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PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI 
 
 
 

I. Actualitatea temei cercetate şi elementele de noutate 
 

Faţă de quasi-absenţa, în plan naţional, a unei monografii dedicate exclusiv principiilor 

dreptului, am considerat că cercetarea unei teme atât de generoase în semnificaţii şi dimensiuni este 

o adevărată provocare. Preocuparea pentru subiect a fost, însă, dictată şi de alte raţiuni care privesc, 

în esenţă: 

1. actualitatea temei, în contextul în care umanitatea este reclădită astăzi sub deviza „unitate în 

diversitate”; 

2. inevitabilul recurs la principiile dreptului, într-o epocă marcată de profunde schimbări 

legislative, cum este cea pe care o traversează ţara noastră, aflată în plin proces de adoptare a 

noilor coduri.  

 

1. Prezenta teză de doctorat supune atenţiei problematica unităţii în diversitate, dintr-o 

perspectivă diferită de abordare, şi anume, pornind de la premisa că, aşa cum nu există în lume două 

frunze care să aibă aceeaşi formă, nu pot exista sisteme de drept identice şi nici legislaţii universal 

valabile.    

Umanitatea planetei noastre nu se află astăzi, omogen, în aceeaşi fază sau etapă istorică. Evoluţia 

civilizaţiei umane nu este un proces uniform: vom întâlni mereu corespondenţe, contaminări între 

culturi, dar niciodată uniformitate. Însăşi identitatea indivizilor este dată de apartenenţa lor la o 

anumită comunitate: ne naştem cu un fond biologic comun, dar fiecare îşi consolidează propriile 

trăsături, năzuinţe, valori. Şi, chiar dacă suntem asemănători prin valorile pe care le primim, suntem 

diferiţi prin valorificările pe care le facem. Nu există un model moral universal, atemporal şi 

aspaţial.  

Dreptul este conectat la istorie şi la mediul social. A ne imagina că dreptul trebuie să fie peste tot 

şi mereu acelaşi este o concepţie falsă, considera Ihering. Orice stat are dreptul său legiferat, în 

concordanţă cu propriile exigenţe socio-politice, cu tradiţiile şi valorile pe care le proclamă. Fiecare 

sistem juridic se reproduce singur, potrivit identităţii sale. „Dreptul nu este, deci, o măsură absolută, 
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care s-ar putea aplica nediferenţiat, pretutindeni, cum este morala; el este unul dintre resorturile 

corpului social, odată cu care se schimbă şi se dezvoltă, după nişte legi care nu depind de capriciile 

momentului”, scria Savigny. 

Astăzi, statele Europei se confruntă cu noi provocări: integrarea într-o ordine juridică 

supraetatizată, racordarea la interese supranaţionale, reconfigurarea suveranităţii, împletirea 

valorilor naţionale cu cele ale Uniunii Europene, înfăptuirea marilor principii ale integrării, 

armonizarea legislaţiei. Crearea unei Europe Unite aduce în atenţie o problemă delicată: aceea a 

raportului dintre identităţile naţionale şi înfăptuirea integrării europene, mai precis, a compatibilităţii 

dintre valorile naţionale şi cele ale Uniunii Europene. Studii de specialitate arată că, în ţările care 

parcurg procesul de integrare, fără a menţine un echilibru permanent între integrare şi identitate, se 

aud strigăte de alarmă ale identităţilor care se simt ameninţate. Dintr-o atare perspectivă, ne-am 

întrebat în cadrul prezentei cercetări dacă sunt popoarele Europei pregătite să renunţe la elementele 

lor de specificitate şi să îmbrăţişeze „unitatea în diversitate”?  

Fără îndoială, globalizarea poate aduce un import de standarde greu de acceptat de către state în 

concepţia cărora tradiţia primează în faţa inovaţiei, state nepregătite pentru o asemenea „forţare” a 

uniformităţii culturale. Amintim că, în opinia lui Portalis, „uniformitatea este acel gen de perfecţiune 

care, după expresia unui autor celebru (Montesquieu), seduce uneori spiritele superioare pentru a 

lovi infailibil în cele mai modeste”. Privită astfel, globalizarea poate părea înspăimântătoare. 

Întrucât diversitatea culturală este principalul atu al Europei la nivel mondial, ne-am exprimat 

opinia în sensul că, în cadrul procesului de înfăptuire a reformei legislative, pentru reuşita alinierii la 

standardele internaţionale, este necesară luarea în considerare a variabilelor socio-culturale ale 

statelor. Astfel, am susţinut că, în măsura în care nu se are în vedere cultura juridică specifică 

fiecărei naţiuni, încercarea de a recompune sistemele de drept existente, de a uniformiza dreptul şi 

de a institui unul cu caracter universal, aşa-numita supraetatizare juridică a secolului XXI, nu ţine 

cont de realitatea socială. Fiecare popor are propriul său ritm de viaţă şi propriile valori care emană 

din istoria şi din cultura sa. Scara de valori a fiecărei civilizaţii nu poate fi fixată în termeni absoluţi, 

ci în funcţie de necesităţile sociale care, la rândul lor, se schimbă de la o etapă la alta şi de la o ţară 

la alta. 

Prin urmare, nu poate exista legislaţie comună tuturor societăţilor din toate timpurile. Cel mult, 

ideea de drept este eternă, dar conţinutul său nu poate fi decât variabil. Însă, admiţând că, în plan 

psihologic, în felul de a gândi al unei epoci se regăsesc urme ale felului de a gândi al epocilor 
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anterioare şi, totodată, că viaţa nu reîncepe cu fiecare instaurare a unui nou mod de producţie, putem 

vorbi despre o serie de elemente de continuitate în drept. Astfel, istoria scoate la iveală existenţa 

unor principii juridice care-şi trag seva din dreptul roman şi care au supravieţuit numeroaselor 

convulsii legislative, aplicându-se de-a lungul unei evoluţii milenare. Deşi ancorate în dreptul 

pretorian, aceste principii îşi păstrează actualitatea şi forţa şi astăzi: „Când este vorba despre drept, 

şi nu numai, este necesar de fiecare dată să începem cu antichitatea greacă şi romană, pentru că aici 

îşi află sursa întreaga dezvoltare europeană. Chiar dacă societatea în care trăim astăzi nu se mai 

aseamănă cu cea de atunci, dacă instituţiile ce ne guvernează sunt radical diferite, undeva în 

profunzime, la nivelul principiilor întemeietoare, se regăsesc ideile universal valabile ce ne conduc 

şi în prezent”1. 

