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NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE ESENŢIALE
ALE NORMEI JURIDICE
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Rezumat
În acest studiu sunt supuse analizei noţiunea şi trăsăturile de bază ale normei

juridice. În articol este expusă opinia mai multor savanţi referitor la noţiunea
normei juridice. De asemenea, se analizează trăsăturile esenţiale ale normei
juridice. În final, autorul a evidenţiat concluziile asupra subiectului abordat.

Cuvinte-cheie: norma juridică, conduită, lege, act normativ, caracter
obligatoriu, caracter general, caracter permanent.

THE CONCEPT AND ESENTIAL
CHARACTERISTICS OF THE LEGAL NORM

Abstract
This study reflects the analysis of the concept and the basic features of the

legal rule. The article comprises the opinion of many scientists on the concept of
legal rule. It is also examined the crucial features of the legal rule. At the end, the
author highlighted the findings on the addressed topic.

Keywords: legal rule, behavior, law, normative act, mandatory character,
general character, permanent character.

Introducere. Omul este o fiinţă socială. El nu trăieşte izolat de semenii
săi, ci, dimpotrivă, coabitează cu ei, participînd într-un sistem de relaţii cu
ceilalţi oameni, relaţii ce se caracterizează prin ample interacţiuni, interde-
pendenţe, într-un cuvînt - îşi duce existenţa în cadrul vieţii sociale.
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Comportamentul oamenilor, care se manifestă prin acţiuni, inacţiuni
şi relaţiile interpersonale, generează societatea, iar relaţiile sociale institu-
ţionalizate, obiectivate, devin apoi forţe modelatoare ale determinaţiilor
calitative ale oamenilor [1, p.51].

Activităţii umane îi sunt caracteristice o multitudine de dimensiuni. Cea
mai importantă, din punctul nostru de vedere, este dimensiunea normativă. Ea
presupune stabilirea unor reguli care organizează comportamentul uman. Aceasta
impune individului un anumit model de comportament în conformitate cu
valorile sociale existente la etapa respectivă. Deci, în cadrul societăţii umane,
care reprezintă un sistem dinamic ce se autoreglează, supus unor procese
specifice de structurare şi restructurare, acţiunile oamenilor - înzestraţi cu
conştiinţă şi voinţă proprie - prin care aceştia asigură funcţionalitatea şi dinamica
ansamblului social, nu se pot produce ca o desfăşurare haotică de fapte, ci,
dimpotrivă, ele se derulează într-un mod organizat, după anumite reguli sociale,
au un caracter normat. Nici un proces social nu poate avea loc fără organizare,
deci fără normare, reglementare.[2, p.119-120]

Normele reprezintă nişte reguli, propoziţii universale, în care se sub-
sumează particularul şi prin care se reglementează conduita oamenilor într-
un sistem de acţiuni dat. Normele influenţează atitudinile şi deciziile,
scopurile şi aspiraţiile oamenilor.

Metodă şi material aplicat. Baza metodologică a cercetării este
fundamentată pe asemenea metode precum metoda de analiză sistemică a fe-
nomenelor; generalizarea, inducţia şi deducţia, analiza şi sinteza, ş.a. Utilizarea
acestor metode în cercetarea problemei vine să asigure determinarea esenţei
fenomenului analizat. Suportul teoretic al articolului îl constituie lucrările sa-
vanţilor Avornic Gh., Baltag D., Negru B., Negru A., Popa N., Bădescu M. ş.a.

Rezultatele investigaţiei. Originar, termenul de normă avea, în limba
latină, înţelesul de regulă sau de instrument necesar pentru a trasa linii, fapt
care a sugerat, în timp, un mijloc de direcţionare spre ceva dinainte stabilit,
regula sau cadrul de referinţă al acţiunilor [3, p.34]. Convieţuirea socială
l-a deprins pe om să manifeste încredere într-o directivă anterior formulată,
întrucât aceasta era dedusă din experienţa generaţiilor [4, p.44].

Normele juridice constituie o modalitate a normelor sociale. Aprecierea
şi cunoaşterea mai corectă a normei juridice implică atît caracterizarea
trăsăturilor comune tuturor normelor sociale, cît şi caracterizarea trăsăturilor
lor specifice. Punctul de pornire la caracterizarea ei e următorul: orice normă
juridică e normă socială, însă nu fiecare normă socială e şi juridică [5, p.268].

