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SUMMARY
The article contains an overview of the degree of scientific research in the con-

temporary doctrine of the concept and principle of legality. The author analyzes the 
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REZUMAT
Articolul cuprinde o trecere în revistă a gradului de cercetare științifică în 

doctrina contemporană a conceptului și principiului legalității. Sunt analizate atât 
lucrările cercetătorilor ruși, preocupați de problema în cauză, cât și lucrările ce-
retătorilor autohtoni. În consecință, se constată nivelul insuficient de cercetare a 
subiectului în doctrina autohtonă.

Cuvinte-cheie: principiu, legalitate, principiul legalității, stat de dept. 

Introducere. Transformările 
democratice iniţiate în ultimul 

deceniu al secolului trecut, care au 
marcat trecerea societăţii noastre de 
la un regim politic totalitar la unul 
bazat pe drept și pe valorile demo-
cratice, au impus în mod inevitabil 
și o nouă reafirmare a principiului 
legalităţii în viaţa societăţii și activi-
tatea statului [15, p. 21]. 

Incontestabil, principiul în cauză 
a fost unul central și pentru funcţio-
narea puterii în fostul regim sovietic, 
însă, odată cu ruinarea acestuia și 
iniţierea edificării unui nou stat, s-a 
impus cu necesitate reconceptualiza-
rea legalităţii și ajustarea acesteia la 
noile realităţi democratice. 

Luând în consideraţie aceste mo-
mente, atât în trecut, cât și în prezent, 
legalitatea nu încetează a fi obiect al 
dezbaterilor știinţifice nu doar în ca-
drul teoriei generale a dreptului, dar 
și în celelalte ramuri ale știinţei juri-
dice [15, p. 21]. 

Scopul studiului. Pornind de la 
cele expuse, în cele ce urmează ne 
propunem să realizăm o trecere în 
revistă a lucrărilor științifice care 
abordează legalitatea ca un concept 
și principiu, în vederea determinării 

gradului de cercetare, atât în doctrina 
rusă, cât și în cea autohtonă. 

Rezultate obținute și discuții. O 
atenţie deosebită faţă de conceptul și 
fenomenul legalităţii a manifestat și 
continuă să manifeste doctrina juridi-
că rusă. Abordări ale particularităţilor 
legalităţii din perioada sovietică pot 
fi atestate la așa cercetători precum: 
M. S. Strogovici (Теоретические 
вопросы советской законности. 
În: Советское государство и пра-
во, 1956) [43]; E.A. Lukaşeva (Со-
циалистическое правосознание и 
законность. Москва, 1973) [33]; 
I. Pavlov (К вопросу о теории 
общенародной социалистической 
законности. În: Социалистиче-
ская законность, 1962) [39]; N.G. 
Alexandrov (Право и законность в 
период развернутого строитель-
ства коммунизма. Москва, 1961) 
[16] etc.

Cercetările știinţifice ale acestor 
autori în mare parte sunt marcate 
de ideologia epocii în care au trăit 
și activat. Respectiv, în ele se pune 
accentul pe sensul îngust al legalită-
ţii ca respectare strictă și necondiţio-
nată a legii de către toţi subiecţii de 
drept [14, p. 16]. 
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Trecerea de la conceptul sovietic 
al legalităţii la cel contemporan este 
clar dezvoltată de către R.F. Vaga-
pov, în publicaţia – Теоретическая 
разработка и практическая реа-
лизация законности в России. Со-
ветский и постсоветский периоды 
(publicat în Вектор науки ТГУ, 2011 
[20]). Propunându-şi o abordare a 
evoluţiei istorice a legalităţii, cercetă-
torul atestă originea acestuia chiar în 
conceptul „legalităţii revoluţionare”, 
care ulterior deja a preluat conţinutul 
„legalităţii socialiste”. Particularita-
tea principală a legalităţii socialiste 
în viziunea sa consta în faptul că ea 
exprima interesele elitei (clasei) care 
deţinea puterea și conducea statul și 
societatea. Completată cu perceperea 
legalităţii ca executare strictă și fer-
mă a legilor, această particularitate a 
și fundamentat caracterul totalitar al 
regimului din acea vreme.

Într-un fel sau altul, practic orice 
studiu contemporan al fenomenului 
legalităţii implică trasarea unei para-
lele cu varianta socialistă a acesteia, 
tocmai în vederea evidenţierii pro-
nunţate a noilor trăsături pe care i le 
atribuie perioada contemporană [15, 
p. 22]. 