Astfel, în cadrul prezentului demers ştiinţific, ne-am propus să demonstrăm că, în marea sa 

diversitate istorico-spaţială, în pofida diferenţelor fireşti existente între civilizaţii, dreptul posedă o 

natură permanentă, universală, reprezentată de un mănunchi de constante. Aceste constante ale 

universului juridic sunt principiile dreptului, instrumente indispensabile de natură să faciliteze 

armonizarea, la scară internaţională, a sistemelor juridice. Totodată, am arătat că asemănările 

existente între aceste principii de drept, consacrate în ordinea juridică a unor civilizaţii atât de 

diferite, se explică prin valoarea lor universală, prin faptul că, pretutindeni, „principiile exprimă un 

adevăr unic care se impune raţiunii”.   

În concluzie, apreciem că, numai în măsura în care Uniunea Europeană se fundamentează pe 

aceste principii şi valori care se situează în zona eternului juridic, atât pentru raţiunea individului, 

cât şi pentru identitatea naţională a statelor, este posibilă „unitatea în diversitate”, tradusă prin 

armonizare, iar nu prin uniformizare.   

 

2. Concomitent cu tendinţa de unificare a spaţiului şi timpului şi cu escaladarea unei noi trepte 

de civilizaţie, respectiv societatea diversificată în universal, asistăm astăzi la o reaşezare a sistemului 

de drept românesc, concretizată în adoptarea noilor coduri legislative.   

Fiind conectat la mediul social, dreptul trebuie să răspundă permanent cerinţelor vieţii sociale 

concrete, aflate într-o continuă prefacere. Astfel, pentru a ţine pasul cu evoluţia societăţii, dreptul 

trebuie să-şi adapteze continuu forma şi conţinutul. Însă, aşa cum sublinia Mircea Djuvara, „dreptul 

                                                 
1  Nicolae Popa, Ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Dan Claudiu Dănişor, Filosofia dreptului. Marile curente, 
Edit. All Beck, Bucureşti, 2002, pag. 3 
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nu se formează prin salturi bruşte, ci încetul cu încetul, cum se formează şi limba, ca un produs 

natural al poporului respectiv”. Constatăm că, între diferitele tipuri istorice de drept, a existat o 

anumită continuitate: fiecare nou tip de drept a apărut ca o negare a celui precedent, însă nu o negare 

dialectică, constând în distrugerea acestuia; astfel, nefiind posibilă şi nici necesară o reconstrucţie 

integrală a dreptului, unele dintre vechile dispoziţii au fost preluate şi aplicate cu succes şi în noul 

sistem de drept. 

Un asemenea fenomen este explicabil dacă avem în vedere faptul că dreptul, dimensiune a 

societăţii, nu se reduce la ansamblul normelor legale în vigoare. În substratul dreptului pozitiv, se 

găseşte un mănunchi de principii care însoţeşte societatea de la începuturile existenţei sale, 

anterioare fondării statului. Aceste principii sunt cele care atestă continuitatea dreptului în timp şi 

aici trebuie căutat fundamentul dreptului, natura sa permanentă, substanţa. Astfel, indiferent de 

transformările implicate în procesul evoluţiei sistemelor juridice, oricâte modificări calitative şi 

cantitative înregistrează fenomenul juridic, esenţa rămâne neschimbată. 

Dincolo de unitatea dialectică dintre forma şi conţinutul dreptului, aceste considerente explică 

importanţa covârşitoare a principiilor dreptului, îndeosebi în epocile marcate de profunde 

transformări legislative, cum este cea pe care o traversăm. În contextul istoric în care se află 

România, temeiurile prezentei cercetări îşi găsesc finalitate poate mai mult ca oricând. Principiile 

reprezintă cheia de boltă a edificiului juridic. Întrucât principiile generale ale dreptului preced şi 

întemeiază dreptul pozitiv, aflându-se în amontele normelor juridice, ele sunt cele care clădesc şi 

orientează întreg sistemul dreptului, conferind ordinii de drept necesara stabilitate. În acest sens, 

Bergel sublinia că, în timp ce dispariţia sau modificarea unei simple reguli de drept nu are decât un 

„caracter episodic”, eliminarea unui principiu „riscă să cauzeze un prejudiciu mare ordinii juridice, 

pentru că e în joc soarta a numeroase reguli juridice”2.  

Necesitatea reconsiderării rolului principiilor dreptului este cu atât mai evidentă în 

contemporaneitate, când dinamica societăţilor implică eroziunea continuă a formelor şi 

conţinuturilor tradiţionale. Permanenta luptă de emancipare de sub greutatea tradiţiilor, lipsa 

ataşamentului faţă de valorile şi principiile moralei, precum şi multiplicarea principiilor până la 

arbitrar imprimă dreptului relativitate, instabilitate şi incertitudine. Ne îndepărtăm vizibil de credinţa 

                                                 
2 Jean - Louis Bergel, Thèorie generale du droit, ediţia a 4-a, 2003, Edit. Dalloz, 2003 
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lui Portalis, potrivit căreia „esenţialul este să imprimăm noilor instituţii caracterul de permanenţă şi 

stabilitate care le poate garanta dreptul de a deveni vechi”.  

 

Dincolo de considerentele mai sus expuse, apreciem că următoarele argumente sunt, de  

asemenea, definitorii, în ceea ce priveşte importanţa şi actualitatea temei cercetate:  

 principiile, analizate dintr-o perspectivă ontologică, „luminează” dreptul încă de la începutul 

existenţei societăţii, adică dinainte de a fi descoperite şi formulate de ştiinţa dreptului;   

 principiile dreptului ocupă un loc privilegiat în ordinea juridică, fiind postulate înrădăcinate în 

conştiinţa umanităţii; 

 principiile dreptului sunt purtătoare de valori perene, fiind dimensionate axiologic; 

 principiile sunt cele care asigură unitatea, coeziunea, echilibrul şi dezvoltarea sistemului de 

drept; 

 principiile sunt directive, premise logice ale elaborării dreptului pozitiv; 

 principiile dreptului alcătuiesc „spiritul” legii, constituind repere atât pentru legiuitor, cât şi 

pentru practician, în procesul elaborării şi aplicării normelor de drept pozitiv. 

 

Elementele de noutate rezidă în modul de analiză a principiilor dreptului în contextul integrării 

statelor într-o nouă ordine juridică, precum şi abordarea şi explicarea, dintr-o perspectivă diferită, a 

conceptului de „unitate în diversitate”. De asemenea, menţionăm atenţia acordată aşezării 

principiilor la temeiul evoluţiei dreptului, în perioadele marcate de profunde schimbări legislative şi 

sublinierea necesităţii de a reconsidera importanţa principiilor dreptului în contextul actual al 

adoptării de noi coduri legislative în România.  

