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Consultaþie pentru sesiunea de examene
Obiective
Cursul Drept roman îºi propune sã asigure cunoaºterea de
cãtre studenþi a evoluþiei principalelor aspecte privind apariþia ºi
evoluþia instituþiilor dreptului privat roman, printre care:
izvoarele dreptului roman; procedura civilã în dreptul roman;
persoanele; drepturile reale; succesiunile; obligaþiile; izvoarele
obligaþiilor.

Noþiuni introductive
I. Caracterizare generalã a dreptului roman
1. Definiþia dreptului roman
Dreptul, în sensul general ºi totodatã tehnic al cuvântului, constituie
ansamblul normelor de conduitã obligatorie, deci instituite ori
sancþionate de cãtre stat, care reglementeazã raporturile dintre membrii
unei colectivitãþi. Aplicând aceastã definiþie dreptului roman se poate
spune cã el cuprinde totalitatea normelor de conduitã instituite ºi
sancþionate de statul roman, ce constituie un sistem extrem de vast ºi
complex, format din numeroase ramuri ºi instituþii juridice aflate întrun proces continuu de transformare ºi intercondiþionare (E. Molcuþ,
D. Oancea, Drept roman, 1995, Bucureºti, p. 5).
2. Obiectul dreptului roman
Cursul de faþã are ca obiect prezentarea apariþiei ºi evoluþiei
instituþiilor dreptului privat roman, ºi nu a întregii materii a
dreptului roman.
Dreptul roman, ca ansamblu de norme de conduitã instituite
ori sancþionate de statul roman, era împãrþit în conformitate cu
concepþia romanã în drept public ºi drept privat. Astfel,
jurisconsultul Ulpian aratã criteriul de distincþie între dreptul public
ºi dreptul privat: dreptul public este acela care priveºte organizarea
statului roman, iar dreptul privat, interesul particularilor.
3. Însemnãtatea dreptului roman
Dreptul roman prezintã o deosebitã însemnãtate, deoarece el
constituie fundamentul pe care s-a clãdit sistemul juridic. Cu toate
cã dreptul roman nu mai este în vigoare, noþiunile ºi principiile
sale, care s-au perpetuat de peste douã mii de ani pânã astãzi,
sunt perfect aplicabile. Deci, el nu a rãmas un simplu document
arheologic, aºa cum este cazul altor legislaþii din Antichitate, ci
a trãit o viaþã proprie, a depãºit sub aspectul formei sale limitele
societãþii care l-a generat ºi a exercitat o influenþã hotãrâtoare
asupra dreptului de mai târziu (E. Molcuþ, Drept privat roman,
Universitatea Creºtinã D.Cantemir, Bucureºti, 1994).
4. Diviziunile dreptului roman
Dupã cum rezultã din textul lui Ulpian citat anterior, dreptul
roman se divide în dreptul public ºi dreptul privat.
Dreptul public este acel ansamblu de norme juridice care
reglementeazã organizarea statului, pe de o parte, iar pe de alta,
reglementeazã relaþiile dintre stat ºi persoanele particulare.
Dreptul privat este acel ansamblu de norme juridice care
reglementeazã relaþiile dintre persoanele particulare. La rândul sãu,
dreptul privat se subdivide în trei pãrþi: ius civile, ius gentium ºi
ius naturae sau ius naturale.