În context, reprezentativ con-
siderăm şi studiul realizat de N.S. 
Malein – О законности в условиях 
переходного периода (publicat 
în: Теория права: новые идеи. 
Москва, 1995 [34]), în care cercetă-
torul încearcă să contureze noile tră-
sături ale legalităţii (în special, rolul 
important al calităţii legii), precizând 
dificultatea ce însoţeşte conştientiza-
rea acesteia şi aplicarea practică în 
condiţiile de instabilitate socială şi 
politică.

Dintr-o perspectivă generală, în 
prezent, legalitatea, ca principiu, 
este abordată practic în toate ma-
nualele de teorie generală a drep-
tului. Cu precădere, în acest sens 
vom cita: V.V. Lazarev – Общая 
теория права и государства. 
Москва, 1996 [30]; – Основы 
права. Учебное пособие. Москва, 
2001 [38]; S.S. Alexeev – Право: 
азбука – теория – философия: 
Опыт комплексного исследования. 
Москва, 1999 [17]; Теория права. 
Москва, 1995 [18]; L.A. Morozo-

va – Теория государства и права. 
Учебник. Москва, 2003 [36]; M.S. 
Strogovici – Проблемы общей 
теории права. Москва, 1990 [42]; 
Теория государства и права. 
Москва, 2003 – sub redacţia ştiinţi-
fică a lui A.S. Pigolkin [44]; Теория 
государства и права. Москва, 
2000 – sub redacţia ştiinţifică a lui 
V.M. Korelski şi V.D. Perevalov 
[45]; Теория государства и права: 
Курс лекций. Москва, 1999 – sub 
redacţia ştiinţifică a lui M.N. Mar-
cenko [46] etc.

Practic, în majoritatea acestor lu-
crări legalitatea este abordată sub un 
triplu aspect: ca principiu, ca metodă 
de conducere a statului şi ca regim al 
vieţii sociale (regim de respectare şi 
executare strictă şi riguroasă a nor-
melor de drept de către toţi subiecţii 
relaţiilor sociale).

În acelaşi timp, autorii acestor lu-
crări pun accentul pe importante as-
pecte de natură să elucideze specifi-
cul legalităţii în noile condiţii demo-
cratice, precum: conţinutul şi prin-
cipiile legalităţii sau, mai bine zis, 
cerinţele pe care le implică aceasta 
în prezent, conţinutul normativ al le-
galităţii (cuprinderea în conceptul de 
legalitate doar a legilor sau şi a ac-
telor normative subordonate legilor), 
subiecţii asupra cărora se răsfrânge 
principiul legalităţii etc. 

În context, pot fi menţionate şi 
lucrările semnate de: V. K. Baba-
ev, V. V. Demidov – Законность и 
ее принципы. În: Ленинградский 
Юридический Журнал, 2004 [19]; 
N.N. Voplenko – Понятие и основ-
ные черты законности. În: Вест-
ник Волгоградского государствен-
ного университета, 2006 [23]; I.A. 
Krasnov – Понятие законности в 
современном обществе. În: Юри-
дический аналитический журнал, 
2005 [26]; V.N. Kudreavţev – Закон-
ность: содержание и современное 
состояние. În: Законность в Рос-
сийской Федерации. Москва, 1998 
[28]; D.A. Ponomarev – Теорети-
ческие проблемы развития поня-
тия законности в отечественной 
юридической науке: Автореферат 
диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических 
наук. Уфа, 2002 [40]; S.A. Savcenko 

– Принцип законности как осно-
ва конституционного процесса 
осуществления государственной 
власти в России. În: Вестник Том-
ского государственного универси-
тета, 2011 [41] etc.

În cuprinsul tuturor acestor publi-
caţii, se urmăreşte dezvoltarea celor 
mai importante trăsături, particu-
larităţi şi elemente ale legalităţii ca 
principiu sau ca totalitate de cerinţe 
adresate tuturor subiecţilor de drept.

De exemplu, cu idei inedite inter-
vine în explicarea legalităţii cercetă-
torul N. N. Voplenko, care susţine că 
legalitatea constituie un instrument 
(mijloc) important pentru atingerea 
scopurilor dreptului. Ea derivă din 
calitatea dreptului de a fi general 
obligatoriu în stat şi se concretizea-
ză în sistemul cerinţelor ideologice, 
psihologice şi juridice ale condui-
tei legale, bazându-se pe principiile 
normativ-juridice, organizaţionale 
şi general ideologice ale activită-
ţii subiecţilor chemaţi să o asigure. 
Respectiv, legalitatea dispune de o 
structură proprie şi de trăsături dis-
tincte [23, p. 35].