Apreciem că un caracter novator prezintă şi următoarele demersuri ştiinţifice: situarea 

principiilor în „dat”-ul dreptului şi analiza influenţei exercitate de acestea asupra operei de 

construcţie  a dreptului; surprinderea elementelor de continuitate în drept şi identificarea principiilor 

în orizontul permanenţelor juridice; investigarea esenţei dreptului şi a corelaţiei care există între 

aceasta, conţinutul şi forma dreptului;  cercetarea locului pe care îl ocupă principiile în ierarhia 

izvoarelor dreptului, însoţită de referiri şi critici ale teoriei pure a dreptului fundamentate de Hans 

Kelsen; prezentarea sistematică a conceptului de principiu şi marcarea distincţiei între sensul 

ontologic, cel metodologic şi cel epistemologic.  
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Un spaţiu de cercetare generos am dedicat autorităţii principiilor generale ale dreptului, fiind 

analizate dintr-o perspectivă novatoare următoarele aspecte: legitimitatea autorităţilor publice 

chemate să creeze reguli de drept; necesitatea reconsiderării rolului creator al judecătorului în 

sistemul de drept romano-germanic; contribuţia practicii judiciare naţionale, în România şi în Franţa, 

la consacrarea principiilor generale ale dreptului, precum şi rolul jurisprudenţei instanţelor 

supranaţionale în formularea principiilor dreptului.  

 

II. Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării 
 

În vederea atingerii obiectivelor mai sus enunţate, am întemeiat demersul ştiinţific pe o vastă 

bibliografie, cuprinzând monografii şi articole de specialitate ale unor autori români şi străini, 

legislaţia naţională şi a Uniunii Europene, precum şi jurisprudenţa naţională şi supranaţională, care 

ne-a servit ca suport pentru analiza evoluţiei principiilor generale ale dreptului şi a contribuţiei 

judecătorului la consacrarea acestora.  

Titlul generos al tezei de doctorat ne-a permis să abordăm principiile generale ale dreptului 

dintr-o perspectivă juridică interdisciplinară, astfel încât prezenta cercetare constituie o împletire a 

teoriei generale a dreptului cu domenii ca filosofia dreptului (în special, ontologia), epistemologia, 

metodologia, axiologia, dar şi cu morala, istoria dreptului, sociologia juridică, logica juridică, 

dreptul comparat şi, nu în ultimul rând, dreptul Uniunii Europene.     

Astfel, dacă ontologia este cea care caută să descopere esenţa dreptului, iar axiologia îl situează 

în domeniul valorilor, filosofia, în ansamblu, este cea care cercetează globalitatea dreptului, pentru 

a-i surprinde fundamentul. Subliniind necesitatea complementarităţii dreptului şi filosofiei dreptului 

în abordarea conceptului de principiu, nu am ezitat să recunoaştem că lumea dreptului este o lume a 

semnificaţiilor pe care nici filosofia nu le elucidează prin adevăruri matematice, demonstrate; de 

aceea, am constatat că, în realitate, nu există o filosofie, ci filosofii ale dreptului.   

Teza a fost elaborată prin utilizarea, în principal, a următoarelor metode de cercetare ştiinţifică: 

metoda comparatistă, metoda istorică, metoda sociologică, analiza sistemică, precum şi cea 

dialectică.  

Fundamentând demersul pe cunoaştere din perspectiva celor trei axe principale - societatea, 

timpul şi spaţiul -, în prima parte a lucrării, intitulată „Esenţă, conţinut şi formă în drept”, am căutat 

să evidenţiem constantele dreptului, demonstrând capacitatea acestuia de a se exprima în termeni 
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universali. Explorarea diferitelor sisteme juridice, în încercarea de a le plasa în orizontul universal al 

principiilor, nu era posibilă în afara recursului la valenţele cognitive ale dreptului comparat. 

Compararea principiilor generale de drept, recunoscute şi aplicate în diversitatea civilizaţiilor 

existente, reprezintă esenţa dialogului cultural şi deschide calea sistemelor juridice spre mult dorita 

armonizare a sistemelor juridice.    

Spre a putea fi pătruns în integralitatea sa, fenomenul juridic trebuie privit din perspectiva 

tradiţiilor socio-istorice. În afara valorilor pe care le imprimă istoria, dreptul ar fi o construcţie 

artificială. Or, pentru descifrarea fundamentului creaţiunii în drept, se impune analiza condiţiilor 

istorice şi a întregului context social în care dreptul a apărut şi a evoluat. Istoria dreptului pune la 

dispoziţia juristului un întreg arsenal de observaţii şi experienţe, al căror studiu îi permite să 

descopere cu uşurinţă tendinţele de evoluţie a instituţiilor juridice şi cheia spre universal a 

principiilor dreptului.  

Metoda sistemică ne-a servit, îndeosebi, la identificarea locului principiilor generale în ierarhia 

izvoarelor dreptului. În plus, cercetând sistemul dreptului şi extrăgându-i trăsăturile specifice, am 

evidenţiat rolul principiilor la asigurarea unităţii, coeziunii, echilibrului şi dezvoltării sistemului de 

drept.    

Dar, mai cu seamă, prima parte a tezei de doctorat este tributară unor principii de cunoaştere şi 

gândire pe care dialectica le furnizează cu generozitate ştiinţei dreptului. Astfel, pe de o parte, am 

evocat şi analizat concepte şi categorii, cum sunt cele de contradicţie, sistem, structură, funcţie, 

finalitate şi scop, conţinut şi formă, esenţă şi fenomen, iar pe de altă parte, am organizat întreg 

demersul cercetării alunecând între principiul trecerii de la diversitate la unitate (sinteza) şi de la 

unitate la diversitate (analiza) la principiul trecerii de la fenomen la esenţă, respectiv de la o esenţă 

de gradul întâi la o esenţă de gradul al doilea. În baza acestor instrumente ale gândirii, am constatat 

că raportul unitate – diversitate îşi găseşte expresia în toate sistemele de drept, iar teoria şi practica 

judiciară scot în evidenţă atât unitatea, cât şi semnificaţia particularităţilor specifice, prezente şi 

fireşti chiar şi în ţările care aparţin aceleiaşi familii de drept.  