II. PERIODIZAREA ISTORICÃ A STATULUI
ªI EPOCILE DREPTULUI ROMAN
1. Perioada prestatalã
Dupã tradiþie, ºi conform cercetãrilor istorice, Roma ar fi fost
fondatã la anul 754 ori 753 î.e.n., de cãtre cei doi fraþi legendari
Romulus ºi Remus.
Organizarea privatã a Romei ca cetate s-a realizat prin fuziunea
a trei triburi, fiecare având un senat de o sutã de membri, o armatã
pedestrã de o mie de oameni ºi o cavalerie de o sutã de oameni.
Astfel, conducerea socialã era exercitatã de cãtre patricieni, iar
hotãrârile erau adoptate de cãtre adunarea poporului, împãrþitã în
ginþi, curii ºi triburi.
Organele prestatale ce realizau aceastã conducere erau: comitia
curiata, ca adunare a poporului roman la care plebeii nu aveau
acces pentru cã nu erau organizaþi în ginþi; alt organ de conducere
era regele  rex, ales de comitia curiata cu atribute militare,
religioase ºi judecãtoreºti limitate; în sfârºit, senatul era format, în
urma fuziunii senatelor celor trei triburi, din 300 de membri ºi
confirma alegerea regelui ºi hotãrârile adunãrii curiate.
2. Întemeierea statului roman
Pe la sfârºitul secolului VI î.e.n., în urma reformei complexe a
lui Servius Tullius, a fost întemeiat statul roman ca formã de
organizare politicã. El a împãrþit teritoriul Romei, cu excepþia
Capitolului ºi Aventinului, în patru tribus sau regiuni numite:
Suburama, Esquiliana, Collina ºi Palatina.
Statul roman a cunoscut mai multe perioade de dezvoltare din
punctul de vedere al formelor sale de organizare. Mai întâi, acesta
a evoluat în perioada regalitãþii, cuprinsã de la mijlocul secolului
VI î.e.n. pânã în anul 509 î.e.n., o datã cu alungarea ultimului rege
ºi trecerea la republicã.
Perioada republicii a durat de la 509 î.e.n. pânã în anul 27 î.e.n.,
când împãratul Augustus a fondat monarhia.
Perioada monarhiei sau a imperiului a evoluat în douã etape,
respectiv Principatul între anii 27 î.e.n. ºi 284 e.n., prima, ºi dominatul, a doua, între anii 284 e.n. ºi 565 e.n.
În continuare vom aborda periodizarea istoricã a statului roman
în ordinea prezentatã.
3. Perioada regalitãþii
În ceea ce priveºte organizarea statului, o datã cu întemeierea
sa, au fost preluate organele de conducere a societãþii romane din
perioada prestatalã, respectiv rex-regele, senatul ºi comitia
centuriata creatã prin reforma lui Servius Tullius.
4. Perioada republicii
Republica romanã cunoaºte în aceastã perioadã o dezvoltare
rapidã din punct de vedere social ºi economic. Roma îºi extinde
cuceririle printr-o politicã de permanentã expansiune, devenind
dupã rãzboaiele punice singura stãpânã a bazinului mediteranean.
Astfel de cuceriri au fost posibile datoritã unei armate puternice
pe care romanii au creat-o special în acest scop. Drept urmare a
rãzboaielor de cucerire, la Roma se concentreazã un numãr tot mai
mare de sclavi, pe a cãror muncã începe sã se bazeze întreaga
producþie de bunuri a societãþii.
În acest context, viaþa socialã se caracterizeazã prin confruntarea
între patricieni ºi plebei, conflict întreþinut de condiþiile
discriminatorii impuse celor din urmã din punct de vedere atât
politic, cât ºi economic.
Chiar dacã plebeii au reuºit sã obþinã câteva cuceriri în lupta
lor, ca, de exemplu, accesul la comitia centuriata, în celelalte
domenii, respectiv cele administrativ, religios ºi jurisdicþional
continuau sã fie excluºi. De asemenea, ager publicus era exploatat
în exclusivitate tot de cãtre patricieni. Aceste cauze au determinat
ca dupã o luptã de secole plebeii sã obþinã anumite reforme, ca, de
pildã, cea a fraþilor Gracchi sau Legea celor XII Table.
Cãtre sfârºitul republicii, când dezvoltarea economicã marcheazã
un avânt nemaiîntâlnit pânã atunci, societatea romanã trece prin mutaþii
profunde care determinã restructurarea categoriilor sociale, iar
distincþia binecunoscutã între patricieni ºi plebei începe sã se
estompeze. Astfel, apar noi categorii derivate din patricieni ori plebei,
respectiv cavalerii ºi nobilii.
Cavalerii erau cei îmbogãþiþi în urma comerþului cu sclavi, a
celui maritim, prin arendarea impozitelor ºi a lui ager publicus,
prin arendarea minelor statului ºi aprovizionãrile militare. Ei aveau
anu-mite semne distinctive, respectiv dreptul de a purta un inel de
aur ºi de a avea locuri rezervate la teatru (C.St. Tomulescu, Manual
de drept privat roman, Bucureºti, 1958, p. 19).
Nobilii erau cei care deþinuserã o magistraturã curulã ori
descendenþii lor. Nobilimea era formatã ºi din familii de plebei care
au ajuns nobili prin faptul îndeplinirii unei magistraturi curule. Alte
categorii sociale în aceastã perioadã erau formate din proletari ºi sclavi.
Termenul de proletar apare de timpuriu în limba latinã. Legea celor
XII Table îl cunoºtea, iar conform tradiþiei, regele Servius Tullius îi
exclusese pe proletari de la serviciul public ºi militar. Proletar era
omul sãrac care nu avea decât copii  proles. La sfârºitul republicii,
drept consecinþã a legii grânelor, promisã de Caius Gracchus, lege
prin care statul era obligat sã procure în condiþii ieftine grâu pentru

sãraci, proprietarii devin cetãþeni sãraci care nu aveau nici un mijloc
de subzistenþã decât ajutorul acordat de cãtre stat.
Sclavii constituiau categoria de oameni care nu se bucurau de
libertate, nefiind persoane. Sclavia, din forma sa patriarhalã, spre
sfârºitul republicii, devine clasicã, constituind de fapt baza
economicã a sistemului sclavagist.
În perioada republicii, organele de exercitare a puterii politice
au fost în parte preluate din perioada anterioarã, dar acum dispare
regele ºi apar magistraþii, care se adaugã adunãrilor poporului ºi
senatului.
Adunãrile poporului adoptau hotãrâri legislative, electorale sau
judiciare. Ele se concretizau în patru categorii de adunãri, respectiv:
comitia curiata, comitia centuriata, concilium plebis ºi comitia
tributa (E. Molcuþ, op.cit., p. 30).
Comitia curiata îºi pierde din prerogativele avute în perioadele
anterioare ºi rolul sãu devine tot mai limitat în conducerea politicã
a societãþii romane. Ea îºi exercita atribuþii în materia dreptului
privat legate de anumite instituþii juridice, ca testamentul sau
adrogaþiunea.
Comitia centuriata cunoaºte în aceastã perioadã o transformare
structuralã determinatã de cenzura lui Appius Claudius, pe de o
parte, ºi de o reformã din anul 220 î.e.n., pe de alta.
Cenzorul Appius Claudius, la 312 î.e.n., a admis ca ºi cei care
aveau avere mobiliarã, adicã metal constând în aramã, aur, argint,
sã poatã face parte dintr-una din cele cinci categorii ale adunãrii
centuriate ºi nu numai cei care deþineau avere imobiliarã.

A doua perioadã a dreptului roman, respectiv epoca clasicã
dureazã de-a lungul perioadei principatului de la 27 î.e.n. pânã la
284, an în care începe domnia împãratului Diocletian.
A treia perioadã a dreptului roman, respectiv epoca postclasicã
a durat de-a lungul perioadei dominatului de la anul 284 e.n. pânã
la 565.

