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Introducere. O legitate im-
portantă a unei societăţi 

dezvoltate constă în amplificarea 
activismului social şi juridic al 
persoanei, deoarece pentru o di-
namică stabilă a acesteia este ne-
cesar ca în activitatea societăţii 
şi a statului să se implice cât mai 
mulţi indivizi. Beneficiile unei 
asemenea implicări sunt multiple, 
cea mai principală exprimându-se 
în dezvoltarea democraţiei în inte-
resul tuturor. De aici, indiscutabil 
derivă actualitatea studierii pro-
funde a activismului social şi ju-
ridic al persoanei în noile condiţii 
democratice [3, p. 21].

Scopul studiului. Respectiv, în 
cele ce urmează ne propunem că 
dezvăluim esenţa şi conţinutul ac-
tivismului juridic al cetăţenilor ca 
factor important pentru implicarea 
acestora în procesul de elaborare 

și realizare a politicii de securitate 
a statului.

Rezultate obținute și discuții. 
Pornind de la accepţiunea recu-
noscută sintagmei activism soci-
al, precizăm că, în sens larg, prin 
aceasta se înţelege activitatea 
omului ce cuprinde diferite mo-
dalităţi de interacţiune cu mediul 
social, în scopul satisfacerii ne-
cesităţilor individuale sau socia-
le [27, p. 101]. Într-o altă opinie, 
activismul social este definit ca 
o totalitate de forme de activitate 
umană, orientate conştient spre 
soluţionarea sarcinilor ce stau în 
faţa societăţii, a grupului social la 
o anumită etapă istorică. Drept su-
biect al activismului social poate 
fi persoana, un colectiv, un grup 
social, o pătură socială, societatea 
sau poporul [28, p. 18].

În privinţa formelor activismu-

lui social, în doctrină pot fi atestate 
următoarele: activismul social-po-
litic, de muncă, social-cultural şi 
juridic [1, p. 60] (social-juridic). 
În pofida acestei diversităţi, una 
dintre cele mai importante forme 
ale activismului social este con-
siderată a fi activismul juridic al 
persoanei [14, p. 199].

Numeroşi cercetători reduc 
conţinutul categoriei de activism 
juridic exclusiv la activitatea ce-
tăţenilor legată de protecţia drep-
turilor omului, deci doar de sfera 
juridică a vieţii sociale. În acest 
sens, se ignoră faptul că activis-
mul juridic, ca parte a activismu-
lui social, are loc nu doar în sfera 
juridică, fiind caracteristic şi sferei 
politice, economice, culturii, mun-
cii etc. Respectiv, se poate susţine 
că drepturile şi obligaţiile omului 
ca cetăţean reprezintă o categorie 
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universală şi o trăsătură esenţială a 
activismului social al persoanei, iar 
activismul juridic – temelia acestu-
ia. Prin urmare, activismul juridic 
are în cadrul activismului social 
un rol similar celui pe care îl are 
dreptul constituţional în sistemul 
de drept al statului [11, p. 185].

De aici, activismul juridic poa-
te fi definit ca parte a activismului 
social, care cuprinde activitatea 
conştientă, cu iniţiativă şi legală a 
cetăţenilor şi organizaţiilor, orien-
tată spre folosirea eficientă a drep-
turilor prevăzute de lege, executa-
rea strictă a obligaţiilor asumate, 
realizarea intereselor personale, 
statale sau ale societăţii ocrotite 
de lege [13, p. 128-129].

Înainte de a ne referi nemijlo-
cit la esenţa categoriei cercetate, 
ţinem să precizăm că majoritatea 
specialiştilor recunosc că activis-
mul juridic în nici un caz nu ţine 
doar de profesia de jurist, ea se 
referă la orice individ, indiferent 
de vârstă, profesie, viziuni poli-
tice, origine, sex, stare materială 
sau socială etc. În acelaşi timp, 
este evident că activismul juridic 
este o trăsătură, o calitate indis-
pensabilă activităţii juriştilor, mai 
ales a avocaţilor. Anume avocaţii 
se consideră că ar trebui să fie un 
exemplu pentru toţi ceilalţi, mai 
ales sub aspectul ridicării activis-
mului juridic al tuturor cetăţenilor 
[1, p. 62], în acest sens revenindu-
le rolul decisiv.