Faţă de aceste aspecte, apreciem că subiectul analizat îşi reconfirmă actualitatea în condiţiile 

post-aderării României la Uniunea Europeană, astfel încât lucrarea răspunde şi cerinţei privitoare la 

tratarea dimensiunii europene.   
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III. Structura tezei de doctorat 
 

Prezenta teză de doctorat şi-a propus atingerea a trei obiective majore: 

 abordarea unităţii în diversitate şi a elementelor de continuitate în drept, cu  situarea 

principiilor dreptului în universalitate; 

 analiza conceptuală riguroasă a principiilor dreptului şi identificarea locului acestora în 

ierarhia izvoarelor; 

 prezentarea analitică a principiilor generale ale dreptului.  

Concepând astfel demersul cercetării ştiinţifice, teza de doctorat a fost structurată în trei părţi, 

intitulate: Esenţă, conţinut şi formă în drept, Conceptul de principiu juridic şi Prezentare analitică a 

principiilor generale de drept.  

 

Partea I, intitulată Esenţă, conţinut şi formă în drept, este alcătuită din 9 capitole.   

În capitolul I - Unitate şi diversitate în tipologia dreptului – am arătat că fiecare dintre tipurile 

şi familiile de drept relevate de evoluţia istorică prezintă particularităţi specifice, determinate de un 

ansamblu de factori care exercită influenţă asupra dreptului, imprimându-i dinamism, caracter 

evolutiv, distinctivitate. Totuşi, în toată diversitatea istorico-spaţială, în pofida diferenţelor fireşti 

existente între civilizaţii, acestea se întâlnesc în numeroase puncte. Necesitatea de a identifica şi de a 

defini reguli comune există peste tot în lume. Astăzi, în contextul globalizării, este practic 

imposibilă de imaginat dezvoltarea unor relaţii între ţări atât de diferite, fără o interpretare comună a 

sistemelor de drept din care izvorăsc drepturile şi obligaţiile participanţilor la circuitul juridic 

mondial.    

Un asemenea demers interpretativ, fundamentat pe nevoia de dialog cultural, evidenţiază 

tendinţa permanentă a dreptului de a se ridica deasupra frontierelor. Chiar dacă este greu de imaginat 

o legislaţie comună tuturor societăţilor din toate timpurile, totuşi, împărtăşim credinţa că „există în 

relaţia juridică acel ceva care subzistă în mod necesar oriunde”3. Astfel, dincolo de toate prefacerile 

la care este supus dreptul, cercetarea fundamentului său scoate la iveală existenţa unor principii care 

îl întemeiază şi îl călăuzesc încă de la începuturile sale. Am evocat în acest sens, cu titlu de 

exemplu, sistemele de drept numite tradiţionale, unde principiile dreptului musulman întâlnesc 

                                                 
3 Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului (Enciclopedie juridică), Edit. All, Bucureşti, 1995, pag. 6 
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deseori principiile dreptului occidental. Asemănările existente între aceste principii de drept, 

consacrate în ordinea juridică a unor civilizaţii atât de diferite, se explică nu doar prin existenţa unor 

raporturi de schimb între state, ci prin valoarea lor universală.  

Concluzia celor de mai sus rezidă în faptul că, în pofida diferenţelor existente între civilizaţii, 

principiile dreptului constituie instrumente indispensabile de natură să asigure armonizarea, la scară 

internaţională, a sistemelor juridice.  

Cel de-al II-lea capitol formulează următoarea întrebare: Unitate în diversitate sau „ciocnirea 

culturilor”? Demersul supune atenţiei compatibilitatea între valorile naţionale şi cele ale Uniunii 

Europene, analizând coordonatele raportului identitate naţională – integrare europeană.  

Fiecare popor are propriul ritm de viaţă şi propriile valori care emană din istoria şi din cultura sa. 

Întrucât contrastele de viaţă materială şi spirituală existente între popoare aparţinând unor civilizaţii 

absolut diferite nu pot conduce la acceptarea sine qua non a unei legislaţii suprastatale, în măsura în 

care aceasta nu-şi află eficienţa în ordinea juridică a fiecărui stat, am invitat la reflecţie asupra unei 

problematici deosebit de actuale: sunt popoarele Europei pregătite să renunţe la elementele lor de 

specificitate şi să îmbrăţişeze unitatea în diversitate?  

Opinăm în sensul că, în măsura în care nu se are în vedere cultura juridică specifică fiecărei 

naţiuni, încercarea de a recompune sistemele de drept existente, de a uniformiza dreptul şi de a 

institui unul cu caracter universal, aşa-numita supraetatizare juridică a secolului XXI, nu ţine cont de 

realitatea socială. 

Capitolul al III-lea – „Dat” şi „construit” în drept – aduce în prim plan problema elaborării 

metafizice a dreptului. Am expus o serie de răspunsuri pe care, de-a lungul istoriei, gânditorii le-au 

ataşat întrebării: este dreptul este un produs al fenomenelor sociale, variabil în timp şi spaţiu ca şi 

acestea sau, în spatele său, se ascunde un mănunchi de principii absolute, universale, pe care le 

descoperă raţiunea omenească? Analizând cele două concepte inserate de François Gény în analiza 

procesului de creare a dreptului şi situând principiile în dat-ul dreptului, am anticipat problematica 

constantelor dreptului, detaliată într-un capitol ulterior.   

Capitolul al IV-lea - Trecerea de la „dat” la „construit”: conştiinţa juridică – îşi propune să 

surprindă procesul trecerii de la ceea ce este la ceea ce trebuie să fie, de la indicativ la imperativ, în 

considerarea faptului că eficacitatea socială a dreptului depinde de gradul de concordanţă între dat şi 

construit. Dreptul, înainte de a fi o stare normativă, este o stare de conştiinţă, un ansamblu de 

reprezentări, valorizări, idei, concepţii. Dincolo de normativitate, dreptul presupune judecăţi de 
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valoare, o permanentă raportare la fapte şi interese. Conştiinţa juridică apare, deci, ca o premisă a 

elaborării dreptului, a edictării normelor de drept. Totodată, am subliniat că rolul conştiinţei juridice 

nu se opreşte în momentul elaborării normelor juridice, ci se amplifică şi evoluează şi în procesul 

aplicării şi realizării dreptului.  

Capitolul al V-lea - Elemente de continuitate în drept. Constantele dreptului – explică valoarea 

de permanenţă a aparatului logic al dreptului, a elementelor de tehnică juridică (folosirea 

prezumţiilor, a clasificărilor, a construcţiilor juridice, împărţirea Codului penal în partea generală şi 

partea specială), precum şi a terminologiei juridice, concepte şi categorii juridice ca subiect de drept, 

capacitate, raport juridic, normă de drept, infracţiune, contract fiind conservate în conştiinţa juridică 

a diferitelor epoci. 