I. IZVOARELE DREPTULUI ROMAN
Caracterizare generalã a izvoarelor dreptului roman
Pornind de la definiþia ºi analiza terminologiei privind izvoarele
de drept, romaniºtii au ajuns la concluzia unanimã cã acestea
prezintã mai multe accepþiuni, respectiv cea în sens material, cea
în sens documentar ºi, în fine, cea în sens formal, care de fapt va
constitui obiectul nostru de cercetare.
Obiceiul
Obiceiul sau cutuma constituie cel mai vechi izvor al dreptului
roman ºi s-a format în procesul destrãmãrii societãþii prestatale. El
a existat în societatea gentilicã, dar conþinutul sãu avea un caracter
moral, iar nu juridic. Era bazat pe vechi ºi puternice tradiþii ºi avea
rolul de a menþine ordinea în comunitate.
Legea
Legea este în general definitã ca o hotãrâre a poporului care
devenea normã obligatorie, dar ea poate fi definitã ºi ca o convenþie
între douã persoane, cu sens de contract.
Edictele magistraþilor; dreptul pretorian
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Prin reforma din anul 220 î.e.n., numãrul centuriilor s-a mãrit,
mãrindu-se astfel ºi numãrul celor care participau la vot. De aceea
se considerã aceastã reformã ca o victorie obþinutã de micii
proprietari de pãmânt.
Concilium plebis era vechea adunare a plebei care la început
adopta hotãrâri obligatorii numai pentru plebei. În urma legii
Horten-sia din sec. III î.e.n., hotãrârile acestor adunãri devin
obligatorii pentru toþi cetãþenii, deci ºi pentru patricieni, ºi astfel
ele se transformã în comitia tributa.
Comitia tributa a apãrut o datã cu transformarea vechii adunãri
a plebei într-o adunare în care hotãrârile au devenit obligatorii ºi
pentru patricienii repartizaþi dupã cartierul în care locuiau ºi care
astfel dobândiserã dreptul de vot în adunarea plebei. Aceasta era
consecinþa împãrþirii cetãþenilor, deci ºi a plebei, la Roma, în patru
triburi sau cartiere urbane ºi în 17 cartiere rurale cuprinzând pe cei
ce locuiau în împrejurimile Romei.
Senatul, în aceastã perioadã, a dobândit un rol important în
conducerea politicã a societãþii romane ºi chiar dacã nu avea dreptul
sã elaboreze legi, el trebuia sã le confirme pe cele votate de
adunãrile poporului. În acest fel, el supraveghea respectarea
vechilor tradiþii ºi moravuri ale poporului roman.
La început, consulii erau cei care îi numeau pe senatori dintre
patricieni. Mai târziu, senatorii au încetat de a fi în mod exclusiv
patricieni, dobândind aceastã demnitate toþi aceia care au deþinut
anterior o magistraturã curulã, printre care puteau fi ºi plebei, de
când dobândiserã dreptul la magistraturã. În cele din urmã, cenzorii
erau cei care au primit dreptul sã numeascã senatori.
Magistraþii erau înalþi funcþionari de stat care deþineau atribuþii
importante din punct de vedere administrativ ºi jurisdicþional. În
mâinile lor erau concentratã ºi puterea militarã. Erau aleºi pe o
perioadã limitatã, de regulã, un an. Puterea lor se exercita prin douã
importante atribute, denumite potestas ºi imperium.
Magistraþii superiori, consulii deþineau puterea civilã supremã,
dar ºi conducerea armatei. Urmau conform ierarhiei pretorii, ce
aveau ca atribuþie principalã administrarea justiþiei, cu
preponderenþã cea civilã. De fapt, aceºtia nu judecau, ci doar
organizau instanþa. În anul 242 î.e.n. apare preotul peregrin, care
are ca atribuþie organizarea proceselor dintre cetãþeni ºi peregrini.
Altã categorie de magistraþi era cenzorul. El avea sarcina de a
se ocupa de cens  recensãmânt, adicã sã evalueze periodic, din
cinci în cinci ani, averea cetãþenilor ºi sã înscrie toate perioadele
pe listele censului.
Edilii curuli erau magistraþii care supravegheau organizarea ºi
funcþionarea pieþelor, se ocupau de aprovizionarea oraºului ºi aveau
atribuþii jurisdicþionale în ceea ce priveºte vânzarea vitelor ºi
sclavilor, care se fãceau în pieþele publice.
Questorii erau funcþionarii care administrau tezaurul public,
arhivele statului ºi se ocupau cu vânzarea prãzii de rãzboi.
Tribunii plebei au jucat un rol de o mare însemnãtate în viaþa statului
roman, cãci, pentru apãrarea intereselor plebeilor, aveau dreptul de a
se opune actelor magistraþilor prin veto. Nu se puteau însã împotrivi
astfel actelor cenzorilor ºi dictatorilor, cât ºi hotãrârilor senatului.
În cazuri deosebite, de excepþie, cum erau rãzboaiele, rãscoalele
etc., conducerea statului era încredinþatã unui dictator, cãruia nimeni
nu i se putea opune, dar care avea o împuternicire excepþionalã pe
un termen limitat, respectiv pe ºase luni.
5. Perioada monarhiei
Perioada monarhiei sau a imperiului se împarte în douã etape
succesive, respectiv principatul ºi dominatul sau monarhia absolutã.
Principatul
Aceastã perioadã a debutat cu tentativa lui Caesar de a instaura
o monarhie fãþiºã, tentativã ce nu a avut reuºitã. În aceastã perioadã,
structura societãþii romane s-a menþinut în mare parte, dar s-a
polarizat prin creºterea diferenþelor dintre bogaþi  honestiores ºi
sãraci  humiliores.
În perioada principatului, organele politice de conducere în
statul roman sunt împãratul, senatul ºi magistraturile.
Dominatul
Ultima etapã a monarhiei, dominatul sau monarhia absolutã, a
reprezentat o formã fãþiºã de absolutism.
Forma de stat instauratã era o monarhie absolutã de drept divin
în care împãratul nu mai era considerat principes, primul între
cetãþeni, ci mai presus de oameni  dominus et deus, având puteri
supranaturale.
6. Epocile dreptului roman
Periodizarea istoricã a statului roman trebuie coroboratã cu o
periodizare a dreptului roman datã fiind strânsa legãturã dintre
organizarea politicã a societãþii sub forma statului ºi ansamblul
normelor de conduitã care se aplicau în relaþiile dintre oameni sub
forma dreptului. Numai astfel se pot înþelege condiþiile în care au
apãrut ºi s-au dezvoltat instituþiile juridice, modul în care acestea
au evoluat de-a lungul a 1300 de ani. De aceea, în mod convenþional,
dar þinând seama ºi de realitatea istoricã concretã, marea majoritate
a romaniºtilor au periodizat dreptul roman în trei epoci, care
urmeazã o succesiune logicã ºi, totodatã, cronologicã, respectiv
epoca veche, epoca clasicã ºi epoca postclasicã.
Prima perioadã a dreptului roman, respectiv epoca veche începe
din momentul întemeierii statului ºi dureazã de-a lungul perioadei
regalitãþii pânã spre sfârºitul republicii, respectiv jumãtatea
secolului VI î.e.n. pânã în anul 27 î.e.n.