Referitor la esenţa activismului 
juridic, în doctrină, pot fi atestate 
diferite abordări. Unii autori cer-
cetează acest tip de activism prin 
prisma conştiinţei persoanei, ati-
tudinii acesteia faţă de normele 
de drept şi a fenomenelor juridice, 
apreciindu-l ca predispunerea per-
soanei de a acţiona practic în sfera 
aplicării dreptului [23, p. 27]. Alţii 
o privesc ca pe o conduită social 
utilă, o executare a obligaţiilor şi 

utilizare a drepturilor, necesare 
din punctul de vedere al interese-
lor societăţii [18, p. 40]. În acest 
sens, cercetătoarea N.V. Şcerbako-
va consideră că activismul social-
juridic este o activitate social uti-
lă (pozitivă), conştientă, creativă 
orientată spre atingerea scopurilor 
dreptului, bazată pe respectarea 
dreptului, recunoaşterea prestigiu-
lui activităţii instituţiilor de drept 
[31, p. 55].

Privit strictosensu, activismul 
juridic este înţeles ca: „acţiunea 
activă a omului orientată spre 
realizarea de sine stătătoare, in-
tern-motivată a cerinţelor legale” 
[22, p. 143]; „forma superioară 
a conduitei legale” [20, p. 99]; 
„comportamentul activ legal sau 
ilegal al individului” [24, p. 62-
63]. Această ultimă afirmaţie a 
fost aspru criticată în literatura de 
specialitate. Bunăoară, prof. Gh. 
Avornic susţine că în condiţiile 
edificării statului de drept, condu-
ita legală trebuie să devină unica 
formă posibilă pentru realizarea 
dreptului; iar comportamentul le-
gal şi liber exprimat al persoanei 
este primul semn caracteristic al 
activismului juridic [1, p. 61].

În viziunea cercetătorului S. 
Zlobin [13, p. 130], diferitele abor-
dări ale activismului social-juridic 
indică în mare parte complexitatea 
acestuia, completându-se reciproc, 
ele oferă o imagine integră a feno-
menului. Astfel că, pe de o parte, 
activismul social-juridic denotă, 
în primul rând, un nivel înalt de 
dezvoltare a conştiinţei juridice, 
exprimată în atitudinea persoanei 
faţă de prescripţiile dreptului, per-
ceperea acestuia ca obiectiv nece-
sar pentru societate şi pentru sine 
însăşi, predispunerea persoanei 
de a folosi posibilităţile oferite de 
drept în activitatea sa şi ajustarea 
conduitei sale potrivit acestora.

Pe de altă parte, activismul 

juridic reprezintă şi o activitate 
social utilă, orientată spre rea-
lizarea scopurilor principale ale 
dreptului. Totodată, un asemenea 
activism indică şi un anumit nivel 
de intensitate a activităţii în sfera 
social-juridică – mai înaltă decât 
simpla respectare şi executare a 
obligaţiilor legale, depăşind astfel 
cerinţele obişnuite ale conduitei 
legale [14, p. 200].

Din perspectiva dată, cercetă-
torii ruşi menţionează că activis-
mul juridic nu poate fi redus doar 
la comportamentul legal, orientat 
spre respectarea normelor juridi-
ce. El presupune un nivel mult mai 
înalt al conştiinţei juridice, per-
soana fiind cointeresată de a acţio-
na întru consolidarea democraţiei, 
legalităţii şi a ordinii de drept [29, 
p. 188; 15, p. 39].

Deci, activismul juridic presu-
pune atât o atitudine subiectivă, o 
pregătire de a acţiona legal şi cu 
iniţiativă în sfera dreptului, cât şi 
însăşi activitatea social utilă pozi-
tivă [3, p. 22]. 

În concret, activismul social-
juridic al persoanei se exprimă 
prin conduita acesteia, conformată 
în totalitate cerinţelor normelor de 
drept. Cu toate acestea, nu orice 
formă de conduită legală presupu-
ne activism social-juridic (printre 
acestea există forme care necesită 
un activism minim din partea su-
biectului), dar important e că orice 
activism social-juridic, mai ales 
sub formă de activitate conştientă 
a persoanei de realizare a dreptu-
rilor şi obligaţiilor sale, poate fi 
exprimată doar prin conduită juri-
dică legală a acesteia [13, p. 130].