Explicaţia rezidă în faptul că fiecare tip nou de drept înregistrat în evoluţia istorică a constituit, 

în mod aparent, o negare a celui precedent, însă nu o negare dialectică, constând în distrugerea 

acestuia. Preluând tot ceea ce s-a dovedit pozitiv din vechea orânduire, noul tip de drept a adaptat 

forma unui alt conţinut, menit să exprime interese şi finalităţi corespunzătoare cerinţelor acelei 

societăţi. Treptat, s-a ajuns la folosirea vechilor forme, dar cu un conţinut nou – conţinutul social-

economic.  

Însă, edificator pentru demersul cercetării noastre este faptul că, nu doar elemente care privesc 

forma dreptului au fost preluate de la o societate la alta. Am identificat norme juridice, instituţii şi 

principii de drept care au rezistat numeroaselor convulsii legislative şi care se regăsesc în sisteme de 

drept disipate istorico-spaţial, constituind dovada existenţei unor permanenţe în drept. Traversând 

secole, anumite principii de drept constituie o cucerire a istoriei, de aceea, orice explicare a 

prezentului prin trecut pare să le situeze în ceea ce este „dat” dreptului. 

Capitolul al VI-lea analizează, dintr-o perspectivă eminamente filosofică, Categoriile filosofice 

de esenţă, conţinut şi formă în drept, problematică care nu putea să scape prezentului demers, de 

vreme ce principiile constituie temelia sistemului de cunoaştere, o cunoaştere care coboară în 

adâncuri, despleteşte conceptul în multiplele sale semnificaţii, spre a-i surprinde esenţa. 

În cercetarea noastră, am pornit de la premisa că înţelegerea principiilor dreptului implică în 

mod necesar o reîntoarcere la esenţa lucrurilor. Esenţa defineşte natura permanentă a unei entităţi, 

ceea ce este permanent, stabil şi definitoriu pentru realitatea investigată. A studia dreptul în esenţa 

lui universală înseamnă a reflecta asupra principiilor, idealurilor, finalităţilor şi valorilor lui. Dreptul, 

ca dimensiune a societăţii, nu se reduce la ansamblul normelor legale în vigoare. În substratul 
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dreptului pozitiv, se găseşte un mănunchi de principii, instituţii, idealuri care însoţesc societatea de 

la începuturile existenţei sale, anterioare fondării statului. Aceste principii şi idealuri sunt cele care 

atestă continuitatea dreptului în timp şi aici trebuie căutat fundamentul dreptului, natura sa 

permanentă, substanţa.  

Capitolele VII, VIII şi IX tratează despre Esenţa dreptului: voinţa juridică; Conţinutul şi 

forma dreptului; Dialectica conţinutului şi formei în drept. 

Astfel, am identificat calitatea esenţială, statornică a dreptului ca fiind aceea de a exprima 

voinţa şi interesul general al societăţii. Esenţa dreptului rezidă, deci, în voinţa generală, însă nu o 

voinţă înţeleasă ca sumă aritmetică a voinţelor individuale, ci o voinţă determinată de interesele 

generale ale societăţii, care ia caracterul voinţei de stat, găsindu-şi expresia în norme generale de 

conduită a căror realizare este garantată prin forţa coercitivă a statului. Astfel, indiferent de 

transformările implicate în procesul evoluţiei sistemelor juridice, oricâte modificări calitative şi 

cantitative înregistrează fenomenul juridic, acestea nu implică o negare a esenţei sale, iar calitatea 

principală a dreptului, voinţa generală, voinţa de stat, voinţa juridică, rămâne neschimbată.   

Întrucât dreptul se dezvăluie cercetării ca unitate dintre formă şi conţinut, o unitate 

dialectică, într-o mişcare necontenită a contrariilor, am evocat cele două noţiuni, stabilind că, în 

cadrul acestui raport, conţinutul apare ca factor determinant, pentru că el este cel care generează o 

anumită formă; forma se constituie în elementul derivat, ea exprimă totdeauna forma unui anumit 

conţinut. Analizând modul în care multiplele laturi care alcătuiesc conţinutul complex al dreptului 

(latura normativă, latura voliţională, latura ideologică, latura sociologică) constituie forma unui alt 

conţinut, am încercat să demonstrăm că toate aceste contradicţii existente în interioritatea dreptului 

obiectiv reprezintă izvorul lăuntric al autodezvoltării dreptului.  

 

Partea a II-a, intitulată Conceptul de principiu juridic, este alcătuită din 11 capitole.   

Capitolul I analizează Teoria pură a dreptului, fundamentată de Hans Kelsen, însoţită de 

criticile doctrinare ce i-au fost aduse. Raţiunea acestei prime evocări a fost aceea de a sublinia, încă 

de la începutul analizei conceptuale, faptul că, în opinia noastră, dreptul nu poate fi epurat de 

elemente de ordin politic, ideologic, sociologic şi moral, pentru că o asemenea concepere l-ar 

transforma într-o simplă „inginerie socială”. Dincolo de normativitate, dreptul presupune judecăţi de 

valoare, evoluând sub semnul tensiunii creatoare dintre ceea ce este şi ceea ce trebuie să fie, dintre 

realitate şi ideal, dintre dat şi valoare. Sursa idealurilor pe care şi le-a făurit societatea în evoluţia sa 
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o găsim într-un ansamblu de principii care preexistă dreptului construit. Ca atare, apreciem că 

analiza validităţii dreptului implică cu necesitate luarea în considerare atât a dispoziţiilor legale, cât 

şi a variabilelor socio-culturale care determină particularităţi în structura instituţiilor juridice.    

Dincolo de aceste consideraţii, teoria lui Kelsen ne-a pregătit terenul, în capitolul al II-lea, 

pentru anumite Reflecţii asupra sistemului dreptului. Evocând modul în care autorul a conceput 

dreptul ca o piramidă şi a întemeiat validitatea întregului sistem juridic pe o normă superioară 

fundamentală (chiar dacă temeiurile acestei norme i-au rămas neelucidate), am analizat trăsăturile 

care sunt atribuite în literatura de specialitate sistemului juridic, reţinând, în esenţă, următoarele: 

claritate, coerenţă, consistenţă, completitudine; convergenţa şi integralitatea laturilor dreptului; 

autoreglarea, conservativitatea şi stabilitatea relativă a formelor; permeabilitatea internă, constând în 

condiţionarea reciprocă a componentelor sale şi permeabilitatea externă, care rezidă în interacţiunea 

cu întregul sistem social. 