Magistraþii aveau un drept numit ius edicendi, în virtutea cãruia
puteau ca la intrarea în funcþie sã emitã un edict, adicã un act prin
care fãceau cunoscut populaþiei programul activitãþii lor pentru
perioada cât urmau sã exercite aceastã magistraturã. La început,
edictele erau rostite în faþa poporului adunat cu aceastã ocazie, dar
mai târziu au fost scrise pe table de lemn albe numite album ºi
afiºate în forum pentru a fi aduse astfel la cunoºtinþa tuturor
cetãþenilor.
Cu trecerea timpului, dreptul civil ºi dreptul pretorian s-au
apropiat unul de altul ºi dacã la sfârºitul dreptului vechi ºi începutul
celui clasic erau net distincte, în vremea lui Justinian instituþiile
juridice noi nu sunt decât rezultatul fuziunii dreptului civil cu cel
pretorian, proces care deci începuse cu mult timp înainte de
Justinian.
Jurisprudenþa
Jurisprudenþa era ºtiinþa dreptului creatã de cãtre jurisconsulþi
 iuris prudentes, iuris consulti, prin interpretarea dispoziþiilor
normative cuprinse în legi (E. Molcuþ, op. cit., p. 55).
Senatusconsultele
Senatul nu a fost de la început un organ legislativ, ci el a devenit
astfel în mod treptat, prin mãsurile luate de împãraþi în perioada de
trecere de la principat la dominat. Acesta a atribuit senatului puteri
legislative care cu mult înainte fuseserã exercitate de adunãrile
poporului.
Constituþiile imperiale
Începând cu împãratul Hadrianus, constituþiile imperiale 
constitutiones principis au dobândit putere obligatorie, devenind
astfel izvoare de drept.
Constituþiile imperiale au fost de patru categorii: edicta,
mandata, decreta ºi rescripta.
Codificarea dreptului roman
1. Încercãrile de codificare înainte de Justinian
Tendinþa cãtre sistematizare a existat permanent pânã la
Justinian, prin încercãri repetate întreprinse, pe de o parte, de cãtre
persoane particulare, iar pe de alta, de cãtre însuºi statul roman.
Aceste condificãri au fost: Codex Gregorianus, Codex
Hermogenianus ºi Codex Theodosianus.
2. Legislaþia lui Justinian
Opera legislativã a lui Justinian este formatã din patru lucrãri
fundamentale, respectiv Codex, Digesta, Institutiones ºi Novelae.

II. PROCEDURA CIVILÃ
ÎN DREPTUL ROMAN
1. Caracterizare generalã a procedurii civile romane
Procedura civilã romanã cuprinde totalitatea normelor care
reglementeazã desfãºurarea proceselor cu privire la libertate,
proprietate, moºtenire ºi valorificarea drepturilor de creanþã (E. Molcuþ,
D. Oancea, op.cit., p. 59).
Procedura legisacþiunilor ºi procedura formularã se caracterizeazã prin desfãºurarea procesului în douã etape, respectiv in iure
 în faþa magistratului ºi in iudicio  în faþa judecãtorului.
Procedura extraordinarã se deosebea pe primele douã prin lipsa
celor douã etape, desfãºurarea procesului fãcându-se în faþa unei
singure persoane.
2. Procedura legisacþiunilor: legis actiones
Caractere generale
Gaius explicã astfel termenul de legis actiones: orice acþiune,
ca mijloc de valorificare a unui drept subiectiv, se întemeiazã pe
lege.
De fapt, erau cinci legisacþiuni în cele din urmã, împãrþite în douã
categorii: una era a celor de judecatã, formatã din sacramentum, iudicis
arbitrive postulatio ºi condictio, iar cealaltã categorie era formatã din
legisacþiunile de executare, respectiv pignoris capio ºi manus iniectio.
Aceasta deoarece sentinþa obþinutã prin legisacþiunile de judecatã nu
era învestitã cu forþã executorie, aceasta fiind obþinutã cu ajutorul unor
legisacþiuni specifice, create în mod expres în acest scop.
Legisacþiunile au avut trei caractere ce au ilustrat perfect
condiþiile în care acestea au luat naºtere, respectiv legal, formalist
ºi judiciar.
Procedura in iure
În aceastã etapã, procesul debuteazã cu citarea pârâtului  reus
în faþa magistratului folosindu-se de cãtre reclamant  actor, petitor
dupã caz: in ius vocatio, vadimonium extra judiciare ºi condictio.
În faþa magistratului, reclamantul rostind formule solemne îºi
arãta pretenþiile faþã de pârât. Acesta putea sã reacþioneze prin trei
poziþii:
 sã recunoascã pretenþiile reclamantului prin confesio in iure, ºi
atunci era asimilat cu cel condamnat, procesul oprindu-se aici,
nemaitrecându-se în etapa a doua;
 sã nege pretenþiile reclamantului, dar sã nu se apere indefensio ºi sã nu-ºi dea concursul la realizarea legislaþiunii. În
acest caz, de asemenea, era asimilat condamnatului ºi procesul se
oprea aici, netrecându-se în etapa a doua;
 sã nege pretenþiile reclamantului  infinitiatio ºi sã-ºi dea
concursul la desfãºurarea procesului. În acest caz, procesul trecea în
etapa a doua ºi se finaliza în cele din urmã cu pronunþarea unei sentinþe.
Litis contestatio
În procedura legisacþiunilor, litis contestatio însemna de fapt
luarea de martori, prin care se exprima dorinþa pãrþilor de a se judeca