Renumitul savant V. N. Kudrea-
vţev, la rândul său, subliniază că 
legalitatea presupune recunoaşterea 
de drepturi egale şi stabilirea de ce-
rinţe egale tuturor cetăţenilor, adică 
realizarea principiului egalităţii în 
faţa legii. Transpunerea acestuia în 
viaţă contribuie în mod deosebit la 
consolidarea în conştiinţa indivizilor 
a unor asemenea valori importante, 
precum: autoritatea dreptului, echi-
tatea socială, siguranţa şi stabilitatea 
ordinii de drept [28, p. 5].

Totodată, merită atenţie şi viziu-
nea lui D. A. Ponomarev, care pune 
un accent deosebit pe faptul că lega-
litatea excede cu mult limitele sferei 
de realizare a dreptului şi sfera de 
creare a acestuia [40, p. 6]. În acelaşi 
timp, cercetătorul apreciază legali-
tatea ca fiind o categorie estimativă 
ce excede considerabil limitele juris-
prudenţei, fiind o noţiune ce semnifi-
că necesitatea obiectivă de respecta-
re a legilor.

Specificul legalităţii în diferite 
domenii sau în calitate de caracte-
ristică a unor instituţii concrete a 
fost elucidat de către: I. A. Kras-
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nov, în Специфика законности в 
федеративном государстве (на 
примере Российской Федерации): 
Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. 
Казань, 2007 [27], cercetătorul evi-
denţiind particularităţile manifes-
tării legalităţii în relaţiile dintre su-
biecţii federaţiei; D. A. Lipinski, О 
принципе законности юридической 
ответственности. Вектор Науки 
ТГУ, 2010 [32], care subliniază spe-
cificul legalităţii ca principiu de bază 
al răspunderii juridice; A.V. Ovod, 
Принцип законности в публичном 
праве: Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. 
Казань, 2005 [37], care concretizea-
ză manifestarea legalităţii în sfera 
dreptului public etc.

Un aspect distinct abordează cer-
cetătorul A. N. Kunev în publicaţia 
Законность и правовая культура 
в условиях становления правового 
государства: теоретико-правовое 
исследование. Москва, 2011 [29]. 
Intuind legătura indisolubilă dintre 
legalitate şi cultura juridică, domnia 
sa cu o logică inedită argumentează 
cum aceste categorii se influenţează 
reciproc, fiind interdependente în pe-
rioada contemporană.

Destul de polemizat în litera-
tura de specialitate rusă este con-
ceptul de „legalitate de drept” 
(„правозаконность”). Ca adepţi ai 
acestei sintagme, pot fi nominalizaţi: 
N. V. Vitruk (Законность: понятие, 
защита и обеспечение. B: Общая 
теория права. Нижний Новгород, 
1993 [21]), S. S. Alexeev (Теория 
права. Москва, 1995 [18]), I. A. 
Krasnov (Специфика законности 
в федеративном государстве (на 
примере Российской Федерации). 
Казань, 2007 [27]) etc., care în pu-
blicaţiile lor susţin recunoaşterea 
acesteia, dat fiind faptul că permite o 
delimitare clară între legalitatea pro-
prie regimului totalitar şi cea carac-
teristică unui stat de drept.

În acelaşi timp, sunt destul de 
justificate şi argumentele opo-
nenţilor unei asemenea poziţii, 
şi anume: A. V. Ovod (Принцип 
законности в публичном праве. 

Казань, 2005 [37]); D. A. Pono-
marev (Теоретические проблемы 
развития понятия законности 
в отечественной юридической 
науке. Уфа, 2002 [40]); N. N. Vo-
plenko (Понятие и основные 
черты законности. Волгоград, 
2006 [23]) etc., cercetători care sus-
ţin inutilitatea unei asemenea termi-
nologii, întrucât o consideră ca fiind 
de natură să provoace doar confuzii.

Un aspect important reprezintă 
mecanismul asigurării legalităţii în 
cadrul statului. O viziune distinctă în 
acest sens promovează N. V. Vitruk 
(Законность: понятие, защита 
и обеспечение. B: Общая теория 
права. Нижний Новгород, 1993 
[21]), care trasează o distincţie clară 
între asigurarea legalităţii şi încălca-
rea acesteia, profilaxia şi consolida-
rea legalităţii, argumentând, în spe-
cial, distincţia dintre încălcarea legii 
şi încălcarea legalităţii.

