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Capitolul 1
Obiectul şi metodele de studiu ale disciplinei
„Introducere în studiul dreptului şi statului”
„Nam et ipsa scientia potestas est”
1
Căci însăşi ştiinţa e putere -Francis Bacon

Obiectivele cursului:
 Definirea locului ocupat de ştiinţa juridică în cadrul
sistemului românesc de drept.
 Identificarea principalelor direcţii care au stat la baza
dezvoltării ştiinţei juridice.
 Stabilirea obiectului şi metodelor de studiu ale ştiinţei
juridice.
 Prezentarea marilor jurişti care au influenţat dezvoltarea
ştiinţei juridice.
Subiecte principale ce trebuie dezbătute:
 „Introducere în studiul dreptului şi statului - disciplină
ştiinţifică şi didactică.
 Obiectul şi metodele de studiu ale disciplinei „Introducere
în studiul dreptului şi statului”.
&1. Studiul „Dreptului şi Statului”
parte a unei ştiinţe sociale complexe.
1.1. Ce este ştiinţa?
Ştiinţa reprezintă un factor important pentru dezvoltarea
actului de creaţie şi un neîncetat izvor de idei generale şi prin1

„Meditationes sacrae”(Meditaţii religioase), 1598.
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cipii filozofice despre lume2, dar rolul şi importanţa acesteia
par a fi reliefate îndeosebi de aplicaţiile practice şi, prin
urmare, de aportul la progresul uman (economic, tehnic, social,
cultural etc.).
Ştiinţa (din lat. Scientia = cunoaştere) – „este un sistem de
cunoştinţe despre natură, societate şi gândire, cunoştinţe
obţinute prin metode corespunzătoare şi exprimate în concepte,
categorii, principii şi noţiuni.”3
1.2. Clasificarea ştiinţelor
Una din cele mai des întâlnite clasificări4 împarte sistemul
ştiinţelor în trei mari grupe:
 ştiinţe despre natură al căror obiect îl formează
fenomenele naturii (cum ar fi, spre exemplu astronomia,
biologia, chimia, fizica, geografia);
 ştiinţe despre cunoaştere al căror obiect îl formează
gândirea omenească (psihologia, epistemologia);
 ştiinţe despre societate sau ştiinţele sociale, în care sunt
incluse şi ştiinţele juridice (ştiinţa dreptului) şi care studiază
legile generale ale existenţei şi dezvoltării societăţii, formele
istorice de organizare socială, modalităţile specifice de
manifestare a diverselor componente ale realităţii social-umane
(etice, juridice, politice etc.).
Fiecare din cele trei mari grupe de ştiinţe pot primi, la
rândul lor, subclasificări, astfel spre exemplu, ştiinţele sociale,
cele care ne interesează în mod deosebit, se ramifică, în funcţie
2

John Desmond Bernal - Science in History, 1954; „Ştiinţa în istoria
societăţii”, Editura Politică, Bucureşti, 1964, p.28
3
Nicolae Popa – „Teoria generală a dreptului”, curs universitar, ediţia 3,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p.1.
4
Momcilo Luburici - „Teoria generală a dreptului”, ediţia a II-a, Editura
Oscar Print, Bucureşti, 2010, p.11;
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de obiectul lor, în ştiinţe juridice, politice, economice, istorice
etc.
&2. „Introducere în studiul dreptului şi statului”
disciplină ştiinţifică şi didactică
2.1. Obiectul ştiinţelor juridice
Determinarea obiectului ştiinţelor juridice presupune
delimitarea sferei fenomenelor cercetate, precizarea unghiului
din care sunt cercetate (deoarece acelaşi fenomene pot fi
cercetate de două sau mai multe ştiinţe, dar dintr-o cu totul altă
perspectivă şi cu alte metode), precum şi stabilirea gradului
(nivelului) de generalizare cu care sunt studiate fenomenele5.
Existenţa dreptului este strâns legată de existenţa vieţii în
societate, dreptul fiind considerat încă din antichitatea romană
un produs al societăţii, conform dictonului latin ,,ubi societas
ubi jos” (unde este societate, acolo este şi drept) 6.
Prin urmare, ştiinţa dreptului este o ştiinţă socială ce
studiază fenomenul juridic în toată complexitatea sa, şi „care
formulează principiile generale în baza cărora dreptul îşi
structurează un mecanism adecvat de influenţare a comportamentului oamenilor, în temeiul unor cerinţe valorice”7.
2.2. Clasificarea ştiinţelor juridice
 Ştiinţe juridice cu caracter general în care se
încadrează şi disciplina „Teoria generală a statului şi
dreptului” (o introducere în studiul dreptului şi statului) care
studiază aspectele generale privind statul şi dreptul;
5