ºi de a obþine în cele din urmã o sentinþã fie de condamnare, de
cãtre reclamant, fie de absolvire, de cãtre pârât.
Mijloace de soluþionare a litigiilor întemeiate pe imperium
Competenþa magistraþilor era desemnatã prin termenii
jurisdictio ºi imperium.
Imperium constituia puterea de comandã a magistratului. În sens
larg, imperium cuprindea ºi jurisdictio.
Procedura in iudicio
Dupã ce pãrþile au trecut prin momentul lui litis contestatio 
luarea de martori, ele ajung în faþa judecãtorului, a doua etapã a
procesului civil, unde se aplicã principiul oralitãþii ºi
contradictorialitãþii. Fiecare parte îºi susþine punctul de vedere pe
baza materialului probator constând în martori ºi înscrisuri.
Organizarea instanþelor de judecatã
Judecãtorul putea forma o instanþã unicã atunci când era singur,
ca judecãtor unic  judex unus, fie putea fi arbitru  arbiter. Deosebirea
dintre judecãtor ºi arbitru era aceea cã judecãtorul judeca pricinile
mai dificile, iar arbitrul pe cele care priveau neînþelegerile dintre rude
sau vecini, ca, de exemplu, ieºirile din indiviziune sau hotãrnicirile.
Procesele puteau fi judecate ºi de judecãtori multipli care formau
anumite tribunale. Acestea erau fie nepermanente, fie permanente.
Tribunalele nepermanente erau formate dintr-un numãr impar
de judecãtori, numiþi  recuperatores ºi judecau procesele dintre
cetãþeni ºi peregrini.
Legisacþiunile
Legisacþiunile de judecatã
 Sacramentum  procedura prin jurãmânt era acþiunea legii
prin care se judecau procesele cu privire la proprietãþi ºi la creanþe,
având ca obiect anumite sume de bani sau anumite lucruri.
 Judicis arbitrive postulatio consta într-o cerere adresatã
magistratului pentru ca acesta sã desemneze un judecãtor sau
arbitru.
 Legisactio per condictionem sau condictio a constituit o
simplificare a lui sacramentum în personam ºi se aplica în douã
situaþii, respectiv în materie de certa pecunia  o sumã de bani
determinatã ºi în materie de alia certa res  un alt lucru determinat.
Legisacþiunile de executare
 Manus injectio  punerea mâinii era o legisacþiune ce nu se
putea intenta decât în baza unei sentinþe judecãtoreºti privind o
sumã de bani.
 Pignoris capio  luarea de gaj era consideratã legisacþiune cu
toate cã îi lipsea caracterul judiciar, nefiind subsecventã unui
proces, nepresupunând prezenþa magistratului, ºi nici chiar a
debitorului. Creditorul, dupã rostirea unor formule solemne, putea,
în prezenþa martorilor, sã ia un bun din patrimoniul debitorului.
Dacã acesta din urmã nu plãtea, el nu putea sã-l înstrãineze, dar în
schimb îl putea distruge.
Origine
Originea procedurii formulare se gãseºte în genere în cadrul
însuºi al legisacþiunilor care începuserã spre sfârºitul epocii vechi
sã devinã odioase. Dupã rãzboaiele punice, spre sfârºitul republicii,
se produc profunde transformãri economice ºi sociale în viaþa
statului roman.
Procedura in iure
Citarea la proces se realiza prin aceleaºi procedee cunoscute
din procedura legisacþiunilor, numai cã în cadrul noii proceduri
aceasta s-a perfecþionat.
În faþa magistratului  in iure, pãrþile îºi exprimau în limbajul
cotidian pretenþiile dupã cum credeau de cuviinþã fãrã a recurge la
formule sacramentale ºi ritualiste. Reclamantul expunea astfel oral
obiectul cererii sale, indicând formula pe care o solicita.
La fel ca ºi la procedura anterioarã, ºi în cazul acesteia pârâtul
putea avea trei poziþii faþã de pretenþiile reclamantului.
Formula ºi pãrþile formulei
Formula constituia un mic program de judecatã prin care pretorul
arãta judecãtorului cum sã soluþioneze litigiul. Pãrþile principale ale
formulei erau: intentio, demonstratio, adiudicatio ºi condemnatio.
Clasificarea acþiunilor
Prin acþiune  actio se înþelegea un mijloc procedural la
îndemâna unei persoane cãreia i s-a încãlcat un drept subiectiv,
pentru valorificarea acestuia.
Acþiunile ºi formulele acþiunilor se gãseau înscrise în edictul
pretorului. Acestea erau:
 Acþiuni reale ºi acþiuni personale. Aceastã împãrþire se
regãseºte în Legea celor XII Table ºi este cea mai importantã 
sumumo divisio.
 Acþiuni de drept strict ºi acþiuni de bunã credinþã. Criteriul
distincþiei celor douã categorii de acþiuni era puterea de apreciere
a judecãtorului privind soluþionarea acestora.
 Acþiuni civile ºi acþiuni honorarii sau pretoriene.
 Acþiuni private ºi acþiuni populare.
 Acþiuni directe ºi acþiuni utile.
 Acþiuni penale ºi acþiuni persecutorii.
 Acþiuni arbitrarii.
Litis contestatio
În cadrul procedurii formulare, litis contestatio consta în
remiterea unei copii de pe formulã ori dictarea ei de cãtre reclamant
