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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Abordarea ştiinţifică a problematicii 

acţiunii spaţio-temporale a normelor juridice nu poate fi contestată şi e condiţionată de 

următoarele. 

Normele juridice sunt adoptate în vederea transpunerii în viaţă a prevederilor lor. Adoptînd 

un act normativ, legiuitorul urmăreşte scopul ca normele juridice ce se conţin în el să producă 

efecte juridice, adică să contribuie la reglementarea mai eficientă a relaţiilor sociale respective, să 

asigure garanţii acestor relaţii, să protejeze anumite valori sociale etc. În caz contrar, normele 

juridice şi-ar pierde sensul şi menirea lor socială. 

 Din aceste considerente, o importanţă  primordială o are acţiunea normelor juridice. 

Analizând normele juridice prin prisma acţiunii lor, se scoate în evidenţă calitatea esenţială a 

dreptului, capacitatea acestuia de a influienţa real asupra activităţii şi comportamentului uman. 

Astfel, acţiunea dreptului evidenţiează toate atributele şi calităţile dreptului ce determină 

capacitatea acestuia de a influienţa comportamentul subiecţilor sociali. Aceasta e obiectivizarea 

,,spiritului” (conţinutului, esenţei) şi  ,,literei” dreptului pozitiv (legislaţiei) în practica socială, 

materializarea calităţilor, trăsăturilor şi însuşirilor dreptului în conştiinţa generală şi individuală, în 

conduita legală şi activitatea fiecărui individ şi colectivităţii umane. [25, p.300] 

 Acţiunea dreptului nu se limitează la realizarea sau la reglementarea normativă. Acestea 

sunt doar efecte, componente ale acţiunii dreptului. Doctrina juridică, pe bună dreptate, porneşte 

de la premise conform cărora ,,acţiunea dreptului este o categorie mult mai largă decât realizarea 

normelor juridice. La rândul său, realizarea normelor juridice constituie o treaptă superioară de 

acţiune a dreptului”. [22, p.194] Aceasta e firesc. Sunt multe cazuri când legea nu necesită 

realizarea normelor juridice ce se conţin în ea. Însuşi faptul prezentei normei juridice e suficientă 

pentru a atinge acel rezultat spre care tinde legiuitorul. Prezenţa legii este o modalitate de a asigura 

ca autoritatea statului să se realizeze pe baza legilor în vigoare. 

 Actualitatea temei investigate este determinată şi de faptul că Republica Moldova se află în 

perioada de tranziţie spre statul democratic, statul de drept. Starea tranzitorie a statului şi a 

dreptului întotdeauna a fost o stare complexă, contradictorie, deseori bolnăvicioasă, o stare legată 

de reestimarea critică a trecutului şi de alegerea viitorului, apropiat sau îndepărtat, optimal. [23, 

p.268] În aceste condiţii se impune necesitatea determinării proprietăţilor normative funcţionale, 

stabilirii exprese a coordonatelor acţiunii normelor juridice, căutării unui model spaţio-temporal 
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oportun, adecvat realităţilor sociale, dar, în acelaşi timp,  conform drepturilor şi libertăţilor 

omului. 

Actualitatea problematicii acţiunii spaţio-temporale a normei juridice se justifică şi prin 

faptul că obiectul investigaţional nu este static, dat o dată pentru totdeauna, ci se află într-un flux 

continuu, e supus unor schimbări permanente, evoluează şi se adaptează la evoluţia societăţii, îşi 

schimbă instrumentele conceptuale. Aceasta ne obligă să-l reevaluăm, să-l revizuim şi să-l 

completăm permanent. 

Argumentele invocate prezintă un suport esenţial pentru iniţierea studiului ştiinţific privind 

acţiunea în timp şi spaţiu a normelor juridice. Valorificarea studiului teoretic menţionat, 

incontestabil, va avea o semnificaţie praxiologică în edificarea statului de drept. Problemele 

identificate : interacţiunea dintre timpul juridic şi spaţiul juridic, acţiunea normelor juridice în 

timp şi în spaţiu, depistarea şi rezolvarea coliziilor spaţio-temporale a normelor juridice vor fi 

posibil de soluţionat cu succes, atât în aspect normativ, cât şi în aspect organizaţional şi funcţional 

şi vor contribui la ridicarea eficienţei şi randamentului funcţional al sistemului de drept în 

Republica Moldova. 

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de 

cercetare. În doctrina juridică, problema acţiunii normelor juridice în timp şi spaţiu a constituit 

întotdeauna un obiect  investigaţional. Gînditorii antici: Aristotel, Platon, Cicero, iar mai apoi, cei 

din epoca medievală: Sfântul Augustin, Sfântul Toma D’Aquino, Niccolo Machiavelli, Jean Bodin 

ne-au demonstrat convingător că statul, dreptul sunt nişte fenomene sociale acţiunea cărora 

decurge în anumite limite de timp şi spaţiu. 

Epoca modernă e marcată de activitatea unui număr impresionant de figuri remarcabile ale 

gîndirii. La Hugo Grotius, la Montesquieu divinitatea are legile sale, iar lumea materială – ale 

sale. Spaţialitatea dreptului tinde spre unicitate şi universalitate, iar temporalitatea acestuia – spre 

veşnicie. 

Immanuel Kant, ,,omul dreptului”, filosoful tuturor timpurilor, urmat de Hegel, prin 

temelia teoretico-metodologică a cercetărilor ştiinţifice  ne demonstrează că realitatea juridică sub 

toate aspectele ei, nu ni se prezintă doar prin intermediul spaţiului şi timpului, acestea fiind 

suportul oricărei realităţi.  În  aceeaşi ordine de idei se pronunţă Ihering, Giorgio del Vecchio, 

Mircea Djuvara etc. 

Cel mai mare  număr de publicaţii ştiinţifice, ce se referă la obiectul nostru investigaţional, 

este regăsit în Rusia. Problema spaţio- temporalităţii dreptului a fost reflectată pe larg atît în 

literatura juridică de la începutul secolului al XX-lea (N. M. Korkunov, G. F.  Şerşenevici, E. N. 

Trubeţkoi), cât şi în literatura sovietică (S. S. Alexeev, A. F. Cerdanţev, A. Denisov, V.V. Lazare

 v, K. Mokicev, A.A. Tille ş.a.) şi cea postsovietică: V. I. Cervoniuc (Goiman), D. N. 
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Bahrah, A.A. Frolov, Kerimov D. A., M.N. Marcenco, V.V. Suhanov, Iu. A. Tihomirov, I.V. Volk 

ş.a. 

Impresionează şi publicaţiile ştiinţifice din România, consacrate problematicii spaţio-

temporalităţii normelor juridice. Printre cei mai renumiţi savanţi, ale căror opinii asupra materiei 

vizate ne-au servit în lucrare drept punct de reper, sunt: C. Barbu, Gh. Beleiu, Al. Bălcoianu, I. 

Deleanu, T. Drăganu, I. Eminescu, C. Hamangiu, N. Nedelu, A. Pop, V. Pătulea, I. Rosetti-

Bălănescu, I. Sachelarie Ovid, C. Stroe, P. Vasilescu ş.a. 

Durata şi spaţialitatea normelor juridice este tratată şi interpretată în toate manualele 

universitare de Teoria generală a dreptului din România şi, în deosebi, în manualele profesorilor 

universitari L. Barac, D. Ciobanu, I. Craiovan, I. Dogaru, D.C. Dănişor, Gh. Dănişor, I. Humă, D. 

Mazilu, Gh. Mihai, R. Motica, N. Popa,  S. Popescu, C. Voicu, G. Vrabie, fapt confirmat de 

numeroasele referinţe la aceşti autori, făcute de noi pe parcursul prezentei lucrări. 

 Problematica acţiunii normelor juridice în timp şi spaţiu nu a constituit, deocamdată, 

obiectul cercetărilor ştiinţifice complexe în literatura de specialitate a Republicii Moldova. Totuşi 

nu putem nega faptul că avem cercetători care tratează, fie şi selectiv, problema propusă, fără a 

urmări scopul de a elucida în complex toate aspectele privind spaţio-temporalitatea normelor 

juridice. În această ordine de idei, remarcăm contribuţia esenţială în studiul problemei investigate 

de către savanţii autohtoni: E. Aramă, Gh. Avornic, A. Arseni, D. Baltag, S. Baieş, S. Brînză, G. 

Fiodorov, I. Guceac, An. Negru, B. Negru, I. Postu, D. Roman, N. Roşca, A. Smochină, V. 

Zaharia. 

 Cele spuse ne conving în faptul că problematica tezei a interesat numeroşi autori. Unii  

dintre ei studiază problemele generale ale acţiunii normelor juridice în timp şi spaţiu, alţii -

problemele legate de acţiunea în timp şi spaţiu a normelor juridice în anumite ramuri ale dreptului.  

 Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare are drept scop cercetarea multilaterală şi 

complexă a problemelor praxiologiei dreptului, a coordonatelor esenţiale de acţiune a normelor 

juridice şi elaborarea unei teorii generale a acţiunii normelor juridice în timp şi spaţiu. Prin studiul 

menţionat intenţionăm identificarea specificului timpului şi spaţiului juridic functional, 

caracteristica duratei acţiunii normelor juridice şi a principiilor care o guvernează, evidenţierea 

vigoarei spaţiale a normelor juridice raportată la starea de suveranitate a statului. La fel, într-o 

abordare practico-gnoseologică intenţionăm a predicţiona acele măsuri de natură normativă 

orientate spre optimizarea formelor finale de realizare a normelor juridice. 

Întru realizarea acestui scop au fost stabilite următoarele obiective: 

- stabilirea şi fundamentarea bazelor conceptuale ale praxiologiei normelor juridice; 

- determinarea limitelor, domeniilor şi coordonatelor de acţiune a dreptului, în general, şi a 

normelor juridice, în special; 



6 
 

- stabilirea particularităţilor spaţio-temporalităţii în domeniul dreptului; 

- definitivarea principiilor şi regulilor fundamentale care guvernează intrarea în vigoare şi 

acţiunea efectivă a normelor juridice; 

- stabilirea modalităţilor şi particularităţilor ieşirii din vigoare a normelor juridice şi a 

încetării efectelor juridice ale acestora; 

- identificarea spaţiului juridic şi reliefarea modalităţilor, exigenţelor şi principiilor 

fundamentale de acţiune spaţială a normelor juridice; 

- elucidarea coliziilor temporale şi spaţiale în domeniul acţiunii dreptului şi identificarea 

căilor de soluţionare a deficienţelor spaţio-temporale ale normelor juridice; 

- analiza, sistematizarea şi interpretarea rezultatelor cercetării obiectului investigaţional, 

formularea concluziilor şi recomandărilor în perfecţionarea legislaţiei în vigoare şi a 

practicii ei de aplicare. 