Momcilo Luburici – op.cit, p.11;
I .Ceterchi, I Craiovan - „Introducere în Teoria generală a dreptului”,
Editura All, Bucureşti, 1993, p. 5.
7
N. Popa, M.-C. Eremia, D.-M. Dragnea – „Teoria generală a dreptului.
Sinteze pentru seminar”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 4.
6
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 Ştiinţele juridice istorice ce studiază statul, dreptul,
concepţiile politico-juridice urmărind evoluţia lor concretă
(unde regăsim discipline precum: istoria statului şi dreptului,
istoria doctrinelor juridice etc.);
 Ştiinţele juridice de ramură sau speciale, ce studiază
normele juridice şi raporturile juridice corespunzătoare pe
ramuri distincte şi instituţii de drept (unde se află discipline ca:
dreptul constituţional, dreptul civil, dreptul penal, dreptul
administrativ, dreptul internaţional, dreptul muncii, dreptul
comercial, dreptul comunitar, etc.);
 Ştiinţe juridice auxiliare8 (ajutătoare, participative) ce
sunt în strânsă legătură cu ştiinţele juridice şi la care se recurge
pentru o mai bună cunoaştere a dreptului, precum şi pentru
îmbunătăţirea acestuia (şi unde apar: criminalistica, medicina
legală, statistică juridică, drept comparat, sociologie juridică,
logică juridică, psihologie juridică, antropologie juridică,
semiotică şi semiologie juridică).
Între ştiinţele juridice există o strânsă corelaţie, ele
formând un tot unitar, un sistem (sistemul ştiinţelor juridice).
&3 Metodele de studiu ale disciplinei
„Introducere în studiul dreptului şi statului”
3.1. Obiectul disciplinei „Introducere în studiul
dreptului şi statului”
Disciplina „Introducere în studiul dreptului şi statului”
este o disciplină juridică cu caracter general „care studiază
8

Lidia Barac - „Elemente de teoria dreptului”, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, 2009, referitor la semnalarea acestei ramuri face trimiteri la I.
Ceterchi, I. Demeter, V. Hanga, G. H. Boboş, Momcilo Luburici, D.
Mazilu, C. Zota – „Teoria generală a statului şi dreptului”, 1967, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
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dreptul în ansamblul său, în generalitatea şi integralitatea sa,
ordinea juridică în globalitatea sa. Ea formulează definiţia
dreptului, celelalte concepte categorii specifice dreptului cu
care operează, fiind valabile pentru toate ştiinţele juridice [...].
De asemenea, ea formulează, o serie de principii generale
valabile pentru toate ştiinţele juridice.”9
Dată fiind legătura indisolubilă dintre stat şi drept,
disciplina „Introducere în studiul dreptului şi statului”
cercetează şi aspectele juridice privind statul, precum şi relaţia
dintre drept şi stat, încadrându-se din acest punct de vedere în
rândul disciplinelor ştiinţifice şi didactice complexe10.
3.2. Metodele de cercetare utilizate în studiul dreptului
Ca şi alte ştiinţa sociale, ştiinţa dreptului operează cu
noţiuni, categorii, concepte şi principii care permit
generalizarea experienţei umane pe baza unei metodologii
specifice.
Metodologia (gr. methodos11 – metodă şi logos – ştiinţă)
este „ştiinţa metodei”, a elaborării, selectării şi utilizării
metodei adecvate în procesul de cercetare a fenomenului
juridic.
În literatura juridică de specialitate metodologia a fost
definită drept sistemul celor mai generale principii de
investigaţie, deduse din sistemul celor mai generale legi
obiective12.
9