În literatura de specialitate se întîlnesc multiple definiţii a normei
juridice. Vom evidenţia doar unele din ele.
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Norma juridică este acea normă socială ce conţine o regulă de conduită,
stabilită sau autorizată (sancţionată) de stat, menită să reglementeze cele
mai importante domenii de activitate umană şi ocrotită, în caz de necesitate,
de forţa coercitivă a statului [5, p.268].

După părerea lui Dumitru Baltag şi Alexei Guţu „norma juridică, ca
element constitutiv al dreptului, este o regulă de conduită, instituită de
puterea publică sau recunoscută de aceasta, a cărei respectare este asigurată,
la nevoie, prin forţa coercitivă a statului” [6, p.150].

Nicolae Popa consideră că „norma juridică poate fi definită ca o regulă
generală şi obligatorie de conduită, al cărei scop este acela de a asigura
ordinea socială, regulă ce poate fi adusă la îndeplinire pe cale statală, în caz
de nevoie, prin constrângere” [7, p.159].

În viziunea lui Ion Dogaru „norma juridică este o regulă de conduită
generală, impersonală şi obligatorie, care exprimă voinţa electoratului
înfăţişat de organul legislativ, regulă al cărei scop este de a asigura ordinea
socială şi care poate fi adusă la îndeplinire pe cale statală, la nevoie, prin
constrângere” [8, p.144].

Gheorghe Lupu vede în norma juridică „regula socială de conduită
generală şi obligatorie, elaborată, recunoscută sau acceptată de către stat şi
impusă, dacă este cazul, prin forţa coercitivă a statului” [9, p.64].

Dumitru Mazilu defineşte norma juridică ca fiind o regulă de conduită
generală, tipică, impersonală şi obligatorie, emisă sau sancţionată de stat,
în scopul asigurării ordinii sociale, adusă la îndeplinire, la nevoie, prin forţa
coercitivă a statului [10, p.192].

Scopul normei juridice este de a asigura convieţuirea socială orientînd
comportamentul oamenilor în direcţia promovării şi consolidării relaţiilor
sociale în relaţie directă cu valorile sociale statornicite în societate.

Norma juridică conţine pretenţiile şi exigenţele societăţii faţă de con-
duita membrilor săi în relaţiile interumane. Prin intermediul normelor
juridice se ordonează şi se reglementează în forme specifice dreptului, aceste
relaţii interpersonale, interumane.

Norma juridică constituie sistemul juridic elementar, ea este celula de
bază a dreptului şi reprezintă un etalon, un model de comportament într-o
multitudine de situaţii şi cazuri [7, p.138].

Pentru a clarifica toate aspectele conceptului de normă juridică, este
necesară precizarea caracteristicilor acesteia.

1) Norma juridică are un caracter general. Regula de conduită prescrisă
de normă este o regulă tipică, menită să se aplice la un număr nedefinit de
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cazuri. Ea nu-şi realizează scopul prin aplicarea ei o singură dată sau într-
un număr limitat de cazuri. Ea se aplică în toate cazurile descrise în ipoteza
sa, iar atunci cînd împrejurările descrise în ipoteză nu se ivesc, norma
respectivă nu se aplică. Caracterul general al normei juridice rezultă din
faptul că ea are o aplicare repetată, în cazuri nelimitate [11, p.35].

Conduita tipică prescrisă de norma juridică stabileşte drepturile şi
obligaţiile participanţilor la viaţa juridică, ale subiectelor raporturilor juridice,
în mod general. Astfel, norma juridică devine un criteriu unic de îndrumare şi
apreciere a conduitei oamenilor, un veritabil etalon sau standard, în funcţie
de care o anumită conduită este definită ca fiind licită sau ilicită [6, p.150].

Norma juridică are un caracter general, deoarece se aplică pe întreg teritoriul
ţării. Evident, sunt şi norme care se referă la anumite zone, cum sunt cele din
zona de frontieră sau din „zonele libere” etc. Aceasta nu este de natură să pună
sub semnul întrebării caracterul de generalitate al normei juridice, întrucît ea
are caracter general şi în zonele la care ne referim, iar orice cetăţean al ţării,
avînd o relaţie cu zonele respective, este obligat să-i respecte prescripţiunile.

Norma juridică nu are în vedere un caz întîmplător, „ci are în vedere o
generalitate de relaţii şi o medie de comportament” [10, p.189].