Metodologia cercetării ştiinţifice. În elaborarea prezentei lucrări au fost aplicate o serie de 

metode, mijloace, procedee, principii de investigaţie, deduse din sistemul celor mai generale legi 

obiective, precum: 

- analiza istorică, aplicată la cercetarea evoluţiei dreptului şi  coordonatelor fundamentale de 

acţiune a acestuia; 

- analiza logică (deductivă, inductivă, generalizare, de specificare etc.), aplicată cu o 

consecvenţă maximă la elucidarea problemelor pe întreg parcursul lucrării; 

- analiza sistemică, utilizată în cadrul studierii problematicii spaţio-temporalităţii dreptului, a 

modalităţilor, a exigenţelor şi a principiilor fundamentale care le guvernează; 

- analiza comparativă, folosită pe parcursul întregii lucrări şi, în deosebi, la determinarea 

modalităţilor de acţiune a normelor juridice în diverse ramuri ale dreptului  naţional, precum şi 

determinarea particularităţilor acţiunii spaţio-temporale  a dreptului în diferite sisteme legislative 

contemporane; 

- analiza dinamică, utilizată în cercetarea evoluţiei acţiunii normelor juridice în timp şi spaţiu 

la diferite etape de  dezvoltare istorică. 

Utilizarea metodelor nominalizate şi a altor mecanisme investigaţionale au determinat 

studierea complexă şi  multilaterală a obiectului investigaţional. 

 Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în cercetarea ştiinţifică, general 

teoretică, complexă şi multilaterală a praxiologiei dreptului şi, în această bază, elaborarea, în 

doctrina autohtonă  a concepţiei contemporane asupra acţiunii în timp şi spaţiu a normelor 

juridice, ţinând cont de transformările calitative din sistemul normativ-juridic al Republicii 

Moldova şi de realităţile din acest domeniu ale ţărilor avansate ale lumii, în contextul integrării 
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europene a Republicii Moldova. În investigaţia prezentă, pentru prima dată din istoria doctrinară 

autohtonă, acţiunea normelor juridice este cercetată în cadrul Teoriei generale a dreptului şi 

statului, prin prisma  vectorilor funcţionali principali: timpul şi spaţiul, pornind de la formula 

generală, conform căreia normele juridice acţionează pe timp nedeterminat, într-un spaţiu limitat 

la teritoriul statului şi asupra unor categorii de persoane care  sunt antrenate în circuitul juridic. 

 Investigaţia propusă a fost pregătită în  condiţiile în care dreptul, aplicabil în statele 

contemporane, ,,funcţionează la o altă turaţie:  s-au produs şi se produc schimbări importante în 

dinamica actului de elaborare , de creaţie a dreptului. Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre o 

supraâncălzire a mecanismului de reglementare juridică, despre presiunea sub care lucrează 

organele legislative, despre timpul care nu mai are răbdare şi care cere adoptarea în regim de 

urgenţă a noilor reglementări juridice, necesare bunei funcţionări a societăţii” [20, p.160]. În 

această ordine de idei, menţionăm şi complexitatea studierii acţiunii normelor juridice în condiţiile 

în care istoria îşi accelerează ritmul, unele probleme capătă şi o natură dimensională globală, când 

multe lucruri ce ţin de obiectul, domeniul şi limitele reglementării normativ juridice au încetat de a 

mai fi pur naţionale, devenind internaţionale. Aceasta a determinat generalizarea  diverselor opinii 

referitor la acţiunea spaţio-temporală a normelor juridice în diferite ramuri ale dreptului, în 

sistemul dreptului naţional, în sistemele de drept ale altor state, prin prisma efectelor spaţiale şi 

temporale ale normelor juridice contemporane, dictate de principiul suveranităţii puterii de stat.  

 Afirmându-se în calitate de studiu, prin identificarea procesului de conlucrare a normelor 

juridice naţionale, străine şi internaţionale şi manifestarea axiologică a principiilor acestei 

colaborări, prezenta lucrare determină crearea unei noi direcţii ştiinţifice complexe de cercetare a 

spaţio-temporalităţii normelor juridice. Putem sesiza şi schiţa noi subiecte de valoare ştiinţifico 

practică majoră, ce urmează a fi studiate în cadrul Teoriei generale a dreptului şi statului şi în 

cadrul ştiinţelor juridice ramurale şi interramurale cu referinţă la spaţio-temporalitatea dreptului 

contemporan. Teza menţionată apare ca una de pionierat în domeniu, deoarece a fost efectuat şi un 

studiu amplu şi complex de generalizare a conceptelor ştiinţifice autohtone pe problema 

investigată. 

Noutatea ştiinţifică a tezei de doctorat se conturează prin principiile, postulatele, formulările 

de bază propuse şi susţinute de autor: 

1. Norma juridică, ca celulă fundamentală a dreptului, are ciclul ei propriu de viaţă: este 

creată de un legiuitor suveran (se naşte), produce efecte juridice (trăieşte efectiv) pe un 

teritoriu distinct al statului şi moare, dat fiind faptul că nu mai poate sau nu mai are ce 

reglementa, pentru că acele condiţii, care au generat-o, au dispărut. 

2.  Într-un interval de timp şi într-un spaţiu determinat coexistă norme juridice ,,vechi” şi 

norme juridice ,,noi”, între care pot  să apară conflicte în procesul de aplicare a acestora. 
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Succesiunea în timp şi coexistenţa normelor juridice în spaţiu obligă permanent legiuitorul 

să impună reguli şi principii care să ţină sub control această situaţie. Problema se complică 

şi mai mult în cazul conflictelor de norme, când există un element de extranietate. 

3.  În perspectiva integrării europene a Republicii Moldova, trebuie să acceptăm, cu rezerve, 

şi nu absolut  (în limita în care nu dispare spiritul şi duhul naţional), ideea conform căreia 

pentru un stat membru al comunităţii europene, ordinea sa juridică capătă alte dimensiuni, 

norma juridică comunitară fiind prioritară celei interne. 

4. Din momentul intrării sale în vigoare, norma juridică devine activă şi acţionează pentru 

viitor. Sintetizând, putem afirma că principiile care guvernează acţiunea în timp a normei 

juridice sunt: principiul efectului imediat al legii noi, principiul neretroactivităţii normei 

juridice. Evident, principiile nominalizate nu activează necondiţionat. Sunt argumente care 

necesită ca autorităţile publice şi persoanele oficiale să opereze şi să se conducă de ele, dar 

există şi argumentele care justifică excepţiile de la ele. Un lucru e cert: dreptul întotdeauna 

e chemat să afirme şi să promoveze idealul de motor al progresului, de factor fundamental 

al echilibrului social şi al ordinii de drept, de garant al drepturilor şi libertăţilor omului. 

5. Ieşirea din vigoare a normei juridice e determinată de mai multe împrejurări. În esenţa sa, 

orice fenomen şi obiect, inclusiv norma juridică, este proces de la o începere la o sfârşire 

de sine, de unde se iveşte altă începere. Sfârşitul normei juridice vine atunci când îşi 

epuizează resursele existenţiale de a fi ceea ce este şi nu depinde de vârsta ei. O normă 

juridică nu îmbătrâneşte şi e tânără pe întreg parcursul vieţii sale: ,,de la”-,,până la”. 

6. Din punct de vedere al acţiunii normei juridice în spaţiu, sintetizând, putem afirma că 

principiile care guvernează  şi caracterizează spaţialitatea normei juridice sunt: principiul 

teritorialităţii normei juridice, care subliniază faptul că norma juridică acţionează asupra 

teritoriului statului respectiv; principiul personalităţii normei juridice, care subliniază 

faptul că norma juridică acţionează asupra cetăţenilor statului respectiv şi asupra străinilor 

aflaţi în acest spaţiu. 

Problema ştiinţifică propusă spre soluţionare rezidă în elaborarea mecanismului 

identificării coordonatelor de acţiune a normelor juridice, identificării specificului spaţiului şi 

timpului  juridic funcţional, fapt care a condus la elaborarea pentru teoreticienii şi practicienii din 

domeniul dreptului a regulilor, principiilor şi postulatelor care guvernează acţiunea spaţio-

temporală a normelor juridice. La fel, sunt examinate şi propuse măsurile care pot contribui la 

eficientizarea praxiologiei normelor juridice. 

 Semnificaţia  teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Importanţa teoretică a 

investigaţiilor constă în faptul că teza prezintă, incontestabil, un concept valoric complex, 
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multilateral, sistemic privind praxiologia dreptului, în general, şi natura acţiunii normei juridice în 

timp şi spaţiu, în special. Prezenta lucrare conţine multiple referiri care întegrează, într-o oarecare 

măsură, informaţiile, conceptele, opiniile juridice disciplinare şi interdisciplinare  ale  Teoriei 

generale a dreptului şi statului privind spaţio-temporalitatea normei juridice. Concluziile, 

propunerile şi recomandările nu numai generalizează cunoştinţele ştiinţifice despre esenţa acţiunii 

normei juridice în timp şi spaţiu, ci contribuie şi la dezvoltarea acestora. 

 Rezultatele lucrării, ce reflectă soluţiile teoretice degajate în urma investigaţiei efectuate, 

servesc drept bază pentru o reevaluare a stării de lucru în domeniul respectiv. Importanţa teoretică 

a acestora pot avea o interferenţă evidentă cu interesele celor interesaţi în promovarea 

cunoştinţelor teoretice în domeniul ştiinţei dreptului şi, în deosebi, în domeniul praxiologiei 

spaţio-temporale a normelor juridice. 

 Teza de doctorat prezintă interes şi prin faptul că ea constituie o primă încercare în 

doctrina autohtonă naţională de a studia problematica spaţio-temporalităţii dreptului în cadrul 

Teoriei generale a dreptului şi statului. Investigaţia conţine anumite formulări ştiinţifice care  

creează o imagine amplă despre domeniile, vectorii fundamentali pe care se axează acţiunea 

normei juridice. Definiţiile  şi concluziile formulate completează multiple lacune ştiinţifice, 

normative, informaţionale, ele pot ameliora starea de fapt în aceste domenii şi dezvoltă doctrina 

autohtonă privind acţiunea în timp şi spaţiu a normei juridice. 