În capitolul al III-lea, am considerat oportun să configurăm Locul principiilor generale în 

sistemul dreptului. Astfel, am atribuit principiilor dreptului următoarele patru coordonate majore:  

 principiile dreptului nu pot fi disociate de evoluţia societăţii omeneşti; ele interacţionează 

permanent cu celelalte componente ale sistemului societal - morala, religia, politicul, 

economicul - şi evoluează în strânsă legătură cu principiile generale care guvernează 

activitatea umană;  

 principiile alcătuiesc substratul dreptului pozitiv; fiind situate în spaţiul universal al dreptului 

obiectiv, principiile preced şi întemeiază dreptul pozitiv, aflându-se  în amontele normelor 

juridice; 

 principiile dreptului constituie „spiritul” legii; sunt repere atât pentru legiuitor, cât şi pentru 

practician, în procesul elaborării şi aplicării normelor de drept pozitiv; întrucât principiile 

dreptului îşi asumă funcţia de armonizare a sistemului de drept pozitiv, întreaga legislaţie 

oficială, instituită sau sancţionată de către stat, trebuie să fie străbătută de spiritul lor; 

 principiile asigură unitatea sistemului normativ. 

În ceea ce priveşte locul pe care îl ocupă principiile în ierarhia sistemului dreptului, am constatat 

că opiniile doctrinare exprimate variază de la includerea acestora în categoria izvoarelor formale de 

drept, până la considerarea lor ca surse supra-legislative, norme supraconstituţionale, anterioare şi 

superioare constituţiei pozitive. Ne-am exprimat reţinerea în direcţia unei posibile ierarhizări a 

principiilor dreptului, motivat de faptul că, fiind purtătoare de valori, nu am putea considera că 
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există unele valori mai importante, iar altele mai puţin importante. Deseori, idealul de justiţie este 

considerat ca fiind principiul ultim din care derivă toate celelalte; ne întrebăm, însă, ce ar putea 

reprezenta o justiţie în afara echităţii sau, mai grav, a legalităţii? În opinia noastră, principiile 

generale ale dreptului, substrat universal al juridicului, ocupă împreună acelaşi palier în vârful 

piramidei juridice, de unde se difuzează şi capătă specificitate la nivelul dreptului pozitiv.  

În capitolul al IV-lea, am cercetat Îndepărtatele origini ale principiilor dreptului, conştienţi 

fiind că, la temelia universalizării fenomenului juridic, stau principiile consacrate prin geniul 

prudenţilor romani. Dacă principiile dreptului alcătuiesc astăzi un ius commune al Europei, 

imprimând culturilor juridice din acest continent o identitate proprie, acest lucru se datorează în 

mare parte moştenirii romane. Tezaurul juridic roman uneşte astăzi legislaţii disipate istorico-spaţial, 

constituind patrimoniul comun al conştiinţei noastre juridice. Ilustrând cele afirmate prin câteva 

exemple edificatoare, sperăm că am reuşit să punctăm valoarea lor universală prin faptul că unele 

principii sunt identice sau quasi-identice în dreptul roman, în chari`a-ul Islamic, precum şi în 

sistemele juridice europene moderne.  

Capitolul al V-lea analizează multiplele accepţiuni pe care le-a primit Conceptul de principiu în 

filosofia gândirii juridice. În ceea ce ne priveşte, am atribuit noţiunii trei sensuri distincte:  

 în sens ontologic, orice principiu întemeiază, „luminează” dreptul încă de la începutul 

existenţei societăţii, adică dinainte de a fi descoperite şi formulate de ştiinţa dreptului. În 

această accepţiune, principiile sunt analizate ca substrat universal al juridicului; fiind 

universale, ele se regăsesc în profunzimea fiecărui sistem de drept pozitiv.  

 în sens epistemologic, principiul este un enunţ care, deşi nu poate fi dovedit prin experienţă, 

nici nu poate fi contrazis de aceasta, astfel că se impune ca adevărat. Pe această linie se 

situează concepţia kantiană, potrivit căreia principiile sunt fie ale intelectului pur (axiome, 

anticipaţii, postulate), fie ale raţiunii pure (ideile)”. 

 în sens metodologic, principiile sunt idei de elaborare şi organizare a normelor în cadrul 

sistemului dreptului. Ele îndrumă legiuitorul în procesul elaborării dreptului pozitiv, 

difuzându-se apoi la nivelul ramurilor dreptului; rostul lor este să fundamenteze axiologic 

dreptul, să-l unifice şi să-i călăuzească crearea şi realizarea. 

Capitolul al VI-lea, intitulat Noţiunea principiilor generale ale dreptului, supune atenţiei o 

parte din multitudinea definiţiilor atribuite principiilor dreptului în literatura de specialitate, în timp 

ce capitolul al VII-lea analizează Trăsăturile principiilor generale ale dreptului. Astfel, în cadrul 
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acestei cercetări, am reţinut şi examinat următoarele trăsături definitorii pentru principiile dreptului: 

generalitatea principiilor, considerată a fi „miezul definiţiei”; faptul că principiile dreptului 

constituie rodul experienţei; dimensiunea lor axiologică; universalitatea unor principii ale dreptului. 

Întrucât căutarea identităţii dreptului nu poate ignora conceptualizarea, un veritabil itinerar al 

cunoaşterii juridice, în capitolul al VIII-lea, am procedat la Delimitarea principiilor dreptului de 

normele şi instituţiile juridice, de maximele (aforismele) şi axiomele juridice, precum şi de o serie 

de procedee intelectuale utilizate în procesul elaborării normelor juridice: conceptele şi categoriile 

juridice, construcţiile juridice, definiţiile, tipologiile şi clasificările. 

Un spaţiu de cercetare generos a fost dedicat Autorităţii principiilor generale ale dreptului, 

problematică analizată în capitolul al IX-lea, în cadrul a 6 secţiuni care privesc, în esenţă: o 

perspectivă istorică asupra rolul jurisprudenţei, ca izvor formal de drept, atât în sistemul de drept 

anglo-saxon, cât şi în sistemul dreptului romano-germanic; legitimitatea autorităţilor publice 

chemate să creeze reguli de drept, analizată atât din perspectivă filosofică, cât şi juridică; necesitatea 

reconsiderării rolului judecătorului în sistemul de drept romano-germanic; precedentul judiciar, 

izvor formal al dreptului; rolul practicii judiciare naţionale în formularea principiilor generale ale 

dreptului, cu accent asupra contribuţiei jurisdicţiilor din Franţa şi din România la consacrarea 

principiilor dreptului; rolul jurisprudenţei instanţelor supranaţionale în formularea principiilor 

dreptului. 