În literatura de specialitate, 
activismul juridic este tratat şi 
în funcţie de izvorul apariţiei lui 
şi de atitudinea cetăţeanului faţă 
de această categorie. Astfel, unii 
cercetători susţin că activismul 
juridic este determinat de volumul 
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(conţinutul) libertăţii persoanei, 
oficial recunoscut de dreptul po-
zitiv. Deci, activismul juridic şi 
dreptul nu sunt pur şi simplu două 
fenomene juridice legate între ele, 
dar indisolubil legate reciproc şi 
direct dependente unul de celă-
lalt. Schimbându-se intensitatea 
activismului juridic se schimbă şi 
volumul libertăţii persoanei, drep-
turile acesteia [1, p. 61].

În concret, activismul juridic 
al persoanei este determinat de re-
glementarea normativă a posibili-
tăţii cetăţenilor de a participa activ 
la [19, p. 16; 1, p. 62]: 

activitatea de creaţie legisla-- 
tivă (în procesul de elaborare a po-
liticilor publice, a diferitor proiec-
te de lege, a hotărârilor cu caracter 
normativ etc.);

activităţi de apărare şi pro-- 
tejare a valorilor drepturilor, li-
bertăţilor şi intereselor legale ale 
cetăţenilor; 

activitatea diferitor orga-- 
nizaţii obşteşti, exercitând unele 
obligaţiuni temporare sau perma-
nente; 

redacţiile ziarelor, radioului, - 
televiziunii şi ale altor surse mass-
media etc. 

Din această perspectivă se 
poate susţine că activismul juri-
dic este acea formă a activismului 
social, prin care se manifestă pro-
nunţat posibilitatea satisfacerii, 
prin mijloace juridice, a interese-
lor individuale, a realizării valori-
lor sociale şi naţionale, iar în caz 
de necesitate, posibilitatea soluţi-
onării problemelor de ordin juri-
dic. Ca mijloace juridice utilizate 
cercetătorii invocă referendumul, 
alegerea autorităţilor publice cen-
trale şi locale ale puterii, adunări-
le cetăţenilor, adresarea diferitor 
petiţii în organele competente sau 
persoanelor cu funcţie de răspun-
dere etc. [1, p. 63]. 

În context, prof. A.G. Muraşin 

notează că activismul cetăţeni-
lor se manifestă în special atunci 
când ei participă activ la dezba-
teri pe marginea proiectelor de 
acte normative de interes local, la 
elaborarea şi adoptarea acestora 
(de exemplu, decizii care vizează 
construcţia unor uzine chimice, a 
staţiilor atomice, amplasarea unor 
staţii PECO etc.) [5, p. 86]. 

Asemenea mecanisme juridice 
se aplică pe larg în ţările demo-
cratice occidentale [8, p. 77-83]. 
În ceea ce priveşte cetăţenii Re-
publicii Moldova, aceştia, de ase-
menea, au dreptul de a participa la 
procesul decizional, în acest sens 
existând un cadru juridic destul de 
dezvoltat ce garantează exercita-
rea dreptului la administrare [6, p. 
37-43].

Din alt punct de vedere, se 
consideră că activismul juridic al 
persoanei este determinat de con-
ştiinţa ei juridică, de atitudinea 
faţă de fenomenele juridice, fapt 
ce determină gradul de participare 
a acesteia la realizarea dreptului. 
În acest sens, prof. I. F. Pokrovski 
menţionează că activismul juridic 
al persoanei depinde nu numai de 
factori externi, în special, de regle-
mentarea juridică, dar şi de factori 
interni, în concret, de conştiinţa 
juridică a persoanei. În continua-
re, domnia sa precizează: „la cer-
cetarea mecanismului de formare 
a conştiinţei juridice a persoanei 
nu trebuie să ne limităm doar la 
cercetarea problemei privind sub-
ordonarea conduitei factorilor 
externi (inclusiv celor juridici), 
totodată este necesară şi analiza 
problemei autoreglării necesităţii 
interne a persoanei de a acţiona în 
conformitate cu cerinţele norme-
lor juridice” [22, p. 143].