 Concluziile, formulările, postulatele tezei pot fi utilizate la predarea cursurilor de Teoria 

generală a dreptului şi statului şi a altor discipline ramurale şi interramurale dedicate acţiunii în 

timp şi spaţiu a normei juridice. Acestea pot fi de folos tuturor celor care, în virtutea atribuţiilor ce 

le revin, aplică în practică normele juridice. 

 Pe plan practic, valoarea aplicativă a lucrării este sesizată de procesele complexe, ce se 

manifestă în Republica Moldova, care imperios demonstrează tendinţe de democratizare şi de 

respectare necondiţionată a principiului supremaţiei legii. Rezultatele teoretice obţinute în 

procesul de cercetare a acţiunii spaţio-temporale a normelor juridice ne permit de a identifica acele 

manifestări practice, orientate spre perfecţionarea mecanismului funcţional al dreptului. Materialul 

în cauză ar interesa în formă de suport teoretic deputaţi, funcţionari de stat, magistraţi, alte 

persoane cu competenţe decizionale, de la care societatea aşteaptă aplicarea corectă în timp şi în 

spaţiu a normelor juridice. 

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere. Rezultatele obţinute în urma 

investigaţiilor constau în următoarele: 

- analiza reperelor metodologice ale cercetării problematicii acţiunii normelor juridice şi 

evidenţierea legăturilor dialectice dintre ştiinţa juridică, realizarea dreptului şi procesul de 

legiferare; 
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- determinarea specificului acţiunii normelor juridice, a condiţiilor şi trăsăturilor esenţiale 

ale acţiunii efective a normelor juridice, a limitelor şi domeniilor lor de activitate; 

- stabilirea coordonatelor, dimensiunilor acţiunii normelor juridice, analiza complexă a 

categoriilor timp şi spaţiu, a specificului juridic al acestora, comparativ cu timpul şi spaţiul 

cosmic, universal; 

- caracterizarea generală a evoluţiei istorice conceptuale a spaţio-temporalităţii dreptului, 

pornind de la inevitabilitatea obiectivităţii şi ireversibilităţii acestui fenomen; 

- analiza conceptului de acţiune a normelor juridice în timp, identificarea modalităţilor de 

intrare în vigoare, acţiunii efective şi ieşirii din vigoare a normelor juridice, precum şi a 

principiilor fundamentale care guvernează întreaga durată a acţiunii normei juridice; 

- analiza problemelor teoretice şi practice ale spaţialităţii dreptului, identificarea teritoriului 

în drept, cercetarea modalităţilor de manifestare şi a atributelor spaţiului juridic, 

evidenţierea principiilor care guvernează acţiunea normelor juridice în spaţiu; 

- cercetarea caracterului şi a cauzelor conflictelor normelor juridice în timp şi spaţiu şi 

identificarea  căilor juridice de  soluţionare a lor; 

- identificarea modalităţilor practice de aducere în concordanţă a reglementărilor juridice 

naţionale, străine şi internaţionale de acţiune a normelor juridice în timp şi spaţiu în 

perspectiva integrării europene a Republicii Moldova; 

- elaborarea propunerilor şi recomandărilor întru perfecţionarea şi îmbunătăţirea cadrului 

normativ juridic şi a praxiologiei spaţial – temporale a normelor juridice în Republica 

Moldova. 

 Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării ştiinţifice, 

concluziile şi recomandările efectuate pe parcursul realizării studiului au fost implementate în 

cadrul activităţii  ştiinţifico-didactice a autorului, în calitate de lector universitar la Catedra Drept 

Public a Academiei de Studii  Economice din Moldova. Totodată, rezultatele investigaţionale au 

fost expuse în textele manualului Teoria generală a dreptului şi statului, articolelor ştiinţifice 

publicate  în revistele de specialitate. Materialele  de cercetare au fost expuse în luările de cuvânt 

şi prezentările de rapoarte teoretice, aprobate în cadrul a 5 conferinţe ştiinţifice internaţionale. 

 Aprobarea rezultatelor ştiinţifice obţinute. Lucrarea a fost realizată la Catedra Teoria şi 

Istoria Dreptului a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, discutată la şedinţa 

catedrei din 26  aprilie 2013 şi în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil interuniversitar la 

specialitatea 551.01- Teoria generala a dreptului din 27 mai 2013. Formulările, postulatele şi 

tezele fundamentale ale investigaţiei ştiinţifice şi-au găsit reflectare în mai multe publicaţii 
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ştiinţifice şi au fost aprobate la diverse foruri ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale, printre 

care:  

1. Administrarea publică şi buna guvernare. Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice 

din 27-28 octombrie 2007;  

2. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Conferinţa ştiinţifică internaţională 

,,Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului in honorem Elena Aramă, doctor habilitat în 

drept, profesor universitar, Om emerit”, Chişinău, 14-15 martie 2009;  

3. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM 

,,Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de  inovare”, Chişinău, 21-22 septembrie 

2011;  

4. Conferinţa ştiinţifică cu participarea internaţională din cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, ,,Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare” din 25-26 septembrie 

2012;  

5. Conferinţa ştiinţifică din cadrul USM ,,Integrarea prin cercetare şi inovare » din 26-28 

septembrie 2013. 

 Mai multe aspecte ale investigaţiei au fost reflectate în cele 11 publicaţii ştiinţifice. 

 Publicaţiile la tema tezei. Cerecetările  efectuate de autor, concluziile şi recomandările 

ştiinţifice şi-au găsit reflectare în manualul ,,Teoria generală a dreptului şi statului” şi 10 articole 

ştiiinţifice, dintre care 5 comunicări în cadrul conferinţelor ştiinţifice internaţionale şi 5 articole în 

revistele de specialitate. Volumul total al publicaţiilor este de   35.05  coli de autor. 

 Volumul şi structura tezei: Volumul şi structura tezei au fost determinate de scopul şi 

obiectivele investigaţiei, de cadrul problemelor abordate, de gradul şi profunzimea cercetării 

acestora. Astfel, lucrarea conţine: introducerea, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, 

bibliografia, în funcţie de suportul documentar şi doctrinar al tezei, cuvintele cheie utilizate în 

teză, lista abrevierilor şi adnotări în limbile română, rusă şi engleză. În scopul diferenţierii 

obiectivelor cercetării, capitolele sunt divizate în paragrafe. La sfârşitul fiecărui capitol se conţin 

concluzii. 

Cuvinte-cheie: Praxiologia, teoria acţiunii, domeniul şi limitele ei, spaţio-temporalitatea 

dreptului, intrarea în vigoare, ieşirea din vigoare, abrogarea, neretroactivitatea, retroactivitatea, 

ultraactivitatea, spaţiul juridic, teritorialitatea şi personalitatea legii, desuetudinea, norma juridică. 
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CONŢINUTUL TEZEI 

 Introducerea reprezintă fundamentarea şi justificarea temei supuse cercetării. Ea cuprinde 

următoarele compartimente: actualitatea şi importanţa problemei abordate, scopul şi obiectivele 

tezei, noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, problema ştiinţifică soluţionată, importanţa 

teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, aprobarea rezultatelor tezei, sumarul compartimentelor 

tezei. 

Primul capitol –Realităţi şi perspective ale spaţio-temporalităţii normelor juridice în 

doctrina şi reglementările juridice.-este structurat în trei paragrafe.  

În 1.1- Repere metodologice şi analitice cu privire la spaţio-temporalităţii dreptului- se 

subliniază faptul că spaţiul şi timpul social constituie modalităţi de existenţă a societăţii, a 

acţiunilor umane. El înglobează în sine ansamblul condiţiilor de loc, întindere şi desfăşurare a 

acţiunii umane, a structurilor şi fenomenelor sociale, precum şi durata şi succesiunea fenomenelor 

sale, ritmul evoluţiei şi densitatea evenimentelor sociale în anumite unităţi de timp. La rândul său, 

spaţio-temporalitatea socială îşi are specificul său dependent de diverse fenomene, procese, 

evenimente, structuri de manifestare a existenţei sociale. 

Ca orice fenomen social, statul şi dreptul se raportează şi ele la coordonate spaţio-

temporale proprii şi sunt impuse în mod firesc şi inevitabil anumitor limite spaţio-temporale. Orice 

fenomen, proces, situaţie socială au o dimensiune spaţială. Ele se desfăşoară în spaţiu chiar şi 

atunci când este vorba de  spaţiul extraterestru (dreptul cosmic). [2, p.352] 

În 1.2- Nominalizarea problemei şi analiza investigaţiilor cu privire la spaţio-

temporalitatea normelor juridice în literatura juridică -  se conţine analiza investigaţiilor cu 

privire la spaţio-temporalitatea dreptului pe parcursul istoriei. Făcând o incursiune istorică a 

problematicii spaţio-temporalităţii dreptului, putem conchide că ştiinţa actuală dominantă privind 

acţiunea normelor juridice în timp şi spaţiu nu este o creaţie exclusivă a doctrinarilor unei sau altei 

ţări, la o anumită etapă de dezvoltare istorică. Aceasta are la bază tot ceea ce omenirea a acumulat 

pe parcursul  sutelor şi miilor de ani. 

Sfârşitul secolului al XIX-lea, secolul al XX-lea marchează monumentalele studii 

ştiinţifice în ceea ce priveşte acţiunea normelor juridice. Ele au influienţat toate legislaţiile în 

materie de acţiune a normelor juridice în timp şi spaţiu. E semnificativ faptul că principiile care 

guvernează acţiunile normelor juridice sunt universale şi, ca regulă, într-o măsură mai mare sau 

mai mică, sunt prevăzute în legislaţiile naţionale contemporane. Necesitatea practică şi de politică 

legislativă determină, în acelaşi timp, admiterea unor excepţii de la aceste principii, fapt ce 

condiţionează, în ultima instanţă, soluţionarea coliziilor de ordin naţional şi internaţional. 