pârâtului.
Litis contestatio producea în procedura formularã trei efecte
ce prezentau o deosebitã importanþã prin consecinþele juridice pe
care le producea. Acestea erau: efectul extinctiv, efectul creator
sau novator ºi efectul fixator.
Procedura in iudicio
Dupã ce magistratul remitea copii de pe formulã reclamantului
ºi acesta la rându-i pârâtului, ca un ultim act al primei etape,
procesul trecea în a doua etapã, în faþa judecãtorului. Activitatea
lor era similarã în general cu cea din procedura legisacþiunilor.
Reclamantul îºi expunea oral pretenþiile, pârâtul îºi formula
apãrãrile, ambii prezentând probe în susþinerea afirmaþiilor lor,
putând fi asistaþi ºi de avocaþi. Judecãtorul, persoanã privatã,
conducea dezbaterile ºi, în cele din urmã, pronunþa o sentinþã ce
putea fi de condamnare la plata unei sume de bani sau de absolvire.
Judecarea procesului se fãcea în public într-o zi fastã ºi numai
în prezenþa pãrþilor. Dacã una din pãrþi nu se prezenta la proces,
cealaltã câºtiga procesul.
Jucãtorul era sclavul formulei în sensul cã el trebuia sã o
respecte întocmai, raportându-se permanent la momentul întocmirii
ei, respectiv la litis contestatio. De aceea, lui nu îi era permis sã
þinã seamã de faptele care au intervenit ulterior lui litis contestatio.
Efectele sentinþei
În urma pronunþãrii sentinþei, judecãtorul redevine ceea ce era
înainte, o persoanã particularã, sentinþa datã de el având efecte diferite,
dupã cum aceasta era o sentinþã de condamnare sau o sentinþã de
absolvire.
Sentinþa de condamnare avea un efect dublu, respectiv prezenta
o forþã juridicã ºi o forþã executorie.
Sentinþa de absolvire nu avea decât un efect unic, respectiv
forþa juridicã.
Reprezentarea în justiþie
În epoca clasicã, datoritã profundelor schimbãri economice ºi
sociale, practica a cerut admiterea reprezentãrii, care s-a fãcut
treptat de la reprezentarea imperfectã cãtre cea perfectã.
3. Procedura extraordinarã: cognitio extraordinaria
Comparaþie cu celelalte proceduri
În cadrul procedurii extraordinare dispare divizarea procesului
în cele douã etape. Deci, aici procesul se desfãºoarã în faþa unei
singure instanþe de la început ºi pânã la darea hotãrârii, instanþã
reprezentatã de una ºi aceeaºi persoanã, magistratul sau înaltul
funcþionar, adicã magistratul judecãtor. Formula dispare, deoarece
acesta nu putea sã-ºi trimitã formula lui însuºi.
Organizarea instanþelor
Funcþionarii judecãtoreºti fac parte din ierarhia funcþionarilor
administrativi. În vârful acestei ierarhii administrative se afla
împãratul, care era ºi judecãtorul suprem. Dupã el, pe o treaptã
inferioarã, urmau prefecþii pretoriului  praefecti praetorio din cele
patru prefecturi ale Imperiului.
(Continuare în pag. 3 )
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Consultaþie pentru sesiunea de examene
Economia politicã, ºtiinþele economice în ansamblul lor sunt
expresii de mare sintezã ale Economiei. Chiar ºi metoda utilizatã
în ºtiinþele economice poartã amprenta fenomenelor economice,
a Economiei.
În consecinþã, de aici apare necesarã, indispensabilã definirea
conceptului de economie; el este obiectul de studiu al economiei
politice ºi al ºtiinþelor economice în general
1. Economia este un concept complex al practicii, este
practica economicã; ea este posibil de definit din mai multe
perspective, astfel:
 Este o componentã de bazã a societãþii omeneºti, un
subsistem care are menirea de a valorifica propriile premise, ca
ºi pe acelea ale altor subsisteme societale (culturale, ºtiinþific,
educaþional, politic etc.) în vederea producerii de bunuri ºi servicii
necesare vieþii oamenilor;
 Economia este un subsistem al societãþii alcãtuit dintr-un amplu
ansamblu de structuri, extrem de variate (verticale, orizontale,
tehnologice, sectoriale, teritoriale etc.) care, în raport de
flexibilitatea ºi modernismul lor, îndeplinesc funcþiile de asimilare
a noului, de inovare ºi de realizare a performanþelor economice;
 Este o formã de organizare a acþiunii umane îndreptatã în
direcþia producerii bunurilor necesare în condiþiile unor nevoi
nelimitate ºi ale unor resurse rare, limitate;
 A apãrut ca o formã a acþiunii conºtiente, raþionale a
oamenilor pentru depãºirea limitelor impuse de naturã, de statutul
lor de vânãtori, culegãtori;
 Fiind o formã de raþionalitate, economia a condus la
soluþionarea permanentã a contradicþiei dintre caracterul nelimitat
al nevoilor ºi caracterul limitat (rar) al resurselor;
 Economia a asigurat uriaºul progres economic ºi social de
pânã acum ºi garanteazã progresul civilizaþiei umane ºi în viitor.