Elemente distincte ale mecanis-
mului de asigurare a legalităţii evocă 
şi alţi cercetători precum: 

M. A Latuşkin (• Механизм 
обеспечения законности. Вол-
гоград, 2006 [31]), care dezvoltă 
mecanismul social, psihologic şi 
juridic al asigurării legalităţii; 

M. R. Mamii (• Теория и 
практика обеспечения режима 
законности в современной России 
[35]), care accentuează valoarea de-
osebită a bazei normativ-juridice şi 
a mecanismului socio-juridic în asi-
gurarea legalităţii şi rolul special al 
controlului judecătoresc şi a supra-
vegherii exercitate de către procuror 
ca garanţii ale asigurării legalităţii.

În context, merită atenţie şi abor-
darea doctrinară a conceptului de 
„legalitate constituţională”. Chiar 
dacă este o noţiune adeseori nerecu-
noscută, totuşi în literatura de speci-
alitate rusă pot fi atestaţi cercetători 
de renume care o susţin şi îi aprecia-
ză valoarea teoretică şi practică.

În acest sens, vom cita asemenea 
personalităţi precum: N. M. Kolosova 
(Обеспечение конституционности 
законности. Москва, 1998 [25]); 
T. Ia. Habrieva (Конституция как 
основа законности в Российской 
Федерации. Москва, 2009 [47]; 
Конституция и законность. 

Москва, 2008 [48]; Правовая 
охрана конституции. Казань, 1995 
[49]); N.V. Vitruk (Законность: 
понятие, защита и обеспечение. 
Нижний Новгород, 1993 [21]); V.P. 
Volkov (Проблемы обеспечения 
конституционной законности 
избирательного процесса в 
интересах укрепления российской 
государственности. Москва, 2009 
[22]) etc. În marea lor parte, cerce-
tătorii enunţaţi apreciază „legalita-
tea constituţională” ca fiind nucleul 
legalităţii într-un stat de drept, invo-
când şi argumente pertinente în acest 
sens.

În baza celor expuse, putem con-
chide că fenomenul legalităţii se bu-
cură la moment de o amplă şi pro-
fundă cercetare în doctrina juridică 
rusă, fapt ce permite recunoaşterea 
existenţei unei teorii a legalităţii în 
cadrul acestui areal ştiinţific.

Cu regret, sub aspect comparativ, 
nu putem afirma acelaşi lucru şi des-
pre comunitatea ştiinţifică autohtonă, 
dat fiind faptul că fenomenul legali-
tăţii este studiat la noi insuficient şi 
destul de fragmentar [14, p. 20; 15, 
p. 31]. Cu excepţia invocării succinte 
a conceptului în manualele de teoria 
generală a dreptului, semnate de că-
tre: Avornic Gh. (Teoria generală a 
dreptului. Chişinău, 2004 [2]); Bal-
tag D. (Teoria generală a dreptului şi 
statului (curs introductiv). Cimişlia, 
1996 [3]); Negru B. (Teoria genera-
lă a statului şi dreptului. Chişinău, 
1999 [11]); Negru B., Negru A. (Te-
oria generală a dreptului şi statului. 
Chişinău, 2006 [12]) etc., sunt puţi-
ne publicaţii consacrate dezvoltării 
principiului legalităţii şi mecanismu-
lui de asigurare a acestuia.

Evident, o abordare similară a 
principiului poate fi atestată şi în ori-
ce lucrare de specialitate, mai ales în 
cele ramurale, deoarece fiind propriu 
întregii activităţi a statului, princi-
piul legalităţii este valorificat practic 
în toate sferele acesteia şi, respectiv, 
în toate ramurile ştiinţei juridice.

Un exemplu elocvent în acest 
sens serveşte voluminoasa mono-
grafie a cercetătorului M. Diaconu 
(Mecanismul asigurării legalităţii 
actelor administrative în Republica 
Moldova. Chişinău, 2013 [9], publi-
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cată în baza tezei sale de doctor în 
drept (Controlul legalităţii actelor 
administrative), susţinută în ace-
laşi an), în care cu lux de amănun-
te sunt studiate specificul legalităţii 
în activitatea administraţiei publice 
şi mecanismul asigurării acesteia. 
Un accent deosebit autorul pune pe 
legalitatea actelor administrative ca 
principiu de drept administrativ şi pe 
rolul controlului (administrativ şi ju-
risdicţional) în asigurarea legalităţii 
actelor administrative, intervenind 
cu valoroase ipoteze ştiinţifice, idei, 
constatări, concluzii şi recomandări 
în materie.