Teoria acţiunii şi particularităţile spaţio-temporalităţii dreptului întotdeauna au preocupat 

gândirea umană. Ştiinţa contemporană înglobează în sine răspunsuri şi recomandări la cele mai 
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diverse întrebări ale problemei nominalizate. În acelaşi timp, la toate etapele de dezvoltare a 

societăţii, există multe întrebări care îşi mai aşteaptă răspunsul. Nu poate fi trecut cu vederea nici 

faptul că funcţionalitatea spaţio-temporală a dreptului e vizată de ritmul mult mai înalt al 

transformărilor social-economice, politice etc. Accelerarea  acestui ritm duce la schimbări 

importante în dinamica legiferării, în presiunea sub care lucrează autorităţile legiuitoare. Toate 

acestea înaintează noi întrebări şi necesită, indiscutabil, abordări suplimentare permanente în 

studiul problemei spaţio-temporalităţii dreptului. 

Fără a diminua semnificaţia abordărilor doctrinare şi praxiologice din domeniul acţiunii 

spaţio-temporale a normelor juridice, fiecare din ele ocupînd un loc meritoriu valoros, constatăm 

că unele investigaţii nu întotdeauna şi în toate se localizează la imperativele noastre naţionale, 

altele  - având un caracter fragmentar sau incomplet, în virtutea scopurilor pe care şi le-au propus 

cercetătorii. Remarcăm şi faptul că reglementările naţionale din domeniul spaţio – temporalităţii 

dreptului nu sunt suficiente pentru a face faţă întregului diapazon de probleme teoretice şi practice 

cu care se confruntă societatea contemporană.  

 In vederea realizării unei investigaţii multilaterale, atotdimensionale, ne propunem să 

formulăm un concept complet a problemei praxiologiei dreptului, a coordonatelor esenţiale de 

acţiune a normelor juridice şi elaborarea unei teorii generale a acţiunii normelor juridice în timp şi 

spaţiu. 

 În Concluziile la capitolul 1 se conţin generalizări şi repere metodologice şi analitice, ce 

pot servi ca fundament în cercetarea ştiinţifică a acţiunii spaţio-temporale a normelor juridice, se 

formulează problema spre cercetare şi direcţiile de soluţionare. Se descriu scopul şi obiectivele 

tezei. 

 Capitolul 2- Praxiologia, domeniul şi limitele acţiunii dreptului – cuprinde noi viziuni 

în ceea ce priveşte teoria acţiunii spaţio-temporale a dreptului.  

În 2.1-Teoria acţiunii şi particularităţi ale spaţio-temporalităţii în domeniul dreptului-se 

sublinează faptul că una dintre expresiile cele mai răspîndite, în materia juridică este acţiunea 

dreptului. Acţiunea dreptului este un proces complex multilateral şi multifuncţional. Dreptul n-ar 

avea nici un sens, dacă nu s-ar manifesta ca o forţă activă, creativă, care intervine în toate 

domeniile vieţii sociale, politice, economice, spirituale etc. Din aceste consuderente, probabil, 

Constantin Stere menţiona: ,,nu cred că există vreo altă ramură de cunoştinţe omeneşti în care ,,cei 

chemaţi” să o cultive să fie atât de mulţi, ca în ştiinţa dreptului. Teoreticienii, scriitorii de tratate 

voluminoase şi avocaţii practicieni, profesorii universitari şi oamenii de afaceri, judecătorii şi 

politicienii, filosofii şi legislatorii - toţi sunt, sau trebuie să fie competenţi în materia dreptului” 

[16, p.266]. Ca urmare, dreptul acţionează şi în domeniul legiferării, şi în domeniul realizării 
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practice a prescripţiilor normativ-juridice, şi în domeniul ocrotirii actelor normativ-juridice în 

vigoare. 

Acţiunea dreptului vizează atât acţiunea unei norme juridice luate în parte, cât şi acţiunea 

întregului sistem al dreptului. El subliniază atât dinamica cât şi statica dreptului. Dreptul prin 

acţiunea sa va contribui la dezvoltarea şi modificarea tuturor elementelor constitutive ale 

societăţii, iar, pe de altă parte, va conserva, va apăra şi va garanta valorile fundamentale ale 

societăţii. 

Teoria acţiunii dreptului nu ar fi deplină, dacă nu vom analiza coordonatele, dimensiunile 

ei. Premisa pentru toate percepţiile sunt spaţiul şi timpul. ,,Nu ne putem niciodată reprezenta - 

spunea Immanuel Kant - că nu este spaţiu, deşi putem gândi foarte bine că în el nu există obiecte. 

El este considerat deci o condiţie a posibilităţii fenomenelor şi nu o determinare dependentă de 

ele” [7, p.23]. Acelaşi lucru este valabil şi pentru timp. În această ordine de idei, profesorul Ion 

Craiovan menţionează: ,,Spaţiul şi timpul sunt matricele în care ne aşezăm, în ordine, experienţele. 

Abia prin faptul că noi ne ordonăm, în spaţiu şi timp, multitudinea percepţiilor, acestea devin 

experienţă” [4, p.197]. În viziunea  profesorului Constantin Stroe, ,, Spaţiul şi timpul reprezintă 

condiţii fundamentale de manifestare pentru orice existenţă, căci este o absurditate a concepe o 

existenţă în afara spaţiului şi timpului. Existenţa îşi diversifică, prin mişcare permanentă, formele 

în spaţiu şi timp. De altfel, ca urmare a acestei indisolubile legături dintre spaţiu- timp şi existenţa 

în devenire, spaţiul şi timpul sunt considerate modalităţi obiective de a fiinţa (de a fi) ale 

existenţei”.[17, p.54] 

Spaţiul şi timpul sunt categorii universale, generale. Ele reprezintă condiţiile fundamentale 

de existenţă a tuturor fenomenelor şi obiectelor. În acelaşi timp, însă atât timpul cât şi spaţiul îşi 

au particularităţile lor în diverse ştiinţe ale naturii şi societăţii. 

Dreptul nu poate ignora timpul. În viaţa dreptului, ca şi în viaţa omului, timpul cuprinde, 

timpul dezvoltă, timpul liberează, timpul consolidează, timpul luminează dreptul. [17, p.107] 

Toate sistemele de drept sunt supuse unor mişcări în timp, care afectează diverse  domenii ale 

societăţii. Cert e faptul că acestea pot fi mai pronunţate într-un domeniu şi pot fi  apte să schimbe 

conţinutul fondului juridic, comparativ cu alte domenii. [1, p.210] 

În sensul general, timpul ,,desemnează durata de fiinţare a obiectelor şi fenomenelor precum şi 

totalitatea raporturilor de succesiune şi simultanietate dintre ele” [18, p.62] 

Noţiunea de spaţiu are în drept sensul său, fapt ce-l diferenţiază de spaţiul cosmic (fizic), 

biologic, psihologic etc. Referindu-se la aceasta, profesorii universitari Gheorghe C. Mihai şi 

Radu I.Motica menţionează: „Spaţialitatea normei juridice este socială, deci nu cade sub vreo 

definiţie fizicalistă; Ubi societas, ibi jus, precum se vede, exclude angajarea interpretărilor 

geometrice cu care s-ar stabili  unitatea de măsură a întinderii societăţii. 
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Pe de altă parte, socialmente spaţială, norma juridică are efecte localizabile: înăuntrul graniţelor 

care delimitează teritoriul statului. [11, p.42] 

 În 2.2.-Domeniul şi limitele acţiunii dreptului- se abordează probleme de maximă 

semnificaţie pentru teoria  şi practica dreptului. 

Activitatea umană este o activitate reglementată dirijată şi de un sistem normativ- juridic 

complex, chemat să contribuie la dezvoltarea de mai departe a vieţii sociale, la ridicarea calităţii 

acesteia. În această ordine de idei, o importanţă majoră revine determinării domeniului şi limitelor 

acţiunii dreptului. 

Departe de a fi ceva abstract sau pe deplin elucidată, problema în cauză necesită, 

incontestabil, atenţie sporită. Rezolvarea reuşită şi eficientă a ei permite, în primul rând, să lărgim 

considerabil utilizarea posibilităţilor dreptului în stimularea activismului juridic al oamenilor, iar 

în al doilea rând, de a preciza categoriile şi formele de comportament social, care doar în aparenţă 

îmbracă veşmînt juridic, în realitate fiind ilicite după natura şi consecinţele lor. 

Domeniul  acţiunii dreptului este domeniul spaţiului social în care se înglobează acele 

categorii ale activităţii umane (acţiuni-inacţiuni) pentru care atingerea unor rezultate sociale 

semnificative necesită, obiectiv, folosirea posibilităţilor dreptului. Astfel, noţiunea domeniul de 

acţiune a dreptului are menirea de a reflecta gradul şi nivelul activităţii dreptului în sistemul 

social. [12, p.79-80] Domeniul acţiunii dreptului evidenţiază sfera posibilelor raporturi juridice.  

S-ar părea că statul, dispunând de cea mai autoritară putere, având abilitatea de a-i face pe 

alţii să facă ceea ce doreşti de la ei, presupunând că aceasta este diferită de ceea ce ar fi dorit să 

facă, dacă nu ar fi fost siliţi să se supună altei voinţe, [14, p.50] este nelimitat prin atribuţiile sale, 

inclusiv, şi în domeniul legiferării. Ca urmare, acţiunea dreptului n-ar avea nici o limită. Acest 

lucru, însă, nu corespunde realităţii. Acţiunea dreptului este şi trebuie sa fie limitată. Limitele  

acţiunii dreptului trasează ,,linia de demarcare” care separă sfera juridică de sfera nejuridică, linia 

ce arată frontierele de răspândire a dreptului, a punctului de influen�ă a dreptului asupra 

personalităţii şi faptelor sale. Limitele acţiunii dreptului, sunt condiţionate, în fond de factori 

juridici. Ele se înrădăcinează în procesul activităţii omului, sunt determinate de posibilităţile 

personale ale subiecţilor sociali, de cultura lor generală şi civilizarea juridică, sunt condiţionate de 

sistemul existent de relaţii sociale, de circumstanţe economice, istorice, religioase, naţionale şi de 

altă natură. 

Dat fiind faptul că dreptul este generat de viaţa şi activitatea oamenilor, de condiţiile vieţii 

lor, limitele acţiunii dreptului urmează să fie cercetate în legătură strânsă cu modul în care cei 

cărora le este adresat  dreptul l-au înţeles şi l-au conştientizat. [12, p.80] 

 În Concluzii la capitolul 2 se subliniază faptul că domeniile şi limitele acţiunii dreptului, în 

mare măsură, sunt condiţionate de tipurile de reglementare normativ-juridică. Acestea se 



16 
 

manifestă în combinarea metodelor (permisive  şi prohibitive) de reglementare şi creează o stare 

mai mult sau mai puţin prielnică pentru satisfacerea intereselor subiecţilor dreptului. 