Deci, conduita legală activă se 
bazează nu doar pe convingerea 
în necesitatea respectării cerinţe-
lor legale, dar şi pe recunoaşterea 

semnificaţiei sociale deosebite a 
dreptului, pe solidaritatea cu legea 
în ceea ce priveşte aprecierea va-
lorilor reglementate, dorinţa de a 
respecta normele legii în activita-
tea cotidiană, a le proteja şi apăra 
prin mijloace legale puse la dispo-
ziţia individului. O asemenea con-
vingere, înţeleasă ca o „acceptare 
morală a dreptului”, contribuie la 
formarea unui nivel înalt de cul-
tură juridică, cu mult mai eficient 
stimulînd acţiunile juridice active 
[14, p. 202].

Evident, omului îi este insufi-
cient să cunoască norma de con-
duită, el trebuie să fie convins 
în eficacitatea ei, în valoarea ei 
socială şi individuală. Mai mult, 
pregătirea psihologică este facto-
rul ce reglementează din interior 
comportamentul omului, sursa 
activismului lui [21, p. 24; 10, p. 
24-25]. Deci, orice persoană tre-
buie să fie pregătită psihologic de 
a comunica cu dreptul, astfel ca ea 
să simtă o necesitate lăuntrică de 
a înţelege profund esenţa şi valoa-
rea acestuia atât pentru societate, 
cât şi pentru sine [1, p. 64]. 

Marcând un nivel superior al 
conditei legale, activismul juri-
dic reprezintă astfel o importantă 
componentă a conştiinţei juridice, 
care asigură şi consolidează fun-
damentele juridice ale vieţii fie-
cărui stat. Acest activism, bazân-
du-se pe normele constituţionale, 
este orientat spre consolidarea 
democraţiei, a legalităţii, a ordinii 
de drept, spre asigurarea stabilită-
ţii regimului constituţional [26, p. 
24].

Alţi cercetători analizează acti-
vismul juridic sub un dublu aspect: 
ca o categorie subiectivă – predis-
poziţia psihologică a individului 
de a acţiona legal şi ca o activita-
te social utilă pozitivă a acestuia. 
Respectiv, savanţii S.N. Kojev-
nikov şi Iu.I. Agheev apreciază 
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activismul social-juridic ca fiind 
o calitate determinată de factori 
obiectivi (dezvoltarea relaţiilor 
sociale etc.) şi de factori subiectivi 
(nivelul înalt al conştiinţei politi-
ce şi juridice), care se manifestă 
printr-o activitate legală orientată 
spre utilizarea efectivă a drepturi-
lor şi libertăţilor stabilite de lege, 
realizarea deplină a obligaţiunilor 
asumate în vederea asigurării inte-
reselor personale şi obşteşti [17, p. 
67; 16, p. 35].

În acelaşi timp, V.M. Şafirov şi 
D.V. Iagofarov determină activis-
mul juridic ca o atitudine subiec-
tivă a persoanei faţă de drept de-
terminată de capacitatea juridică 
şi de pregătirea ei psihologică de 
a activa în sfera dreptului, care se 
manifestă prin acţiuni concrete în-
dreptate spre atingerea rezultatului 
juridic scontat, acesta exprimând 
(în sens larg) unitatea dintre inte-
resele comunităţii şi ale persoanei 
şi urmărind (în sens îngust) conso-
lidarea comportamentului legal al 
subiecţilor [30, p. 47; 32, p. 68].

Raportat la cetăţeni, activismul 
juridic poate fi privit într-un sens 
larg şi unul îngust. Dacă în primul 
caz noţiunea se extinde asupra 
activităţii indivizilor legată sau 
nu de interesele societăţii, atunci 
în al doilea caz activismul juridic 
se caracterizează ca fiind o formă 
specială a activităţii subiecţilor 
de drept, realizată în procesul de 
executare a funcţiei publice deţi-
nute. Sub acest aspect activismul 
juridic excede cadrul satisfacerii 
doar a necesităţilor şi intereselor 
personale [14, p. 200]. 