 Economia politicã este constituitã din cunoºtinþe teoretice,
din concepte, noþiuni, principii ºi legi etc., rezultate în urma
celui mai înalt grad de abstractizare ºi esenþializare
(simplificare) ºi de generalizare a fenomenelor economice. Din
cauza eliminãrii însuºirilor ºi legãturilor secundare (în raport cu
cele reþinute ca esenþiale) conceptele, noþiunile, principiile ºi legile
economiei politice ni se prezintã ca o teorie economicã purã, cu
gradul cel mai mare de esenþializare ºi generalizare;
 Celelalte ºtiinþe (discipline) economice opereazã cu un
aparat ºtiinþific (noþiuni, concepte, principii, legi etc.) la nivelul
clasei, cu un grad mai redus, inferior de esenþializare ºi
abstractizare. Reþinând însuºirile esenþiale ale clasei

general-valabile pentru toate celelalte ºtiinþe economice; economia
politicã oferã astfel profunzime ºi coerenþã întregului sistem al
ºtiinþelor economice.
3. Metoda este o componentã de bazã a oricãrei ºtiinþe ºi
deci inclusiv a economiei politice.
 Metoda (meta ºi odos) înseamnã dupã cale ºi este analogã
cu metodologia (metodos logos) care înseamnã ºtiinþa metodei.
Marele filosof ºi matematician francez Descartes aratã cã metoda
constã în acele reguli sigure ºi simple, graþie cãrora oricine le va
urma fãrã sã se abatã de la ele, nu va lua niciodatã nimic fals
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2. Cunoscând complexitatea Economiei sã trecem acum,
la definirea ºi delimitarea economiei politice de celelalte ºtiinþe
economice:
 sunt ºtiinþe ca oricare altele;
 totuºi sunt ºtiinþe diferite pentru cã:
 ºtiinþele naturii se definesc drept, exacte, universale ºi
verificabile (Dicþionar Petit Robert);
 ºtiinþele economice inclusiv economia politicã sunt
cunoaºtere veridicã ºi verificabilã;
 ºtiinþa economicã se defineºte în termeni de cunoaºtere
veridicã ºi verificabilã pentru cã este mult mai complexã ºi mai
dificilã datoritã particularitãþilor numeroase ale fenomenului
economic (este complex, multifactorial determinat, se asociazã
cu fenomenul social, are determinãri spaþiale ºi temporale,
este puternic determinat de nevoile ºi interesele oamenilor,
este aleatoriu  probabilistic, are numeroase laturi calitative
ºi cantitative, se mãsoarã greu etc.).
 Economia politicã are multe trãsãturi comune cu toate
ºtiinþele economice. Doar fac parte din aceeaºi familie!:
 opereazã în acelaºi domeniu  Economia;
 studiazã fenomenele economice;
 sunt constituite ºi opereazã, ca toate ºtiinþele, cu noþiuni,
concepte, principii ºi legi etc.;
 aceste trãsãturi comune nu ajutã însã la delimitarea
economiei politice de celelalte ºtiinþe (discipline economice);

(domeniilor), celelalte ºtiinþe economice apar, în mod obiectiv,
mai puþin pure, mai puþin abstracte ºi deci ca ºtiinþe mai concrete,
speciale;
 În concluzie, economia politicã poate fi definitã ca un
ansamblu coerent de cunoºtinþe teoretice (noþiuni, categorii,
concepte, principii, legi etc.), constituite istoric ºi larg recunoscute
în lumea ºtiinþei ºi practicii economice contemporane, care au gradul
cel mai înalt de abstractizare ºi esenþializare (simplificare) ºi de
generalizare a realitãþii economice practice, fiind menite sã asigure
promovarea raþionalitãþii economice în mod coerent, în toate
structurile economiei, ca ºi în celelalte ºtiinþe economice, sã concure
la soluþionarea contradicþiei, din fiecare moment, dintre caracterul
nelimitat al nevoilor umane ºi caracterul limitat al resurselor (rare),
sã contribuie la progresul economic ºi social al umanitãþii.
 Economia politicã este deci o ºtiinþã care reuneºte noþiuni,
categorii, principii ºi legi economice comune tuturor ºtiinþelor
economice.
 Celelalte ºtiinþe economice, pe lângã zestrea teoreticã generalã
oferitã de economia politicã, mai posedã ºi propria zestre teoreticã,
specificã subdomeniului, subclasei fenomenelor economice din care
rezultã ºi în care opereazã. De aceea celelalte ºtiinþe economice
sunt denumite ºtiinþe economice speciale, sau de specialitate.
 Economia politicã este teoria generalã a Economiei;
noþiunile, categoriile, principiile ºi legile economiei politice sunt

drept adevãrat .. ºi va ajunge la cunoaºterea adevãratã de care
este capabil.
 Funcþia metodei este de confruntare a teoriei economice
(economiei politice în cazul nostru) cu practica economicã, deci
cu Economia.
 Nevoia de metodã în economia politicã ºi în ºtiinþa economicã
rezultã din caracteristicile distinctive ale Economiei ºi ale ºtiinþei
economice înainte definitã, redate în tabelul care urmeazã:

(Continuare din pag. 2)

schimbându-ºi însã conþinutul semantic în sensul cã ea desemna acum
o putere specificã, diferitã de cea iniþialã, respectiv puterea soþului
asupra soþiei în cadrul cãsãtoriei, numitã cu manus, cu puterea
bãrbatului asupra femeii.
Mancipio. Aceastã putere se exercita asupra persoanelor
cumpãrate prin mancipatio, ce constituia un mod originar de realizare
a operaþiunii juridice de vânzare (E. Molcuþ, D. Oancea, op. cit., p.
67) prin îndeplinirea unor forme solemne ce constau în existenþa
unor condiþii fãrã de care nu era posibilã recunoaºterea actului.
Puterea lui pater familias asupra bunurilor
Dominica potestas. Aceasta era puterea asupra sclavilor îmbrãcatã
în haina dreptului de proprietate, în virtutea faptului cã sclavul era
asimilat cu un lucru  res.
Dominium era puterea exercitatã de stãpân  dominus asupra
tuturor celorlalte bunuri existente în cadrul familiei romane.
Persoane sui iuris ºi persoane alieni iuris. Termenul de persoanã
sui iuris era întrebuinþat pentru a desemna pe acel cetãþean care avea
calitatea de pater familias.
Termenul de persoanã alieni iuris desemna pe acela care se afla
sub puterea lui pater familias.
Puterea pãrinteascã
Aceastã putere purta numele de patria potestas ºi era una din cele
mai importante puteri ale lui pater familias în cadrul familiei romane.
Crearea puterii pãrinteºti. Patria potestas putea fi creatã fie pe
cale naturalã prin cãsãtorie ºi naºtere, fie pe cale artificialã prin douã
moduri diferite, respectiv adopþiunea ºi legitimarea.