Capitolul 3 –Identificarea şi manifestarea temporalităţii dreptului- conţine un studiu 

ştiinţific amplu pe problemele acţiunii în timp a normelor juridice. 

În 3.1. Consideraţiuni introductive-se constată că sub aspectul acţiunii normelor juridice în 

timp prezintă interes următoarele: legile se succed (o lege, cât de perfectă nu ar fi, nu poate fi 

veşnică). Legile au o anumită durată de acţiune. O lege trăieşte până îşi epuizează rostul 

teleologic, după care iese din vigoare,  pentru că nu mai are rostul normativ pentru care a fiinţat. 

   După criteriul perioadei de aplicare, legile se împart în legi permanente şi legi temporare. 

              Legile permanente ( denumirea lor  pare să sugereze că ar avea un caracter veşnic, dar asemenea 

legi nu există) se caracterizează prin faptul că se cunoaşte, de la început, data intrării lor în 

vigoare, dar nu se cunosc data sau condiţiile ieşirii lor din vigoare. Spre deosebire de cele 

permanente, legile temporare sunt legile la care se cunosc de la început, atât data intrării lor în 

vigoare, cât şi data sau condiţiile ieşirii lor din vigoare.  

O categorie aparte de legi o constituie legile tranzitorii. Acestea, in viziunea profesorului 

Dan Ciobanu, deşi denumirea lor pare să sugereze că ar avea un caracter temporar, într-un sens, 

sunt legi permanente, dat fiind faptul că rămân în vigoare atâta vreme cât obiectul lor de 

reglementare subzistă. O lege tranzitorie are ca scop să delimiteze câmpul de aplicare a legii noi 

prin raport la reglementările în vigoare la momentul intrării ei în vigoare”. [3, p.57] 

O lege tranzitorie poate abroga, modifica sau menţine în vigoare norme juridice deja 

existente. În marea majoritate a cazurilor, legiuitorul nu va edicta separat o lege tranzitorie. El va 

practica la includerea, în legea nouă, a unor prevederi care sunt proprii legii tranzitorii. 

Ne-am referit mai detaliat la distincţia legilor după criteriul perioadei de aplicare, pentru a 

nu ne confrunta în continuare cu problematica dată şi pentru că, pornind de la aceste precizări, ne 

va fi mai uşor să  abordăm multiplele probleme ce apar în procesul cercetării aplicării dreptului în 

timp. Caracteristica nu va fi deplină, dacă nu vom evidenţia trei momente principale: 1) Intrarea în 

vigoare a legii; 2) Acţiunea efectivă a legii; 3) Ieşirea din vigoare a legii. 

 În  3.2.Intrarea în vigoare a legii.- se evidenţiază: conceptul juridic determinat pentru 

dimensiunea de durată a legii, în general, a normelor juridice, în particular, este vigoarea: ,,Forţă, 

putere, energie, vitalitate…În vigoare = valabil într-un anumit timp…” [5, p.929]. 

 Intrarea în vigoare a legii marchează momentul în care legea dobândeşte forţă obligatorie 

pentru toţi cei cărora li se adresează. Principiul ce determină momentul intrării în vigoare a unei 

legi rezultă din regula că nimeni nu poate fi obligat să respecte o lege pe care nu ar putea-o 

cunoaşte. Există în drept principiul nemo consetur ignorare legem (jus) – nimeni nu se poate 

scuza, invocând necunoaşterea legii. Pentru ca acest principiu să nu fie o simplă ficţiune, trebuie 
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asigurate condiţiile cunoaşterii legii. De aceea, este de principiu că legile intră în vigoare de la 

data aducerii lor la cunoştinţa publică.  

 O primă regulă, constă în intrarea în vigoare a legii la data publicării ei în Monitorul 

Oficial. Sistemul are avantajul certitudinii datei intrării în vigoare, dar dezavantajează subiecţii şi  

face ca prezumţia nemo censetur ignorare legem să fie o ficţiune, deoarece este evident că o lege 

nouă nu este şi nici nu poate fi cunoscută din momentul publicării ei de către toţi subiecţii de 

drept. E firesc că, destinatarii normelor juridice, urmează să depună un efort mental, pentru a 

scoate în evidenţă sensul real al acestora, pentru a determina cu cel mai înalt grad de precizie 

voinţa legiuitorului. Aceasta ne sugerează ideea  necesităţii unui interval de timp între data 

publicării legii în Monitorul Oficial şi data intrării în vigoare a acesteia. 

 În 3.3.Acţiunea efectivă a legii.- se determină regulile şi principiile care guvernează viaţa 

activă a normelor juridice.  

 Acţiunea efectivă a legii este guvernată de două principii esenţiale: 

a) Principiul efectului imediat al legii; 

b) Principiul neretroactivităţii legii 

 Principiul efectului imediat al legii îşi propune, ca scop, excluderea supravieţuirii legii 

vechi şi presupune că legea nouă guvernează imediat toate situaţiile juridice actuale care intră în 

sfera ei de acţiune. Acest principiu urmăreşte să-i asigure legii noi eficacitatea – legea nouă fiind 

considerată a corespunde condiţiilor şi cerinţelor momentului,   să asigure unitatea legislativă. 

 Principiul neretroactivităţii legii porneşte de la premisa conform căreia trecutul aparţine 

legii vechi. Legii noi nu îi este permis a se raporta la trecut; adică a se aplica situaţiilor juridice 

stabilite sub guvernarea legii vechi. Neretroactivitatea legii constituie o prezumţie legală, pe care 

nu o poate răsturna decât legiuitorul. 

 De la fiecare din principiile caracterizate mai sus există câte o excepţie: 

a) Supravieţuirea legii vechi (ultraactivitatea); 

b) Retroactivitatea legii noi 

 Ultraactivitatea (supravieţuirea legii vechi) reprezintă excepţia de la principiul aplicării 

imediate a legii noi. Esenţa lui constă într-o limitare, vremelnică, a abrogării legii vechi, această 

lege urmând să se aplice, cu titlul tranzitoriu, situaţiilor juridice în curs la momentul intrării în 

vigoare a noii legi, aplicarea acestei legi fiind amânată până la consumarea respectivelor situaţii 

juridice. 

 Retroactivitatea se opune principiului neretroactivităţii legii. Ea semnifică răsfrângerea 

acţiunii legii noi asupra faptelor şi raporturilor care au apărut până la intrarea în vigoare a acesteia. 

Retroactivitatea este admisă, în prezent, în următoarele cazuri: a) legii penale mai favorabile; b) 

legii interpretative; c) când legea prevede în mod expres că se aplică şi unor situaţii anterioare. 



18 
 

 În dependenţă de intensitatea sa, de gradul de finisare a consecinţelor juridice apărute în 

baza legii vechi, retroactivitatea poate fi: a) simplă; b) de revizuire. 

 În 3.4 Ieşirea din vigoare a legii-se scot în evidenţă împrejurările care justifică încetarea 

acţiunii normelor juridice. 

 Ieşirea din vigoare a legii este cel de-al treilea moment ce caracterizează acţiunea în timp a 

legii. Acest  moment aduce în prim plan ideea limitelor în timp al acţiunii legii; momentul final al 

acesteia, deci, încetarea acţiunii legii. Ca urmare,  legea îşi termină guvernarea sa şi, într-o 

anumită măsură, poate influen�a asupra stabilităţii sociale. În această ordine de idei, e 

semnificativă remarca unuia dintre fondatorii dreptului constituţional comparat Jean Bodin: 

,,Orice schimbare a legilor care  guvernează un stat este periculoasă, pentru că a schimba tradiţii şi 

reglementări privitoare la succesiune, contracte sau obligaţii, din mai rău în mai bine, nu este 

câtuşi de puţin acceptabil... Nimic nu trebuie schimbat într-o republică, oricare ar fi binele urmărit, 

dacă în starea dinainte ea s-a putut menţine timp îndelungat”.[8, p.93-94] Evident, Jean Bodin era 

conservator. Are perfectă dreptate profesorul Nicolae Popa afirmând că ,,nu există un legiuitor 

universal şi nu există o legislaţie deasupra sau în afara timpului. Schimbările sociale, economice, 

culturale îşi cer oglindire adecvată în norme juridice. Ele determină un proces de tranzienţă (de 

învechire) a normelor juridice.” [15, p.165]Anume din aceste considerente Nicolae Titulescu 

menţiona: ,,... ar trebui ca reglementările legiuitorului să fie foarte dese; la o schimbare în 

structura socială, să corespundă imediat o schimbare în cod; aceasta ar fi idealul. Dar în realitate, 

lucrurile se petrec altfel: între momentul când legea a încetat de a corespunde nevoii sociale şi 

între momentul când noua nevoie a devenit destul de puternică pentru a motiva o schimbare 

legislativă, trece o bucată de timp, de multe ori foarte îndelungată, în care dreptul a depăşit cadrul 

legii, şi-a croit singur drumul pe care un legiuitor neglijent n-a vrut să i-l facă”.[19, p.54-61] Cele 

spuse scot în evidenţă necesitatea studierii permanente a problemei încetării acţiunii legii, a 

normelor juridice. Problema dată capătă o semnificaţie deosebită, deoarece odată cu încetarea 

acţiunii unei norme juridice dispare şi caracterul de obligativitate, de supunere faţă de conduita 

tipică instituită prin orice normă juridică. 

 Cea  mai importantă modalitate de scoatere din vigoare a unor legi este abrogarea.  Ea este 

procedeul  clasic prin care legea îşi încetează aplicabilitatea. Abrogarea poate fi definită ca fiind 

procedeul tehnico-juridic prin care legile fără termen îşi încetează activitatea prin renunţarea la 

ele. Cuvântul abrogare provine de la latinescul ,,abrogare”, care înseamnă a suprima, a face ceva 

să înceteze. Acelaşi sens îl găsim şi în Dicţionarul limbii române moderne: ,,a abroga - a anula, a 

suprima o lege, o dispoziţie oficială”  
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 Abrogarea nu are numai accepţiunea de procedeu  de scoatere din vigoare a unei legi. Ea 

reprezintă şi o manifestare de voinţă din partea legiuitorului în sensul încetării puterii obligatorii  

şi, prin urmare, acţiunii unei anumite legi. 