În doctrină, se operează cu di-
ferite clasificări ale activismului 
juridic, în funcţie de câteva cri-
terii, după cum urmează [14, p. 
200]:

în funcţie de subiecţi• , se face 
distincţie între activismul indivi-
zilor şi activismul organizaţiilor;

în funcţie de formele de rea-• 
lizare a dreptului: activismul legat 
de executarea obligaţiilor, folosi-
rea drepturilor şi aplicarea norme-
lor juridice;

în funcţie de consecinţele ju-• 
ridice: activismul juridic pozitiv şi 
activismul juridic negativ (formă 
contestată de numeroşi cercetători 
– e.n.);

în funcţie de obiect• : activism 
cognitiv, activism legat de propa-
ganda juridică, educaţia juridică 
etc.

Într-o altă opinie, formele ac-
tivismului juridic sunt [1, p. 86-
87]:

în funcţie de criteriul subiec-a) 
tiv: - activismul juridic al persoa-
nelor cu funcţie de răspundere din 
cadrul organelor puterii de stat; 
- activismul juridic al colaborato-
rilor organelor de ocrotire a nor-
melor de drept; - activismul juri-
dic al grupurilor şi al minorităţilor 
naţionale; - activismul juridic al 
minorilor şi al tineretului.

în funcţie de sfera relaţiilor b) 
sociale: - activism juridic de reali-
zare a dreptului; - activism juridic 
de ocrotire a dreptului; - activism 
juridic de elaborare a dreptului 
(creaţie normativă); - activism ju-
ridic informaţional şi de cunoaş-
tere.

Aceste forme ale activismului 
juridic al cetăţenilor se consideră 
că ar contribui într-o anumită mă-
sură şi cu un grad diferit de efica-
citate la asigurarea edificării statu-
lui de drept [1, p. 87].

Aşadar, activismul juridic pre-
supune o participare personală ac-
tivă a individului la soluţionarea 
problemelor juridice, la consolida-
rea legalităţii şi a ordinii de drept 
şi, desigur, o pregătire de a opune 
rezistenţă oricăror infracţiuni sau 
abateri. 

Sub acest aspect, reiterăm că 
activismul juridic este constituit 

din două părţi componente [9, p. 
481]: 

prima – individul este per-- 
manent pregătit pentru acţiuni 
active orientate spre asigurarea 
legalităţii şi a ordinii de drept în 
societate; 

a doua – activitatea practică - 
bazată pe iniţiativă personală.

Abordarea complexă şi multila-
terală a activismului juridic în lite-
ratura de specialitate a condiţionat 
identificarea unor trăsături şi par-
ticularităţi concrete ale acestuia, 
după cum urmează [25, p. 6-7]:

în primul rând, acesta repre-- 
zintă întotdeauna o conduită liberă 
conform dreptului (în orice condi-
ţii, activismul juridic al cetăţenilor 
presupune un comportament liber 
şi legal, exprimat atât prin acţiuni 
active, cât şi pasive, exercitate în 
scopul asigurării drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omu-
lui [1, p. 70]; libertatea opţiunii 
pentru un anumit comportament 
este o condiţie necesară şi o calita-
te indispensabilă a omului; numai 
existând o asemenea libertate este 
posibilă viaţa normală a individu-
lui, descoperirea tuturor posibili-
tăţilor de care dispune acesta [4, 
p. 12-13]);

în al doilea rând, o interac-- 
ţiune activă cu dreptul, exprimată 
prin participarea activă în toate 
sferele de activitate socială, în 
special, în procesul de creare a 
legislaţiei statului (precum şi în 
alte activităţi cu caracter juridic 
realizate în interesul statului sau 
al persoanei, de ex., exercitarea 
dreptului subiectiv de a alege şi de 
a fi ales [1, p. 70; 4, p. 12-13]);

în al treilea rând, activismul - 
juridic al cetăţenilor presupune o 
pregătire psihologică a acestora de 
a contacta cu dreptul. Această tră-
sătură poate să se manifeste prin 
existenţa la cetăţeni a unei convin-
geri stabile în menirea dreptului, 
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generată de existenţa unei baze 
juridice corespunzătoare în cadrul 
statului, a deprinderilor şi aptitu-
dinilor juridice. Acest element este 
de neconceput în condiţiile de ine-
xistenţă în cadrul societăţii a unui 
nivel anumit de cultură juridică şi, 
implicit, de conştiinţă juridică;

în al patrulea rând, individul - 
în procesul manifestării activis-
mului juridic se orientează spre o 
interacţiune strînsă cu valorile ge-
neral-umane;

ultima trăsătură, considerată - 
fundamentală, presupune urmări-
rea unui anumit scop: edificarea 
şi consolidarea activă a poziţiei 
instituţiei statului de drept. 