În aceeaşi ordine de idei, me-
rită enunţate şi demersurile ştiin-
ţifice semnate de către: V. P. Iva-
nov (Проблемы соотношения 
законности и конституционного 
принципа верховенства права. 
Chişinău, 2004 [24]); Al. Arseni (Le-
galitatea şi supremaţia legii într-un 
stat de drept. Chişinău, 2003 [1]); T. 
Cârnaţ (Statul de drept: principii şi 
trăsături definitorii. Chişinău, 2004 
[4]); M. Poalelungi, A. Smochină 
(Ordinea de drept – condiţie prio-
ritară pentru instituirea statului de 
drept. Chişinău, 2002 [13]); Grecu 
R. (Stere – juristul. Chişinău, 2008 
[10]); Costachi Gh., Guceac I. (Fe-
nomenul constituţionalismului în 
evoluţia Republicii Moldova spre 
statul de drept. Chişinău, 2003 [7]) 
etc. În marea lor parte, cercetătorii se 
expun asupra triplei valenţe a lega-
lităţii ca principiu, metodă şi regim, 
asupra supremaţiei legii ca element 
fundamental al legalităţii şi asupra 
garanţiilor acesteia (generale şi spe-
ciale). 

Fără a diminua valoarea ştiinţi-
fică a acestor studii, totuşi apreciem 
în mod deosebit cercetările realizate 
de către profesorul Gh. Costachi (Di-
recţii prioritare ale edificării statu-
lui de drept în Republica Moldova. 
Chişinău, 2009 [5]; Organizarea 
şi funcţionarea puterii în statul de 
drept. Monografie. Chişinău, 2010 
[8]; Prin ştiinţă spre un stat de drept. 
Monografie. Chişinău, 2011 [6]) 
etc., în care savantul investigează 
profund conceptul legalităţii în baza 
teoriei juridice ruse, expunându-se 
destul de tranşant asupra unor aspec-

te importante problematice în mate-
rie, precum: conţinutul normativ al 
legalităţii (în care domnia sa inclu-
de pe lângă lege şi actele normative 
subordonate legii), subiecţii acesteia 
(recunoscând această calitate atât ce-
tăţenilor de rând, cât mai ales statului 
şi autorităţilor acestuia), particulari-
tăţile legalităţii în perioada contem-
porană (accentuând în mare parte 
caracterul de drept al legilor). 

Totodată, trebuie să recunoaştem 
că prin lucrările sale dl profesor mar-
chează cea mai amplă şi valoroasă 
contribuţie ştiinţifică la cercetarea 
legalităţii ca principiu al statului de 
drept în doctrina juridică autohtonă, 
moment ce ne-a motivat să ne axăm 
în cercetarea noastră pe multe dintre 
ideile domniei sale.

Concluzii. Din câte se poate ob-
serva, în arealul ştiinţific autohton 
principiul şi fenomenul legalităţii nu 
se bucură de o atenţie corespunză-
toare, fapt ce în viziunea noastră este 
nejustificat, mai ales ţinând cont de 
procesul edificării statului de drept 
aflat în plină desfăşurare. De aici, 
este destul de clară necesitatea su-
plinirii acestui neajuns, prin dezvol-
tarea teoriei legalităţii. O încercare 
în acest sens am întreprins în teza de 
doctorat – Esenţa şi importanţa ac-
tivităţii jurisdicţionale în asigurarea 
legalităţii în statul de drept, susținută 
în anul 2014 [14] și, respectiv, în mo-
nografia publicată în baza acesteia – 
Mecanismul jurisdicţional de asigura-
re a legalităţii în statul de drept [15] 
(2015), în care ne-am propus să elu-
cidăm atât conceptul contemporan al 
legalităţii, formele de manifestare a 
acesteia, precum esenţa şi particula-
rităţile mecanismului de asigurare a 
legalităţii în cadrul statului. 

În calitate de obiectiv distinct, pe 
care am reușit să-l atingem în aceste 
lucrări, menționăm dezvoltarea con-
ceptului de legalitate constituţională 
(constituţionalitate), determinarea 
rolului şi locului acesteia în raport cu 
legalitatea, particularităţile şi meca-
nismul de asigurare. 
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