O analiză riguroasă a jurisprudenţei contemporane în sistemul de drept continental scoate la 

iveală expansiunea rolului acestui izvor de drept. De altfel, unii doctrinari pledează pentru 

recunoaşterea caracterului de izvor formal al jurisprudenţei, în sistemul dreptului romano-germanic. 

Toate argumentele pe care le-am expus pe larg în cadrul cercetării ne-au condus la concluzia că 

judecătorul continental a evoluat de la un simplu servitor al legii la acel „terţ imparţial şi 

dezinteresat”, împuternicit să interpreteze legea într-un sens creator. Sub aparenţa că spune dreptul, 

judecătorul contribuie la însăşi crearea acestuia şi la formarea principiilor de drept.  

Am apreciat că trebuie să recunoaştem contribuţia esenţială a jurisprudenţei la crearea dreptului, 

întrucât: dă viaţă şi forţă dreptului „pietrificat” sub dominaţia legii; interpretează şi adaptează 

dreptul, oferindu-i supleţe; contribuie la reînnoirea dreptului, prin abrogarea implicită a dispoziţiilor 

desuete; asigură aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul ţării; are resursele necesare pentru a 

suplini lacunele legii; prin procedeul analogiei, consacră noi construcţii juridice; constituie o sursă 

de inspiraţie pentru legiuitor.  
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Subliniem că, prin aducerea laolaltă a argumentelor care sprijină necesitatea reconsiderării 

rolului judecătorului în sistemul continental, nu ne-am propus absolutizarea importanţei practicii 

judiciare în detrimentul legii şi nici o reaşezare a izvoarelor formale de drept. Apreciem, însă, că 

trebuie reevaluată viziunea rigidă şi restrictivă conform căreia legea este izvorul prim, uneori chiar 

unic, al dreptului de factură continentală, iar judecătorul doar vocea care o rosteşte. Prin urmare, am 

provocat acest discurs asupra rolului judecătorului continental din dorinţa de a lansa o invitaţie la 

reflecţie asupra necesităţii valorizării sau, mai degrabă, a revalorizării jurisprudenţei continentale. 

În capitolul al X-lea - Sistematizarea principiilor generale ale dreptului – accentul a căzut 

asupra unui subiect controversat în literatura de specialitate română şi străină, şi anume autoritatea 

principiilor de drept nescrise. În cadrul acestui capitol, au fost analizate doctrina şi jurisprudenţa în 

materie din Franţa, Italia, Germania, Anglia şi Statele Unite ale Americii. În ceea ce ne priveşte, am 

opinat în sensul recunoaşterii, de facto, a posibilităţii judecătorului de a invoca un principiu de drept, 

chiar dacă acesta nu este formulat expres într-un text legal. Dincolo de exemplele pe care însăşi 

practica le-a furnizat, am susţinut că, până la veritabila lor consacrare, principiile se dezvoltă 

progresiv, din analiza şi generalizarea unor relaţii sociale concrete. Ele bat la uşa dreptului pozitiv, 

de unde îşi află apoi consacrarea prin intermediul practicii judiciare (jurisdicţionale). Judecătorul 

este descoperitorul principiului, nu creatorul lui. De îndată ce sunt formulate, principiile capătă forţă 

juridică şi îşi urmează propriul destin, coexistând armonios cu textele de lege sau, dimpotrivă, 

impunându-şi autoritatea asupra unor dispoziţii desuete, dar pietrificate, pe care ajung să le înlăture.  

Capitolul al XI-lea analizează Importanţa principiilor generale ale dreptului, deosebind după 

cum ne raportăm la procesul elaborării ori realizării dreptului. De asemenea, în afara dimensiunilor 

pe care le comportă principiile în dreptul intern, a fost supusă analizei importanţa principiilor în 

dreptul Uniunii Europene, precum şi în dreptul internaţional.  

 

Partea a III-a a tezei de doctorat, intitulată Prezentare analitică a principiilor generale de 

drept, este alcătuită din 7 capitole.  

Pentru că întreaga elaborare a dreptului stă sub orizontul valorilor şi principiilor, Capitolul I se 

preocupă de Valori, valorizare, valorificare. Principiile dreptului sunt expresia valorilor promovate 

şi apărate prin drept. Astfel, valorile interesează ordinea juridică atât în procesul creării dreptului, 

întrucât legiuitorul construieşte normele juridice în acest spaţiu axiologic, cât şi în procesul realizării 

dreptului, valorile astfel promovate fiind apărate prin mijloace juridice eficiente. 
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Capitolul al II-lea analizează coordonatele Principiului asigurării bazelor legale de funcţionare 

a statului. Acest principiu constituie temelia statului de drept şi călăuzeşte orice societate 

democratică caracterizată prin separaţia şi autolimitarea puterilor în stat. Pentru aceste motive, 

analiza a punctat o serie de reflecţii ale gânditorilor privitoare la importanţa atribuită legii şi la 

exigenţele principiului legalităţii, dar şi explicarea, dintr-o perspectivă istorică şi juridică, a 

conceptelor statului de drept şi separaţiei puterilor în stat.  

Constatând multiplele neajunsuri atribuite de diverşi autori români şi străini realizării exigenţelor 

statului de drept, apreciem că reprezentarea unei societăţi în întregime guvernată de drept este 

iluzorie. Totuşi, credem că surmontarea tuturor acestor pericole care ameninţă ordinea juridică este 

posibilă prin revalorizarea dreptului şi prin întoarcerea la principii.     

Principiul libertăţii a fost analizat în Capitolul al III-lea, dintr-o perspectivă duală, filosofică şi 

juridică. Am evocat o serie de concepţii filosofice pe care le-am apreciat edificatoare pentru 

înţelegerea conceptului de libertate, în considerarea gândului că filosoful este cel care interoghează 

întregimea dreptului. Astfel, spre deosebire de filosofie, dreptul concepe libertatea într-o manieră 

restrictivă, fiind preocupat de aflarea libertăţii–relaţie. S-a reproşat dreptului că se raportează doar la 

persoana-în-drept, delimitând uneori constrângător libertatea „cetăţeanului”. Nu trebuie uitat, însă, 

că finalitatea dreptului este una socială, constând în optimizarea relaţiilor dintre indivizi prin 

coordonarea libertăţilor lor şi instaurarea, pe această cale, a ordinii juridice. Analiza conceptului de 

libertate-autonomie, dezvoltat de Kant, ne-a permis să înţelegem faptul că, definind dreptul prin 

coexistenţa libertăţilor şi subliniind necesitatea limitării libertăţii individuale, se realizează numai 

aparent o restrângere a libertăţii. În esenţă, este un subtil mecanism la care dreptul recurge astfel 

încât, prin disciplinarea libertăţilor individuale, să se asigure libertatea tuturor membrilor societăţii, 

ceea ce se traduce, în fapt, printr-o confirmare a libertăţii individuale, iar nu printr-o limitare a 

acesteia.   