I. Ceterchi, I. Craiovan – op. cit., p. 9.
Momcilo Luburici – op.cit, p.16;
11
Methodos (meta - după şi odos – cale, drum) însemnând „după cale”,
îndrumarul ori calea de urmat în investigaţia ştiinţifică, dar şi modul de
expunere.
12
Nicolae Popa – „Teoria generală a dreptului”, Ed. Actami, Bucureşti,
1994, p. 21, citat de Ştefan Deaconu în „Metodologie juridică Curs practic
pentru studenţi.”, ed. a 2-a, Editura Hamangiu 2009, p.2.
10
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Definite în mod sumar, metodele de studiu reprezintă un
ansamblu de tehnici, mijloace şi procedee utilizate în procesul
de cunoaştere a unui fenomen (căi de aflare a caracteristicilor
respectivului fenomen).
Metodele pot fi de maximă generalitate (specifice tuturor
ştiinţelor), proprii unui grup de ştiinţe sau specifice fiecărei
ştiinţe.
Metodele de studiu utilizate de teoria generală a dreptului,
sunt cele ale ştiinţei juridice în general, dintre care cele mai
importante sunt:
a) Metoda istorică – apărută din necesitatea studierii
evoluţiei fenomenului juridic, a instituţiilor juridice, are drept
scop cunoaşterea cu exactitate a condiţiilor social-economice şi
politice care au stat la baza apariţiei sau modificării unei
instituţii juridice (de exemplu când a apărut căsătoria, care era
vârsta de căsătorie în antichitate, în Evul Mediu şi care este în
prezent etc.) sau a unei legi (de exemplu, modificările suferite
de-a lungul timpului de Constituţia României).
Această metodă caracteristică mai ales cercetătorilor din
domeniul dreptului este extrem de utilă pentru teoreticieni şi
pentru cei implicaţi în procesul de creare a dreptului, ajutându-i
să înţeleagă care sunt condiţiile care au dus la apariţia unei legi,
cât şi pentru practicieni, cărora le oferă posibilitatea de a
interpreta în mod corect legile.
b) Metoda sistematică – care mai este denumită şi metoda
comparativă şi care are drept scop cercetarea întregului sistem
de drept, plecând de la compararea reglementărilor existente în
anumite etape de timp sau prin compararea unor sisteme
diferite de drept pentru a vedea care sunt avantajele sau
dezavantajele oferite de fiecare variantă.
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Metoda sistematică este o metodă extrem de utilă mai ales
atunci când este vorba de adoptarea legislaţiei străine şi de
posibilitatea aplicării acesteia în condiţiile concrete oferite de
fiecare stat în parte, în funcţie de tradiţiile, istoria şi obiceiurile
proprii.
c) Metoda cercetării sociologice – este o metodă ce are
drept scop cercetarea din punct de vedere sociologic a
impactului pe care poate să-l producă o lege asupra societăţii,
fiind extrem de importantă deoarece presupune studierea
comportamentului uman, a dorinţelor şi nevoilor acestuia, prin
intermediul sondajelor, a interviurilor, anchetelor sociale sau a
statisticilor şi reflectarea acestora în textul legii.
d) Metoda logică – este o metodă care îmbină elemente şi
de la celelalte metode, având drept scop cercetarea coerentă a
instituţiilor juridice şi a legilor, printr-o analiză sistematică13 a
tuturor datelor colectate şi utilizarea lor pentru obţinerea
informaţiei dorite.
Denumită şi „regina metodelor de studiu”, metoda logică
are meritul de a fi singura care oferă o privire de ansamblu
asupra problematicii studiate.
e) Metoda cantitativă – sau matematică este o metodă
relativ nouă ce are ca scop folosirea informaticii în studierea
dreptului, astăzi calculatorul devenind un partener de lucru fără
de care munca juriştilor ar fi extrem de grea, datorită pe de o
parte creşterii numărului de legi şi, pe de altă parte, datorită
13