Acest scop însă este imposibil 
de atins fără o colaborare şi inter-
acţiune reciprocă dintre cetăţean 
şi stat şi fără o influenţă a cetăţea-
nului asupra statului, susţine prof. 
Gh. Avornic [1, p. 65]. Sub acest 
aspect, este important că „una din-
tre particularităţile esenţiale ale 
relaţiilor dintre stat şi persoană 
rezidă în faptul că aceste relaţii se 
determină şi se stabilesc nu numai 
de către stat, în acest proces fiind 
implicat în mare măsură şi cetă-
ţeanul” [12, p. 6].

Astfel, edificarea statului de 
drept este de neconceput fără im-
plicarea activă a persoanei în des-
făşurarea acestui proces. În acest 
sens, cercetătorii expun următo-
rul model: „cetăţean – activism 
juridic – valorile general-umane 
– dreptul – stat de drept”. Acti-
vismul juridic al cetăţenilor, ori-
entându-se în baza valorilor gene-
ral-umane, poate astfel constitui o 
forţă motrică eficientă în procesul 
de edificare a statului de drept [25, 
p. 6-7].

Luând în consideraţie toate 
particularităţile activismului juri-
dic expuse supra, prof. Gh. Avor-
nic formulează următoarea defini-
ţie (destul de completă în viziunea 

noastră): activismul juridic al ce-
tăţenilor este o activitate energică 
a lor în domeniul dreptului şi a ra-
porturilor juridice, care se carac-
terizează printr-un comportament 
liber şi legal, exprimat prin acţiuni 
active, dar şi pasive, exercitate în 
scopul asigurării drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omu-
lui, a valorilor general-umane atât 
în procesul de elaborare a dreptu-
lui, cât şi în cel de realizare a lui 
[1, p. 71].

Dat fiind faptul că principala 
condiţie pentru activismul juridic 
al cetăţenilor serveşte democrati-
zarea societăţii, trebuie să preci-
zăm că pentru asigurarea acesteia 
este nevoie de următoarele institu-
ţii de drept: existenţa reală a soci-
etăţii civile, funcţionarea eficientă 
a acesteia şi dezvoltarea ideolo-
giei juridice de stat orientată spre 
interacţiunea constructivă dintre 
drept şi fiecare cetăţean, care con-
solidează drepturile şi libertăţile 
omului şi ale cetăţeanului. Aceste 
instituţii sunt chemate să contribu-
ie la edificarea statului de drept în 
Republica Moldova [14, p. 207].

În concluzie, reiterăm că prin 
esenţa sa, activismul juridic al ce-
tăţeanului, fiind o activitate intens 
desfăşurată în sfera dreptului, se 
caracterizează prin participare ac-
tivă a cetăţenilor, individual sau 
organizat, în toate sferele activi-
tăţii sociale, inclusiv în procesul 
de formare a legislaţiei statului, în 
realizarea politicilor acestuia, în 
protecţia drepturilor, libertăţilor şi 
intereselor cetăţenilor consacrate 
constituţional.

În viziunea noastră, activismu-
lui juridic al cetățenilor îi revine 
un rol important în sfera elaborării 
și realizării politicii de securita-
te a statului. În acest sens, însăși 
Strategia Securității Naționale a 
Republicii Moldova prevede [7]: 
Realizarea obiectivelor strategice 

de securitate implică participarea 
administraţiei publice de toate 
nivelurile, a societăţii civile şi a 
organizaţiilor neguvernamentale, 
precum şi a cetăţenilor. Prin ur-
mare, considerăm că activismul 
juridic al cetățenilor constituie 
în acest sens o piatră de temelie 
atât pentru calitatea politicii de 
securitate a statului, cât și pentru 
eficiența practică a acesteia.
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