dreptului Uniunii Europene se întemeiază pe tocmai  

valorificarea principiilor generale de drept prin jurisprudența CJCE. Principiile 

fundamentale ale dreptului Uniunii Europene,  statuate prin jurisprudența Curții de 

Justiție sunt  :  

- Principiul împuternicirii speciale limitate; 

- Principiul împuternicirii implicite (implied powers) 

- Principiul subsidiarităţii; 

- Principiul proporţionalităţii; 

- Principiul echilibrului instituţional („checks and balances“) 

            - Principiul rangului prioritar al dreptului unional faţă de dreptul naţional 

- Principiul aplicării directe a dreptului unional(principiul preferinţei 

comunitare) 

- Principiul democraţiei şi transparenţei (principiul solidarităţii statelor în ceea 

ce priveşte informarea cu privire la comportamentul lor, atât în relaţiile comunitare, 

cât şi în cele cu statele terţe);  

- principiul nediscriminării sau al egalităţii de tratament. 

În capitolul doi al celei de a patra părți ne-am oprit asupra sistemului legislativ 

și ordinii juridice specifice Uniunii Europene. Astfel, am alocat secțiuni diferite 

izvoarelor primare, dreptului derivate și izvoarelor complementare. 

Paginile finale ale tezei se raportează la radiografia realizată prin conținut 

izvoarelor dreptului din sistemele de drept ajunse deja la maturitate, precum și a 

acelora ale căror tulpini se configurează în prezent. Acestea din urmă trebuie elaborate 

și consolidate treptat, pe baza îndelungii existențe (și experiențe) a celor dintâi, pentru 

a se evita blocajele deja cunoscute în construcțiile juridice anterioare și a clădi cu 

temeinicie sistemele juridice viitoare. După cum spuneam, evoluția izvoarelor 

dreptului a fost permanent marcată de împletirea a două elemente dominante și anume 



Evoluţia izvoarelor dreptului. Rolul noilor factori de configurare în elaborarea şi 
consolidarea dreptului Uniunii Europene 

 

15 

 

continuitatea și discontinuitatea acestora  Despre o relație similară între izvoarele 

dreptului se poate vorbi și în cazul dreptului Uniunii Europene, ale cărui izvoare 

interacționează constant, configurându-se astfel un drept nu doar dinamic ci si 

complex. Astfel, tendința nu este aceea de a diminua rolul unora dintre izvoare, ci 

maximizarea eficienței fiecărui izvor de drept în sine, și prin urmare satisfacerea 

necesitățiilor numeroaselor popoare aflate sub aceeași cupolă. Se acordă aceeași 

importanță necesității codificării dreptului Uniunii Europene, unificării dreptului 

privat (latura contractuală fiind preponderentă în raporturile dintre statele membre), 

dezvoltarea unei terminologii contractuale comune, astfel încât dreptul instituțional, 

dreptul material și dreptul procesual specifice Uniunii Europene să ia forma unui 

sistem de drept care să depășească cu succes testul istoriei. În aceeași măsură se 

recunoaște rolul de izvor esențial al dreptului jurisprudenței Curții Europene de 

Justiție ”întrucât în numeroase probleme aceasta completează și precizează dispozițiile 

Tratatului concomitent cu asigurarea respectării lor”
3
. 

Așadar, privindu-le evoluția, putem spune că izvoarele dreptului modern se 

înfățișează ca o sinteză superioară la nivelul terminologic, instituțional, al principiilor 

și ramurilor de drept.  

De altfel, se observă o tendință la nivel european de găsire a celor mai bune 

soluții(atât pentru sfera juridicului cât și pentru cerințele sociale), soluții care să vină 

nu doar din zona actului normativ dar și din cea a  precedentului judiciar. Cum 

romanii au consocut cea mai eficientă ”cârmuire juridică” în perioada în care pretorul 

a avut libertatea de a crea și în care jurisprudența cunoștea apogeul, nu ar fi tocmai 

hazardată recunoașterea rolului izvoarelor care țin de partea practicii judiciare,a 

jurisprudenței de tip pretorian, precum nici valorificarea acestora. 

În fine, armonizarea, inclusiv la nivel european a izvoarelor dreptului nu se 

poate înfăptui decât prin gravitarea întregului proces de elaborare a dreptului în jurul 

                                                           
3
 Felician Cotea, Drept comunitar european, Ed. Wolters Kluwer, București, 2009, p.469; 
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echității și bunei credințe, care trebuie să constituie fundamentul oricărui sistem de 

drept. Mai mult, recunoașterea acestora ca limbaj universal ar duce la prevenirea unei 

posibile viitoare babilonii juridice. 
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