În teză sunt reflectate şi alte cauze care condiţionează ieşirea din vigoare a legii: împlinirea 

termenului sau condiţiei; căderea în desuetudine; nulitatea legii; neconstituţionalitatea legii; 

intrarea în vigoare a unui act internaţional, care are prioritate faţă de   legea naţională, suspendarea 

legii. 

 În Concluziile la capitolul 3 se reflectă postulatele fundamentale ce caracterizează 

temporalitatea normelor juridice. 

Capitolul 4 –Spaţialitatea dreptului şi căile juridice de soluţionare a conflictului de 

legi în timp şi spaţiu – este consacrat studiului ştiinţific al spaţialităţii juridice şi a formelor de 

manifestare a ei. 

4.1.-Teritoriul statului: concept, funcţii principii, atribute- scoate în evidenţă atât 

problemele  teoretice generale privind spaţialitatea statului, cât şi atributele teritoriului statului. 

Teritoriul, alături de popor şi de puterea de stat, este unul dintre elementele indispensabile statului 

şi reprezintă dimensiunea lui materială. Teritoriul nu are semnificaţia unui spaţiu oarecare, el este 

de o importanţă mult mai mare, de o structură tridimensională, cuprinzând subsolul, spaţiul aerian 

şi întinderea de pământ delimitată de frontiere. Fiind un element constitutiv al statului [10, p.19-

44], teritoriul are şi unele trăsături ale acestuia, de aceea puterea statului asupra teritoriului este 

mai mare decât un simplu drept de proprietate. În  drept, teritoriul îşi are semnificaţia sa. Autorul 

francez Jean Carbonnier menţiona: ,,Spaţiul juridic are ca suport natural un teritoriu, o parte din 

spaţiul terestru”. Fiind ,,o dimensiune a dreptului, care, la rândul său, este o dimensiune a 

spaţiului”.[6, p.348, 353].  

 Spaţiul juridic determină limitele înăuntrul cărora se extinde acţiunea legii în raport cu un 

anumit teritoriu. Fiind expresia suveranităţii statului, care a edictat-o, legea îşi limitează, îşi 

îngustează efectele juridice la teritoriul aparţinînd acelui stat. Pe de altă parte, faptele şi 

evenimentele juridice au loc întotdeauna într-un anumit teritoriu, adică se raportează la ideea de 

spaţiu. Ca urmare, dreptului, în general, normelor juridice, în special, le este caracteristică 

coordonata spaţialităţii, căci nu poate fi şi nici nu există un legiuitor universal, un legiuitor al 

tuturor statelor, exact aşa cum nu există o legislaţie deasupra sau în afara timpului. 

 Caracteristica spaţialităţii dreptului nu va fi deplină, dacă nu vom scoate în evidenţă 

atributele acesteia. Atributele constituie trăsăturile, însuşirile indispensabile ale spaţiului juridic şi 

ale raporturilor juridice care apar în cadrul lui. 

 Spaţiul juridic este o realitate, un fenomen social autonom, apariţia , dezvoltarea căruia e 

caracterizată de un sistem de atribute ce interacţionează între ele. Asemenea atribute în viziunea 
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noastră, ar putea fi: 1) puterea publică exclusivă sau suverană (suveranitatea) pe întreg teritoriul 

statului; 2) forma de organizare (structura) de stat, adică caracterul unitar sau federativ al statului; 

3) integritatea, omogenitatea, continuitatea sa; 4) limitarea sa teritorială; 5) natura sistemică a sa; 

6) unicitatea internă; 7) unicitatea externă. [21, p.95-119] 

 Atributele menţionate caracterizează esenţa spaţiului juridic în totalitatea sa, a tuturor 

statelor, indiferent de forma sa şi regimul de guvernământ, de forma de organizare statală, de 

regimul politic al acestora. 

 4.2.Acţiunea normelor juridice în spaţiu.- se axează pe cercetarea celei de-a doua 

coordonată a acţiunii normelor juridice. 

Este de principiu faptul că ,, norma juridică este teritorială şi personală, în sensul că ea 

acţionează asupra teritoriului statului si asupra cetăţenilor săi.”[15, p.168] Caracterul teritorial 

semnifică faptul că ,,norma juridică, are efecte localizabile: înăuntrul graniţelor care delimitează 

teritoriul statului.   

 Între aceste graniţe etatice există un sistem de drept numit drept intern; conduitele statelor 

în relaţiile dintre ele sunt reglementate de normele de drept interetatic, numit drept internaţional 

public.[11, p.42] După cum  menţiona cneazul, filosoful şi juristul rus Evghenii Trubeţkoi, totul 

pare a fi clar: ,,fiecare stat are dreptul să emită şi să aplice legi în limitele teritoriului său. Atât 

cetăţenii, cât şi străinii, atât locuitorii permanenţi, cât şi cei provizorii, ai acelei sau altei ţări, sunt 

obligaţi să se supună legilor statului, pe teritoriul căruia ei locuiesc. Statul, în genere, nu poate 

admite acţiunea legilor străine pe teritoriul său, deoarece aceasta ar încălca supremaţia statului 

asupra teritoriului său, precum şi independenţa sa faţă de alte state.”[24, p.118] 

 Astfel, prin legile sale, fiecare stat e în drept să reglementeze conduitele subiecţilor de 

drept pe teritoriul său. Delimitarea între sferele de suveranitate legislativă a statelor, în aparenţă, 

este simplă: ,,acţiunea legilor unui stat se extinde asupra întregului său teritoriu, excluzând, 

totodată, acţiunea legilor altor state”.[9, p.207] 

 Acţiunea normelor juridice în spaţiu nu va fi interpretată corect, dacă nu vom distinge 

natura normelor, ramura de drept la care acestea se referă. În fiecare ramură de drept sunt anumite 

trăsături specifice ce ţin de funcţionalitatea normelor juridice în spaţiu. 

 Astfel, în domeniul dreptului constituţional totalmente guvernează principiul 

teritorialităţii, dreptul constituţional, fiind ramură fundamentală a dreptului.  

 Principiul teritorialităţii se afirmă expres şi în dreptul penal. Aceasta e şi firesc: 

infracţiunea comisă pe teritoriul unui stat trebuie să fie pedepsită conform legilor acelui stat. 

 În precizarea regulilor privind aplicabilitatea legii civile în spaţiu, urmează să ţinem cont 

de următoarele. Principiul teritorialităţii, care guvernează aplicarea legii civile, cunoaşte excepţii 

de restrîngere sau extindere, determinate pe plan intern, fie de anumite împrejurări speciale, fie de 
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sfera de competenţă a autorităţilor emitente şi, pe plan internaţional, de existenţa unor elemente de 

extraneitate în cadrul raporturilor juridice. 

 Spaţialitatea juridică a Republicii Moldova este serios afectată şi acest lucru pune în 

pericol chiar existenţa statalităţii noastre. Regimul  secesionist de la Tiraspol constituie un 

impediment serios în exercitarea plenară de către stat a puterii pe întregul său teritoriu. Nu putem 

neglija factorii care întârzie cucerirea suveranităţii, consolidarea statalităţii şi asigurarea 

funcţionalităţii spaţialităţii juridice a Republicii Moldova. 

-În primul rând, prezenţa militară a Federaţiei Ruse. Contrar deciziilor adoptate, atât la nivel 

bilateral, cât şi la nivelul diferitelor organisme internaţionale, Rusia, sub diverse pretexte, 

tărăgănează procesul de retragere a armatei a 14-a.  Ca rezultat, în viziunea noastră, stânga 

Nistrului constituie un teritoriu vremelnic ocupat de către Federaţia Rusă. 

- În al doilea rând, suveranitatea reală, condiţie indispensabilă a spaţialităţii juridice integre, 

presupune independenţa economică, militară, reală. Constatăm, cu regret, că în aspect economic, 

politic, militar,  Republica Moldova continuă să depindă de Federaţia Rusă.[13. p. 95] 

Din cele spuse, se impune necesitatea soluţionării urgente a  diferendului transnistrean. El 

poate fi soluţionat numai pe calea tratativelor, schimbând formula reprezentativă. În viziunea 

noastră, la masa tratativelor urmează să stea Republica Moldova şi Federaţia Rusă, fără 

participarea conducerii de la Tiraspol. Tratativele Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse urmează 

să fie atestate şi asigurate de organisme internaţionale funcţionale (ONU, Consiliul European), cu 

participarea unor state, cum ar fi: SUA, România, Ucraina. 

 4.3.Conflictul de lege în timp şi spaţiu şi căile juridice de soluţionare a lor. -scoate în 

evidenţă o problemă de semnificaţie majoră.  

 Problema conflictelor legilor în timp este reglementată, ca regulă de către legiuitor. Acest  

lucru se face prin anumite dispoziţii tranzitorii care determină condiţiile în care se va face trecerea 

de la regimul juridic anterior la regimul juridic nou.  

La soluţionarea conflictelor de legi, urmează, cu stricteţe, să ţinem cont de forţa juridică a 

actelor normative. Forţa lor juridică este bazată pe anumite reguli şi anume: a) organele unui stat 

au o competenţă (capacitate de a  edicta acte normative) diferită; b)Forţa juridică a fiecărui act 

normativ depinde de competenţa organului care l-a emis; c) Deoarece fiecare  act normativ are o 

anumită forţă juridică, există o ierarhie a actelor normative; d) Datorită acestei  ierarhii, un act 

emis de către un organ inferior trebuie să fie subordonat oricărui act emis de către organul 

superior.  

 În cazul în care se constată conflicte între normele juridice de aceeaşi forţă juridică, ne 

vom conduce de principiul: ,,Lex specialis derogat legi generale”  sau  ,,Specialia generalibus 

derogant” (Legea specială derogă de la legea generală) şi ,,generalia specialibus non derogant” 
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(Legea generală nu derogă de la cea specială). Acest principiu lasă regulilor generale o valoare 

reziduală, regula care primează fiind cea specială. 

 Dacă ne situăm pe terenul conflictual de legi în timp şi spaţiu, cu element de extraneitate, 

ne vom conduce de teoria  soluţionării conflictului conform normelor de drept internaţional privat. 