Este important să subliniem că şi legiuitorul a considerat necesar de a
reflecta în legislaţie această trăsătură a normei juridice. Astfel, caracterul
general al actului legislativ este prevăzut în art.3 alin.(1) al Legii nr.780-
XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.[12] La rîndul său, şi
art.20 alin.(1) al Legii nr.317-XV din 03 octombrie 2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale[13] stabileşte că actele normative adoptate de Guvern şi
de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sînt executorii pe întreg
teritoriul Republicii Moldova dacă în ele nu se prevede altfel.

2) Norma juridică prescrie o conduită tipică. În strînsă legătură cu
caracterul general al normei juridice este faptul că ea prescrie o conduită
tipică [10, p.189].

Ca model, de conduită, norma juridică urmăreşte o reducere, o egalizare
a relaţiilor sociale şi izolarea, neconsiderarea diferenţelor individuale
nesemnificative [7, p.142].

Unii autori atrag atenţia asupra faptului că scopul normei juridice este
„să se aplice la o sumă nedeterminată de acte analoage sau la un număr
nedefinit de cazuri” [14, p.15].

Norma juridică devine un criteriu de apreciere a conduitei oamenilor, un
etalon, un standard, funcţie de care o anumită conduită este definită ca licită
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sau ilicită. Subordonarea faţă de conduita tip prevăzută în norma juridică
reprezintă o cale importantă de realizare a socializării individului, de învăţare
a modului de existenţă. Caracterul tipic al normei juridice constă în formarea
unui tip de conduită uniform şi a unei codificări a acţiunii umane. Caracterul
tipic al conduitei prescrise constă în faptul că reţine doar „trunchiul comun”,
ceea ce este caracteristic unei situaţii şi nu aspectele individuale [7, p.142].

Desigur, dreptul va putea stabili cu exactitate (şi, deci, cu eficacitate)
principiile formalizate ale convieţuirii sociale, dacă va lua în considerare,
cu ocazia fixării variantelor de comportament, a tipului de conduită,
mecanismele psihologice complexe implicate în procesul devenirii social-
umane a individului, a cooperării lui în societate [6, p.152].

3) Norma juridică are un caracter impersonal. Norma juridică nu se
adresează unei persoane anume. Ea se aplică tuturor persoanelor ce se află
în situaţiile şi condiţiile precizate în ipoteza sa [15, p.12].

Deşi oamenii sunt diferiţi, deosebindu-se – în multe privinţe – unul de
celălalt, norma juridică se aplică tuturor, cerîndu-le tuturor şi fiecăruia, în
parte, să se supună conduitei prescrise [10, p.190].

Caracterul impersonal nu înseamnă că fiecare normă vizează în mod
absolut pe toţi membri unei societăţi. Unele norme juridice se adresează tuturor
cetăţenilor (precum normele juridice constituţionale), alte norme juridice
vizează numai o anumită categorie de persoane precum: elevi, studenţi,
pensionari, funcţionari, proprietari etc [15, p.12]. De exemplu, Legea nr.158-
XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public [16] este aplicabilă numai în privinţa funcţionarilor publici.

Ceea ce trebuie precizat este faptul că înăuntrul unei dintre aceste
categorii de persoane norma juridică se aplică tuturor, fără excepţie. De
aceea spunem că ea este impersonală şi nu este, prin urmare, personală,
elaborată pentru o anume persoană.

În legătură cu caracterul impersonal al normei juridice trebuie să
precizăm că există norme juridice ce reglementează conduita unor organe
unipersonale precum: Preşedintele ţării, Procurorul general, Primul ministru
etc [15, p.12]. De exemplu, repartizarea atribuţiilor între Prim-ministru şi
viceprim-miniştrii este reglementată prin Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr.605 din 16 august 2013 [17], garanţiile de asigurare materială
şi de protecţie socială necesare exercitării funcţiei de Preşedinte al Republicii
Moldova sunt stabilite prin Legea nr.1111-XIII din 20 februarie 1997 privind
asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova [18].
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În mod legitim se pune întrebarea dacă aceste norme îşi mai păstrează
caracterul impersonal. Răspunsul este pozitiv. Aceste norme îşi păstrează
caracterul impersonal, deoarece nu se are în vedere persoana care la un
anumit moment ocupă funcţia, ci funcţia ca atare. Aceste norme, aşadar,
vizează instituţia, ele se aplică de o manieră permanentă, fără considerarea
persoanelor care compun aceste organe [15, p. 13].