„Dreptul, ca ştiinţă sistematică, este o ştiinţă eminamente deductivă, în
care necesitatea argumentării se prezintă ca o cerinţă sine qua non”, iar pe
de altă parte”Dreptul este o matematică a ştiinţelor sociale” - N. Popa, M.C. Eremia, D.-M. Dragnea – op.cit., p. 15.
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necesităţii existenţei statisticilor cu privire la numărul de
infracţiuni, de condamnări, etc. pe care numai calculatorul le
poate realiza; dar şi datorită apariţiei Internet-ului care a ajuns
să revoluţioneze şi lumea juridică.
&4. Teme de reflecţie
 Consideraţi că, clasificarea ştiinţelor în: ştiinţe despre
natură, ştiinţe despre societate şi ştiinţe despre gândire este
benefică pentru dezvoltarea ştiinţei?
 Mai este de actualitate divizarea ştiinţei juridice în:
 ştiinţe care studiază dreptul şi statul în întregul lor şi în
general, în care se încadrează şi disciplina „Introducere
în studiul dreptului şi statului”);
 ştiinţe care studiază evoluţia istorică a statului şi
dreptului, unde regăsim şi disciplina „Istoria statului şi
dreptului românesc”;
 ştiinţe care studiază normele juridice şi raporturile
juridice corespunzătoare pe ramuri şi instituţii de drept?
 Credeţi că opinia publică poate influenţa dezvoltarea
statului şi a ştiinţei politice?
 Consideraţi că disciplina „Introducere în studiul
dreptului şi statului”poate fi socotită o disciplină ştiinţifică şi
didactic-universitară în acelaşi timp?
 Apreciaţi că metodele de studiu ale dreptului trebuie
folosite în mod izolat sau în interdependenţa şi complementaritatea lor pentru a se obţine un rezultat apropiat de realitate
în cadrul studierii dreptului?
&5. Teme de control şi aprofundare
Prezentaţi locul care îl ocupă ştiinţele despre societate
în cadrul sistemului general al ştiinţelor;
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Definiţi obiectul disciplinei „Introducere în studiul
dreptului şi statului”;
Explicaţi care este diferenţa dintre ştiinţele care studiază normele juridice şi raporturile juridice corespunzătoare
pe ramuri şi instituţii de drept şi ştiinţele care studiază dreptul
şi statul în întregul lor şi în general;
Comentaţi legătura dintre drept şi stat;
Arătaţi care sunt metodele de studiu ale dreptului.
Analizaţi modul în care calculatorul, sistemele informatice şi, mai ales, Internetul influenţează sistemul actual de
drept;
Interpretaţi următoarea afirmaţie: „Teoria juridică înţelege să aplice principiul general potrivit căruia practica este
unicul criteriu de verificare a oricărei ipoteze şi teorii”.
&6. Teste grilă


Sistemul ştiinţelor se împarte în:
a) ştiinţe despre natură
b) ştiinţe despre societate
c) ştiinţe politice
d) ştiinţe despre gândire
e) ştiinţe juridice



În cadrul ştiinţelor sociale intră:
a) ştiinţele juridice
b) ştiinţele istorice
c) sociologia
d) biologia
e) ştiinţele economice
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 Ştiinţele juridice istorice studiază:
a) apariţia şi dezvoltarea statului
b) apariţia şi dezvoltarea dreptului
c) apariţia şi dezvoltarea concepţiilor juridice şi politice
d) apariţia şi dezvoltarea ştiinţelor şi artelor


Istoria consemnează apariţia:
a) întâi a dreptului
b) întâi a statului
c) atât a statului cât şi a dreptului în acelaşi timp

 Concepţiile politice împreună cu psihologia politică
formează:
a) opinia publică
b) partidele politice
c) conştiinţa politică
d) ştiinţa politică
e) clasa politică
 Disciplina „Introducere în studiul dreptului şi
statului” studiază:
a) dreptul
b) statul
c) societatea
d) religia
e) politicul
 Disciplina „Introducere în studiul dreptului şi
statului” se predă în:
a) anul I
b) anul II
c) anul III
d) anul IV
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„Introducere în drept” este o disciplină:
a) ştiinţifică
b) didactică
c) universitară

 Metoda istorică studiază:
a) categoriile, legile şi raţionamentele logice
b) evoluţia diferitelor categorii şi tipuri de stat şi drept
c) eficienţa socială a diferitelor instituţii ale statului
d) necesitatea prelucrării informaţiilor juridice


Metodele de studiu ale dreptului se aplică:
a) independent
b) combinate
c) atât independent cât şi combinate, în funcţie de
fenomenul juridic studiat