Aici, concluzia este că recunoaşterea internaţională a drepturilor dobândite presupune că, atunci 

când un drept a fost dobândit în conformitate cu legile competente ale oricărei ţări, acest drept 

trebuie să fie considerat ca existent şi valabil în orice ţară. 

 Concluziile la  capitolul 4 înglobează regulile, principiile care guvernează acţiunea spaţială 

a normelor juridice. 

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

 

 Prezenta lucrare include în sine o caracteristică complexă şi multilaterală a manifestării 

acţiunii spaţio-temporale a normelor juridice. În acest compartiment intenţionăm să expunem atât 

rezultatele principial noi obţinute, avantajele şi valoarea elaborării propuse, cât şi impactul lor în 

dezvoltarea ştiinţei şi realităţii sociale. 

Analiza doctrinelor savanţilor din diferite state şi a celor autohtoni, cât şi abordările 

praxiologice identificate în domeniu, ne determină spre următoarele concluzii: 

1. Într-un proces de sinteză şi analiză a multiplelor şi variatelor surse referitoare la acţiunea în 

timp şi spaţiu a normelor juridice, constatăm prezenţa unui număr impresionant de lucrări 

doctrinare atât în plan naţional, cât şi în plan internaţional. Retrospectiva evenimentelor 

juridice caracteristice Republicii Moldova, lucrările în domeniul supus cercetării, ne 

demonstrează o evoluţie consecventă a eficienţei acţiunii spaţio-temporale a normelor juridice. 

În acelaşi timp, mai există anumite goluri, lacune ştiinţifice, informaţionale, normative şi se 

impun abordări complexe în scopul perceperii mai substanţiale, clare şi profunde a 

praxiologiei normelor juridice. Un alt moment, ce necesită a fi accentuat, este că lucrările unor 

autori precitaţi se referă la un alt context social-politic şi din această cauză problema 

investigată este tratată într-un aspect rupt de realităţile politice şi juridice ale statului nostru. 

2. În prezumţia că într-un stat de drept manifestarea axiologică maximă o reprezintă dreptul, în 

serviciul individului şi societăţii, suportul determinatoriu nu poate fi axat numai pe procesul de 

creare a dreptului, dar pe realizare ca finalitate logică a dreptului. În această ordine de idei, 

constatăm că una din expresiile funcţionale cele mai răspîndite în materia juridică este 

acţiunea dreptului. Acţiunea dreptului vizează atât acţiunea unei norme juridice luate în parte, 

cât şi acţiunea întregului sistem al dreptului. Acţiunea dreptului este un proces complex 

multilateral şi multifuncţional, o activitate informaţională, valorică, motivaţională şi 
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reglementativă îndreptată spre asigurarea ordinii juridice din societate. Premisă pentru toate 

percepţiile acţiunii normelor juridice sunt spaţiul şi timpul. Acestea au în drept sensul lor, fapt 

ce le diferenţiează de spaţiul şi timpul cosmic. 

Spaţiul juridic nu cade sub vreo definiţie fizicalistă. Ubi societas ibi jus subliniează 

spaţialitatea normelor juridice, efectele localizabile ale dreptului.  

Timpul juridic defineşte longevitatea actelor normativ juridice, a normelor juridice, a 

fenomenelor şi proceselor juridice, a efectelor lor. 

3. Generalmente vorbind, timpul e perceperea a ceva, dimensiune a devenirii a ceva. El include 

fenomenul, obiectul în limitele ,,de la o începere la o sfârşire de sine”. Conceptul juridic 

determinat pentru dimensiunea de durată a normei juridice este vigoarea. O normă juridică nu 

are vigoare de la sine, ci una primită de la legiuitor. Ea are forţa de a fi respectată, aplicată, 

precum decide legiuitorul , între două limite ale procesului de a fi: ,, de la ... până la...” Acest 

,,de la... până la...” determina două momente esenţiale: data întrării în vigoare a normei 

juridice şi data ieşirii din vigoare a normei juridice. Între cele două momente înscrise în actul 

normativ, norma juridică este incidentă tuturor faptelor ce au loc, determinabil între ele. 

4. Un rol determinatoriu în realizarea imediată, continuă şi necondiţionată a normelor juridice o 

constitue intrarea în vigoare a acestora. Numai în acest mod se impune obligativitatea normei 

juridice, care nu rezultă şi nu este dată de frecvenţa aplicării în practică a acesteia. Normele 

juridice sunt obligatorii în virtutea faptului că se aplică nu pentru interesul unei persoane, ci în 

folosul comunităţii umane, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor omului. De aici, principiul 

ce determină momentul intrării în vigoare a unei legi rezultă din regula că nimeni nu poate fi 

obigat să aplice, să respecte o normă juridică pe care nu ar putea-o cunoaşte. 

5. Este acceptată creşterea continuă a gradului de complexitate şi dinamism a relaţiilor sociale, 

modificările de esenţă ce se produc la nivel macrosocial, dar şi în universul  de acţiune şi 

gândirii a individului, influenţa pe care o exercită asupra societăţii factorii externi, 

internaţionali şi regionali. De aici, este de reţinut că dreptul modern, aplicabil în statele 

contemporane, funcţionează la o altă turaţie, are o durată de acţiune efectivă mai redusă. Ca 

urmare, într-un  interval de timp şi într-un spaţiu determinat, asistăm la coexistenţa unor norme 

juridice anacronice, alături de norme juridice noi. Se impune necesitatea identificării normelor 

juridice funcţionale. Acesta e posibilă doar atunci, când se respectă strict principiile ce 

guvernează acţiunea efectivă a legii:  principiul efectului imediat al legii; principiul 

neretroactivităţii legii. De la aceste principii există câte o excepţie: a) supravieţuirea legii vechi 

(ultraactivitatea); b) retroactivitatea legii noi. 

6. Necesităţile practice şi de politică legislativă determină condiţiile care guvernează şi justifică 

încetarea acţiunii normelor juridice. Acestea sunt caracteristice tuturor regimurilor democratice 
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şi, la rândul lor, determină orizontul vieţii normale, justeţea, utilul, tot ,,ceea ce trebuie să se 

facă’’ atât individualităţilor, cât şi comunităţilor astfel încât echitabilul între părţi ca scop să 

exprime binele comun, spiritualitatea umană. Este de reţinut că limita duratei unei norme 

juridice este limita celei care o înlocuieşte căci, în caz contrar, este posibil să apară fie 

antinomii juridice, fie viduri legislative. 

7. În principiu, pentru funcţionalitatea efectivă a normelor juridice este necesară identificarea 

spaţialităţii normelor. Ca acţiunea normelor juridice să posede dimensiunea spaţială este 

necesară definirea nu a oricărei spaţialităţi, ci a aceleia concretizată juridic prin noţiunea de 

teritoriu. Teritorialitatea semnifică faptul că norma juridică are efecte localizabile, înăuntrul 

graniţelor care delimitează teritoriul statului. Acest principiu exclude aplicarea pe teritoriul 

statului a altei legi, decât a celei edictate de el. 

Dreptul, totodată, şi-a dobândit propria sa personalitate, în sensul că fiecare popor este cârmuit 

de dreptul său. 

 Constatăm, cu regret, că spaţialitatea juridică a Republicii Moldova este serios afectată şi este 

în pericol chiar existenţa  statalităţii noastre. Regimul secezionist de la Tiraspol constituie un 

impediment serios în exercitarea plenară de către stat a puterii şi pentru acţiunea normelor 

juridice pe întreg teritoriul  Republicii Moldova . 

8. Într-o bună tehnică legislativă şi pentru favorizarea transpunerii în practică a principiului 

legalităţii se recomandă şi se impune depistarea  şi soluţionarea juridică a conflictelor spa�io-

teritoriale ale nomelor juridice. Această stare factual juridică ne obligă să asigurăm ca raţiunea 

normativă naţională sau universală să triunfe în favoarea justiţiei căci, în caz contrar, ar fi 

compromisă însăşi noţiunea de justiţie.  

 Lucrarea în cauză poate fi percepută drept un suport initial în cercetarea de perspectivă atât 

a fenomenului acţiunii spaţio-temporale a normelor juridice, în manifestarea sa multiaspectuală, în 

cadrul Teoriei generale a dreptului şi statului, cât şi în cadrul  ştiinţelor juridice ramurale şi 

interdisciplinare. Sintetizând, putem spune că suntem în faţa necesităţii cercetării interacţiunii 

finalităţilor dreptului, prin prisma acţiunii sale spaţio-temporale, cu statul de drept, democratic, în 

cadrul căruia drept indiciu de eficienţă se prezintă armonia socială. Într-o perspectivă de 

cercetare, evidenţiem identificarea coordonării, în baza principiului democraţiei 

reprezentative, a acţiunii spaţio-temporale a normelor juridice naţionale cu acţiunea spaţio-

temporală a normelor juridice comunitare şi internaţionale. 

În urma cercetării complexe a problemelor metodologice, doctrinare şi aplicative ale 

praxiologiei juridice, în general, şi ale acţiunii în timp şi spaţiu a normelor juridice, în special, 

considerăm că ar fi oportune următoarele 
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Recomandări: 

1) Art. 76 al Constituţiei Republicii Moldova, prevede: ,,Legea se publică în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în 

textul ei”. Prevederea citată are avantajul certitudinii datei intrării în vigoare, dar 

dezavantajează subiecţii dreptului în sensul că o lege nouă nu este şi nici nu poate fi 

cunoscută din momentul publicării ei în Monitorul Oficial. E  firesc că destinatarii 

normelor juridice urmează să depună un efort pentru a scoate în evidenţă sensul real al 

acestora, pentru a determina cu cel mai înalt grad de precizie voinţa legiuitorului. Aceasta 

ne sugerează ideea necesităţii unui interval de timp între data publicării legii în Monitorul 

Oficial şi data intrării în vigoare a acesteia. Luând în consideraţie practica internaţională, 

acest interval ar putea fi de cel puţin 5 zile. Din aceste considerente, concluzionăm 

necesitatea revizuirii prevederilor constituţionale ce vizează intrarea în vigoare a legii. În 

viziunea noastră, conţinutul oportun al art. 76 al Constituţiei Republicii Moldova ar putea 

fi formulat, după cum urmează: 

,,Articolul 76 

Intrarea în vigoare a legii 

Legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare după 5 zile 

de la data publicării sau la data prevăzută în textul ei, care depăşeşte acest termen. Nepublicarea 

legii atrage inexistenţa acesteia”. 