Accentuăm şi faptul că art.3 din Legea privind actele legislative
stabileşte faptul că actul legislativ are un caracter general.

4) Norma juridică este emisă sau sancţionată de stat. Dacă regulile
obiceiului s-au conturat în decursul timpului, pe baza tradiţiilor, ca o „legislaţie
proprie pe care societatea şi-o dă ei însăşi pentru ca să trăiască şi să se dezvolte”,
sau, dacă normele morale sunt reguli convenite de colectivitate [10, p. 190],
normele juridice sunt reguli de conduită emise sau sancţionate „de către
autoritatea publică investită cu puterea de a face legi” [14, p. 15].

O regulă de conduită pentru a deveni normă juridică trebuie emisă sau
sancţionată potrivit unor reguli precise, a căror nerespectare face imposibilă
calificarea acelei reguli drept normă cu caracter public.

Unii autori nu mai stăruie asupra acestei trăsături a normei juridice,
considerînd-o subînţeleasă. Este adevărat că, din momentul în care definim
dreptul, îi recunoaştem această caracteristică, care îl distinge de morală, de
obicei etc. Totuşi, atunci cînd definim chiar celula sa de bază, care este
norma juridică, nu putem omite tocmai modalitatea prin care o regulă socială
nejuridică, devine normă de drept [10, p. 190-191].

5) Norma juridică are un caracter obligatoriu. Caracterul obligatoriu
al normelor juridice este una dintre cele mai importante trăsături ale normei
juridice [15, p. 14].

Din cele mai vechi timpuri, s-a observat cît de important este caracterul
obligatoriu al normei pentru transpunerea dispoziţiilor sale în viaţă. Acolo
„unde nu există frică de pedeapsă” – atrăgea atenţie Sofocle – „nu vor fi
respectate legile”. La rîndul său, Platon sublinia că „este de aşteptat ca cel
pedepsit pe bună dreptate sau să devină mai bun prin propria sa pedeapsă, sau
să fie exemplu pentru alţii”. Dar, poate cel mai complet a surprins însemnătatea
obligativităţii normei juridice, William Shakespeare, care constata că „acolo
unde încetează vigoarea legilor şi autoritatea apărătorilor ei nu poate exista
nici libertate şi nici siguranţă pentru nimeni” [10, p. 191-192].

În literatură s-a subliniat argumentat că „prin caracterul ei obligatoriu”
norma juridică „ocupă un loc primordial în sistemul normelor sociale” [19,



RELAŢII INTERNAŢIONALE. Plus
Institutul de Relaţii
Internaţionale din Moldova

144

p.25], ea avînd o influenţă recunoscută asupra mentalităţilor şi chiar asupra
moralei fiecăruia.

Dacă normele juridice n-ar fi obligatorii, nu ar exista certitudinea că în
societate se va instaura ordinea socială dorită de legiuitor.

Norma juridică, conţinînd prevederi care nu pot fi lăsate la liberul arbitru
al subiectului, nu reprezintă o indicaţie, o rugăminte, o doleanţă a
legiuitorului în legătură cu un anumit comportament. Ea este o poruncă, un
ordin, o dispoziţie obligatorie. Obligativitatea imperativului juridic urcă
pînă la imperativ (în domeniul dreptului public – penal, administrativ etc.)
şi coboară pînă la permisiv (în dreptul privat – civil, comercial). Altfel spus,
obligativitatea normei juridice este dictată de scopul acesteia: necesitatea
asigurării ordinii sociale [7, p.157].

Caracterul obligatoriu al normei juridice este legat de ideea constrîngerii
sociale. Aceasta nu înseamnă că regulile de drept nu sunt luate în consideraţie
decît pe baza constrîngerii. Recursul la constrîngere constituie, totuşi, o
excepţie. Nu se poate abuza de constrîngere pentru că astfel se riscă o
rezistenţă generală contra legii. Condiţia de eficacitate a constrîngerii este
ca acţiunea umană reglementată să fie, de regulă, realizată voluntar,
constrîngerea fiind o excepţie [20, p.213].

Forţa obligatorie a normei juridice provine din recunoaşterea validităţii
ei intrinseci; dată fiind recunoaşterea sau prezumţia de recunoaştere a acestei
validităţi, membrii grupului social au dreptul de a se aştepta la un anumit tip
de conduită, unii din partea celorlalţi, în relaţiile lor interpersonale.[21, p.132]

Această trăsătură a normei juridice este prevăzută în legislaţia în
vigoare. Astfel, conform art.3 alin.(2) al Legii cu privire la actele legisla-
tive, actul legislativ este executoriu şi opozabil tuturor subiectelor de drept.