Capitolul al IV-lea tratează despre Principiul egalităţii. Încă de la începutul cercetării, am 

subliniat faptul că egalitatea naturală care ne înzestrează în virtutea calităţii de om trebuie să fie 

garantată juridic. Disputele doctrinare purtate cu privire la natura juridică a egalităţii, ca principiu 

obiectiv de drept ori ca drept subiectiv fundamental, conturează importanţa nemărginită a 

conceptului. Fiind un drept fundamental cu valoare de principiu general pentru întreaga materie a 

drepturilor fundamentale, egalitatea însoţeşte şi garantează exerciţiul celorlalte drepturi. Astfel, 

dreptul la egalitatea în drepturi are un conţinut potenţat de conţinutul drepturilor fundamentale pe 
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care le însoţeşte, constituind un corolar menit să garanteze justiţia socială, dreptatea, libertatea ori 

demnitatea umană.  

Interpretarea dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea conduce spre o necesară 

distincţie între egalitatea formală şi egalitatea materială. Dacă egalitatea formală, de şanse, porneşte 

de la premisa că oamenii se nasc egali în drept, ignorând însă inegalităţile inerente vieţii sociale, 

egalitatea materială, de fapt, este cea care coboară din abstractul normei juridice generale şi 

impersonale şi se apleacă asupra cazurilor concrete, luând în considerare diferenţierile fireşti 

existente şi urmărind o egalitate concretă, corectă, a rezultatelor. Pornind de la premisa că egalitatea 

juridică nu este un principiu absolut, am supus analizei şi limitele aduse principiului constituţional al 

egalităţii - principiul nediscriminării şi principiul proporţionalităţii -, examinând totodată o serie de 

decizii care ilustrează modul în care a evoluat jurisprudenţa Curţii Constituţionale în această 

materie.  

Pentru că dreptul este construit în considerarea eficacităţii sale sociale, constând în adeziunea 

membrilor societăţii la normele de drept, am analizat Principiul responsabilităţii în cadrul 

capitolului al V-lea. Dincolo de examinarea dimensiunii morale a responsabilităţii, am subliniat 

faptul că, atunci când individul nu răspunde cerinţelor de normare a conduitei sale şi încalcă relaţia 

socială, comportamentul său oglindeşte şi măsura în care societatea a reuşit (sau nu) să valorizeze 

acţiunile individului şi să-i cultive acestuia sentimentul responsabilităţii. Pe acest tărâm al 

responsabilităţii, dreptul întâlneşte morala: dreptul trebuie să imprime în conştiinţa individului nu 

doar teama de constrângere şi de sancţiune, ci trebuie să acţioneze şi în direcţia perfecţionării 

individului prin educaţie, cu consecinţa perfecţionării întregii ordini sociale. Astfel, responsabilitatea 

juridică are un conţinut valoric, pentru că individul se raportează permanent la valorile exprimate şi 

conţinute de sistemul normativ-juridic al societăţii. 

În capitolul al VI-lea, este tratat pe larg Principiul Justiţiei. O necesară incursiune în 

antichitate a scos la iveală faptul că aceasta constituie, încă din cele mai vechi timpuri, finalitatea 

supremă a dreptului. Justiţia alcătuieşte natura permanentă a societăţii.  

În cercetarea noastră, am analizat conceptul justiţiei din următoarele perspective: ontologic, 

ca principiu al dreptului pozitiv; axiologic, ca valoare a justului sau a justiţiei; moral, ca virtute a 

omului; sociologic, ca stare socială, asemeni egalităţii ori libertăţii; tehnico-juridic, ca principiu 

orientativ de organizare echilibrată a societăţii; politic, ca putere instituţionalizată a statului. 

Principul justiţiei poate fi sintetic descris ca fiind temeiul oricărui drept, un principiu fundamental, 
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care nu reclamă recunoaştere, pentru că există prin el însuşi; este un principiu înnăscut, ataşat 

spiritualităţii fiinţei umane. Justiţia constituie reperul care orientează dreptul pe calea armonizării 

intereselor individuale cu cele ale societăţii, condiţie a mult râvnitului echilibru social. Aşezată ca 

fundament al dreptului, justiţia are rolul de liant al tuturor celorlalte principii care constituie, în 

esenţă, „dimensiuni” ale principiului Justiţiei. 

Capitolul al VII-lea cuprinde reflecţii asupra Principiului echităţii. Angajată permanent în 

„ceea ce trebuie să fie”, justiţia poate părea deseori crudă. Astfel, dacă rigoarea principiului justiţiei 

impune o perspectivă generală asupra relaţiilor sociale, echitatea corectează acest inconvenient: ea 

se apleacă asupra cazurilor concrete, luând în considerare circumstanţele personale fiecărei situaţii şi 

aplică, mlădiază valoarea justului în diversitatea socială spre a face Dreptate, o dreptate concretă. 

Echitatea este cea care stabileşte echilibrul necesar coexistenţei indivizilor, raportându-se permanent 

la ideea de echivalenţă, de proporţionalitate. Astfel, echitatea este cea care umanizează dreptul 

pozitiv, inserând în conţinutul acestuia categoriile moralei.  

 

Apreciind că exprimă esenţa consideraţiilor care se regăsesc în prezenta cercetare a 

principiilor dreptului, aşezăm în loc de concluzii următoarele gânduri: „Frumoase sunt şi ecuaţiile 

algebrice, frumoase sunt şi schemele chimice, fascinante sunt demonstraţiile geometriei ca şi 

investigaţiile sociologice, dar nici una nu va fi respirând frumuseţea umanului ca adevărurile juridice 

cu care aspirăm să ne instalăm în bine şi just, atât teoretic, cât şi practic. Oamenii nu au nevoie 

numai de armonie şi de echilibru, dar în absenţa acestora, într-acestea alterate, cum ar mai putea ei 

spera să se cheltuie eficient în celelalte nevoi?”4. 

                                                 
4 Gheorghe Mihai, Fundamentele dreptului, vol. I - II, Edit. All Beck, Bucureşti, 2003, pag. 6 
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