2. Legiuitorul ar trebui să evite cazurile în care legea nouă ar aduce atingere neechitabilă 

intereselor omului. De aceea, ar fi oportun, ca la alin.(1) al art.54 al Constituţiei să se opereze o 

modoficare, care ar obliga statul sa nu adopte legi care ar atenta la principiul echităţii. Considerăm 

că acest alineat ar putea avea următorul conţinut: ,,(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate 

legi care ar suprima, ar diminua sau ar condiţiona restricţii neechitabile a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului”.  

3. Pe problemele publicării, intrării în vigoare, acţiunii efective şi ieşirii din vigoare a 

actelor legislative, la momentul de faţă sunt în vigoare şi funcţionează două legi: a) ,,Legea nr 

173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale” şi b) 

,,Legea nr 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative”. Problemele legate de modul 

de publicare şi intrare în vigoare a normelor juridce sunt reglementate de prima lege, iar cele ce ţin 

de acţiunea efectivă a normelor juridice şi modalităţile de ieşire  din vigoare a acestora - de către a 

doua lege. 

O analiză ştiinţifică atentă a textelor legilor nominalizate ne conving în faptul că multe 

probleme, care necesitau reglementări normativ juridice în cadrul acestor legi, au fost trecute cu 

vederea de către legiuitor. Ca urmare, ne confruntăm cu lacune legislative. La cele spuse, 
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menţionăm şi incomoditatea subiecţilor dreptului, când e vorba de cunoaşterea şi aplicarea corectă 

a problemelor ce se referă la acţiunea în timp şi spaţiu a normelor juridice. Din aceste concretizări, 

considerăm oportună adoptarea unei  singure legi - ,,Legea cu privire la  actele legislative şi 

modalităţile de publicare, intrare în vigoare, acţiune efectivă în timp şi spaţiu şi ieşirea din vigoare 

a acestora ». 

4. În practică, ne confruntăm cu multiple probleme, când e vorba de acţiunea în timp şi 

spaţiu a normelor juridice ce se conţin în actele normative emise de către ministere, departamente, 

servicii de stat, autorităţi publice locale. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale din 18.07.2003 nu reglementează eficient o 

serie de probleme strigente. La rezolvarea acestor probleme poate contribui adoptarea legii sus 

nominalizate, care, într-un compartiment special, ar conţine principiile şi prescripţiile 

fundamentale pentru această categorie de acte normativ juridice. 

5. Problematica acţiunii normelor juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanelor  este 

insuficient studiată în instituţiile de  învăţământ cu profil juridic. Cele  spuse ne sugerează ideea ca 

în planurile de studiu ale masteranzilor şi audienţilor Institutului Naţional de Justiţie, precum şi 

programele de perfecţionare şi recalificare continuă a funcţionarilor publici, să se includă o 

disciplină specială – Praxiologia juridică – în cadrul căreia ar fi elucidate multiple probleme ce ţin 

de acţiunea normelor juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanelor. 

6. Considerăm oportună şi benefică pentru statul  nostru reexaminarea legislaţiei, în scopul 

sistematizării  oficiale a legislaţiei Republicii Moldova. În  acţiunea de reexaminare se cuprinde 

întregul fond de acte normative adoptate de stat, autorităţile acestuia, persoane oficiale etc. 

Reexaminarea se face de către fiecare autoritate publică pentru fondul său de acte normative. Ea 

constă în analiza periodică a conţinutului fiecărui act normativ, urmând ca pe baza constatărilor 

făcute să se tragă concluzii asupra eficienţei pe care o are acesta. 

 Activitatea de reexaminare a legislaţiei Republicii Moldova ar trebui să fie coordonată de 

Consiliul Legislativ al Republicii Moldova, crearea căruia, în viziunea noastră, se impune şi este 

absolut necesară. Consiliul Legislativ ar fi şi autoritatea, care ar asigura evidenţa oficială a 

legislaţiei statului nostru. 
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ADNOTARE 

Negru Alina. Acţiunea normelor juridice în timp şi spaţiu. Teză pentru obţinerea 

gradului ştiinţific de doctor în drept. Specialitatea: 551.01-Teoria generală a dreptului. Chişinău, 

2015 

 

Structura tezei: Lucrarea include o introducere, patru capitole şi, în final, cuprinde 

concluzii generale şi recomandări; are un volum total de 190 pagini şi este însoţită de o 

bibliografie, constituită din  257 de titluri. Numărul total al publicaţiilor ştiinţifice asupra 

subiectului investigat este de 11. 

Cuvinte-cheie: Praxiologia, teoria acţiunii, domeniul şi limitele ei, spaţio-temporalitatea 

dreptului, intrarea în vigoare, ieşirea din vigoare, abrogarea, neretroactivitatea, retroactivitatea, 

ultraactivitatea, spaţiul juridic, teritorialitatea şi personalitatea legii, desuetudinea, norma juridică. 

Domeniul de studiu: 551.01-Teoria generală a dreptului. 

Scopul şi obiectivele tezei: Scopul tezei constă în cercetarea complexă a spaţio-

temporalităţii dreptului şi elaborarea unei teorii generale a acţiunii normelor juridice în timp şi în 

spaţiu. Obiectivele  tezei sunt orientate spre cercetarea complexă şi sistemică a coordonatelor 

acţiunii normelor juridice 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Sunt exprimate prin cercetarea ştiinţifică complexă, 

multilaterală, general-teoretică a praxiologiei dreptului, a acţiunii spaţio-temporale a normelor 

juridice, ţinînd cont de transformările calitative din sistemele juridice autohtone şi ale ţărilor 

avansate, în contextul integrării europene a Republicii Moldova. 

Semnificaţia teoretică. Teza constituie un concept valoric complex şi conţine multiple 

referiri care integrează informaţiile, conceptele, opiniile juridice disciplinare, interdisciplinare, ale 

Teoriei generale a dreptului privind acţiunea spaţio- temporală a normelor juridice. 

Valoarea aplicativă a lucrării. Ca rezultat al studiului ştiinţific, a fost formulat un 

ansamblu de propuneri şi recomandări de natură teoretico-practică a căror implimentare poate 

influienţa susbstanţial perfecţionarea legislaţiei şi îmbunătăţirea praxiologiei dreptului. 

Implimentarea rezultatelor ştiinţifice se manifestă în faptul că materialele cercetării se 

aplică în procesul universitar de predare a disciplinei Teoria generală a dreptului (ciclul 1 şi 2, 

licenţă şi masterat). Materialele pot fi utilizate de lucrătorii practici. 
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АННОТАЦИЯ 

Негру  Алина. Действие норм права во времени и в пространстве. Диссертация 

на соискание ученой степени доктора права. Специальность:  551.01 -  Общая теория права. 

Кишинэу, 2015. 

 

Структура диссертации: Работа включает  введениe,  четыре главы, общие 

заключения и рекомендации; имеет в общем 190 страниц и содержит 257 

библиографических наименований. Общее число публикаций на  изученную тему - 11 . 

Ключевые слова: Праксиология, теория действия, сферы и пределы  действия, 

время и пространство в праве, вступление в силу,  прекращение  действия, обратная сила, 

немедленное действие  закона и правовых норм, территориальность и перссонификация 

закона, утрата социального назначения, правовая норма. 

Область исследования: 551.01 -  Общая теория права. 

 Цель и задачи исслдования: Цель состоит в комплекссном изучении  проблем 

временни и территориальности в праве и в разработке общей теории действия норм права 

во времени  и в пространстве. Задачи диссертации ориентированны к комплекссному и  

всестороннему исследованию параметров  действия норм права. 

Новизна  и оригинальность работы. Состоит в комплекссном многостороннем 

общетеоретическом научном   исследовании проблем праксиологии права, временно- 

территориального действия норм права, учитывая качественные изменения национальной и  

иностраных юридических систем,  в условиях европейской интеграции Республики 

Молдова . 

Теоретическое значение. Диссертация является ценным комплекссным научным 

исследованием и органически объединяет в себе различные юридические информации, 

концепции, взгляды межотраслевых дисциплин и общей теории права по вопросом 

действия норм права во времени и в  пространстве. 

Практическая ценность работы. В результате научного исследования  

сформулировано множество ряд предложений и рекомендаций теоретического и 

практического характера, внедрение которых значительным образом  могут влиять на 

совершенствование законодательства и улучшение праксиологии  права. 

Внедрение научных результатов состоит в том, что материалы научного 

исследования применяются в университетском учебном процессе при проведения лекций и 

семинарских занятий по дисциплине Общая теория права (для студентов и мастератов ). 

Материалы могут быть использованы и практическими работниками. 
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ANNOTATION 

Negru Alina  “Legal action of norms in time and space”. Thesis for the degree of 

Candidate of Legal Sciences. Specialty: 551.01 – Theory of State and Law. Chisinau, 2015. 

 

The paper’s structure: comprises an: Introduction, four chapters, conclusions and 

recommendations, a general valume of 190 pages and a bibliography, wich coprises a  257 tytels. 

The results obtained are published in 11 scientific works. 

Key words: praxiology, theory of action, sphere and limits of action, spatio-temporality of 

law, entry into force, out of force, repeal, non-retroactivity, rollback, legal space, territoriality and 

personality law, obsolescence, legal norm. 

 Field of study: speciality 551.01 General Theory of Law. 

The goal and objectives of the dissertation: Purpose of the thesis is to research complex 

space-temporality of law and developing a general theory of action of legal norms in time and 

space. Objectives of the presented thesis are oriented for development of complex and systemic 

research on subjects linked to dimensions of legal norms. 

Scientific novelty and originality is expressed by making a complex, multilateral and 

theoretical scientific on practical dimension of law and action of norms in space and time, 

considering the experience of advanced countries and qualitative changes of domestic legal 

systems in context of European integration of Moldova. 

The theoretical significance of the thesis: The thesis is a complex value concept and 

contains multiple references that integrate information, concepts, opinions disciplinary and 

interdisciplinary  from general theory of law on spatial-temporal action legal norms 

The practical significance of the research: As a result of scientific study was formulated a 

set of proposals and recommendations on Theoretical and Practical Implementation which may  

significantly influence the development of legislation and improve practical dimension of law. 

Scientific results of dissertation is manifested in the fact that the materials of developed 

research is applied in the university teaching in context of discipline General Theory of Law 

(cycle 1 and 2 BA and MA). The materials also, can be used by  practitioners. 
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