6) Norma juridică are un caracter permanent. Potrivit acestei trăsături,
norma juridică se aplică constant pe toată durata existenţei sale, de la intrarea
în vigoare şi pînă la abrogare. Norma juridică se aplică de fiecare dată cînd
condiţiile, pe care le prevede sunt îndeplinite.

7) Norma juridică are un caracter prescriptiv. Norma juridică stabileşte o
anumită comportare, impune o anumită conduită, constînd dintr-o acţiune sau
inacţiune umană, îndreptată într-o anumită direcţie, în vederea realizării unui
scop. Se poate spune că norma juridică este elementul constitutiv al dreptului.

În ansamblul lor, normele juridice în vigoare alcătuiesc dreptul pozitiv
al societăţii respective.

Vorbind de caracterul prescriptiv al normei juridice, trebuie să
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distingem nuanţele specifice ale unor norme cum sunt normele-principii
şi normele-definiţii.

a) Norme-principii. Există anumite norme juridice, în care regula de
conduită nu apare atît de evident ca un anumit comportament, ci se manifestă
sub forma stabilirii unor principii cu caracter general, care pot viza întregul
sistem de drept sau a anumită ramură a dreptului.

Totodată, există unele norme care definesc un anumit concept sau care
stabilesc atribuţii pentru un anumit subiect de drept, de regulă, o instanţă,
un organ de conducere etc.

Numeroase acte normative, şi în primul rînd Constituţia Republicii
Moldova [22], pe lîngă unele prevederi foarte clare şi normativ evidente,
conţin unele prevederi de principiu, prin care sînt consfinţite unele realităţi
ale vieţii social-politice sau prin care se stabilesc anumite finalităţi, scopuri
ale activităţii de stat. De exemplu, titlul I al Constituţiei „Principii generale”
defineşte caracteristicile şi principiile fundamentale ale statului, în care se
arată că Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi
indivizibil, este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului,
drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea
şi pluralismul politic prezintă valori supreme şi sînt garantate. Aceste
prevederi sînt mai mult decît simple norme obligatorii, ele sînt norme ce
consfinţesc principii ce călăuzesc şi dau coloratura întregului nostru sistem
de drept, întregului sistem social-politic al ţării.

Asemenea norme-principii se întîlnesc şi în alte acte normative
referitoare la un anumit domeniu. De exemplu, multe coduri sau chiar legi
încep printr-un capitol întitulat „Principii generale” sau „Dispoziţii generale”,
care stabilesc anumite principii ce guvernează toată materia, toate celelalte
norme vor trebui aplicate şi interpretate în lumina acestor principii.

b) Norme-definiţii. Există frecvente situaţii cînd într-un act normativ se
definesc anumite concepţii. De exemplu, în Codul familiei [23] este definită
rudenia, concept pe care altfel, fiecare l-ar putea interpreta în felul său. De
aceea, pentru a-i da un înţeles unic în întreaga legislaţie, Codul vine şi defineşte
acest concept. Aceste definiţii au şi ele un caracter normativ, întrucît
interpretarea normelor ce sînt în relaţie de acest concept trebuie să ţină seama
de sensul ce i s-a dat prin definiţia din legea respectivă [6, p.153-154].

Concluzii. În contextul celor relatate, putem formula următoarele
concluzii:

1) norma juridică a fost şi este definită în literatura de specialitate în
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diferite moduri. În pofida acestui fapt, este unanim recunoscut că norma
juridică este o regulă generală de conduită, obligatorie şi impersonală
instituită prin lege şi a cărei aplicare este asigurată la nevoie de forţa de
constrângere a statului.

2) norma juridică este celula de bază a dreptului. Dreptul nu poate
exista şi nu poate fi explicat în afara realităţii sale normative.

3) din moment ce oamenii trăiesc în comunitate, ei au nevoie de reguli
de conduită. Starea de anarhie, adică starea în care nu există altă regulă
decît bunul plac al fiecăruia, este imposibilă pentru viaţă. Astfel, ordinea
necesară se asigură prin regula de drept, care se conţine în norma juridică
corespunzătoare.

4) norma juridică are un caracter general, impersonal, permanent şi
obligatoriu, prescrie o conduită tipică şi este emisă sau sancţionată de stat.
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