Adopþiunea, adrogaþiunea ºi legitimarea
Adopþiunea era un mod artificial de creare a puterii pãrinteºti ce
consta în trecerea unui fiu de familie (alieni iuris) de sub puterea unui
pater familias sub puterea unui alt pater familias. Când era vorba de o
persoanã sui iuris care trecea de sub puterea lui pater familias sub puterea
unui alt pater familias, acest act se numea adrogaþiune.
Adrogaþiunea constituia un caz special de adopþiune prin care un
pater familias intra sub puterea unui alt pater familias împreunã cu toatã
familia, deci cu toate persoanele ºi bunurile sale.
Legitimarea era un mod artificial de creare a puterii pãrinteºti prin
care copiii naturali erau asimilaþi celor legitimi.
5. Capitis deminutio
Pierderea capacitãþii juridice  capitis deminutio. Capacitatea juridicã
putea fi îngrãditã, pãstrându-ºi totuºi elementele componente; dacã însã
unul din aceste elemente era pierdut, consecinþa era mult mai gravã,
cãci nu mai exista, drept urmare, capacitate juridicã conform concepþiei
romane ºi se producea astfel o moarte juridicã civilã a persoanei în cauzã,
numitã capitis deminutio.
6. Persoana juridicã
Alãturi de persoana fizicã, putea fi subiect al raportului juridic ºi
persoana juridicã sau moralã. Noþiunea de persoanã juridicã s-a format
în dreptul roman în mod treptat. Romanii nu cunoºteau acest termen,
dar foloseau un termen echivalent, respectiv corpora, universitates,
pentru a desemna diversele asociaþii înzestrate cu capacitate juridicã.
7. Tutela
Este un procedeu juridic ce protejeazã incapacitãþile naturale.

III. PERSOANELE
1. Caracterizare generalã asupra persoanei în dreptul roman
Începutul ºi încetarea capacitãþii
Regula constã în: capacitatea sau personalitatea începea o datã
cu naºterea ºi înceta o datã cu moartea persoanei, excepþie fãcânduse numai cu ocazia aplicãrii a douã principii impuse de practicã.
Primul era: copilul conceput era considerat ca ºi nãscut ori de câte
ori era vorba de interesele sale  infans conceptus pro nato habetur
quotiens de comodis eius agitur. În baza acestui principiu, de exemplu,
copilul nãscut dupã moartea tatãlui avea dreptul la succesiune.
Al doilea principiu era: succesiunea iacentã, vacantã susþine
persoana defunctului  hereditas iacens sustinet personam defuncti.
Elementele capacitãþii juridice
Am amintit deja despre status-ul pe care o persoanã trebuia sã-l
posede pentru a avea capacitate deplinã de drept, status alcãtuit din
trei elemente care constituiau conþinutul personalitãþii sau capacitãþii
juridice, astfel: status libertatis, status civitatis, status familiae.
2. Status libertatis
Sclavii
Originile sclaviei
Originile sclaviei constau în naºtere, pe de o parte, ºi evenimente
posterioare naºterii, pe de alta.
Naºterea constituia evenimentul originar al sclaviei conform
principiului copilul nãscut în afara cãsãtoriei dobândeºte condiþia mamei.
Deoarece sclava era consideratã cã nãºtea întotdeauna în afara cãsãtoriei,
copilul acesteia devenea sclav, chiar dacã tatãl fusese om liber.
Mijloacele juridice prin care sclavul putea participa în fapt la
viaþa juridicã
 Peculiu sclavului constituia patrimoniul sclavului, dar era
un patrimoniu de fapt  peculium, cãci de drept dominus era
proprietarul acestuia.
 Testamenti factio pasiva consta în aceea cã sclavul putea fi
instituit ca moºtenitor dacã totodatã i se acorda ºi libertatea pentru
cã numai astfel dominus putea sã aibã un moºtenitor necesar, iar
dacã acesta era insolvabil, bunurile moºtenite erau vândute pe numele
sclavului care devenea infam.
 Cognatio servilis. Contubernium a reprezentat cãsãtoria ce
consta în uniunea de fapt dintre un sclav ºi o sclavã fãrã nici un efect
juridic. Totuºi, în epoca dreptului clasic, sub influenþa creºtinismului,
a fost recunoscutã rudenia de sânge dintre sclavi sub numele de
cognatio servilis în baza cãreia sclavii nu se puteau cãsãtori între ei
dacã erau rude de sânge de grad mai apropiat.
Oamenii liberi
Oamenii liberi ingenui
Oamenii liberi ingenui constituiau categoria de persoane care sau nãscut liberi. La rândul lor, aceºtia puteau fi de mai multe feluri,
dupã cum urmeazã: cetãþenii, latinii, peregrinii, oamenii liberi aflaþi
în starea de semisclavie ºi colonii.
Oamenii liberi dezrobiþi
Oamenii liberi dezrobiþi constituiau acea categorie de persoane,
foºti sclavi eliberaþi de stãpânii lor prin dezrobire, numiþi liberþi.
3. Status civitatis
Status civitatis sau condiþia de a fi cetãþean era al doilea element al
capacitãþii juridice romane asupra cãruia vom insista, pentru cã cetãþenii
formau acea categorie de persoane cu o condiþie juridicã superioarã.
Cetãþenii romani  civis romani erau singurii care puteau beneficia
de toate drepturile civile ºi politice. Drepturile civile erau: ius
comercii, ius conubii ºi ius militiae. Drepturile politice erau: ius
sufragii ºi ius honorum.
4. Status familiae
Familia romanã
În dreptul roman, cuvântul familia avea mai multe accepþiuni,
respectiv fie totalitatea sclavilor aflaþi în proprietatea cuiva, fie un
grup de persoane aflate sub aceeaºi putere, fie totalitatea bunurilor
ºi persoanelor aflate sub puterea lui pater familias.
Puterea lui pater familias asupra persoanelor
Patria potestas. Aceastã putere se exercita asupra descendenþilor ºi
era una din cele mai importante puteri ale lui pater familias în cadrul
familiei romane.
Puterea maritalã. În dreptul evoluat, dar tot în epoca veche,
puterea maritalã a preluat numele fostei puteri unice manus,

Drept roman
Ieºirea de sub puterea pãrinteascã: a. Moartea lui pater familias;
b. Pierderea unui element al capacitãþii; c. Moartea fiului de familie;
d. Postliminium; e. Emanciparea.
Cãsãtoria romanã
Cãsãtoria era o uniune între bãrbat ºi femeie, o asociere pentru
toatã viaþa, o împãrtãºire a dreptului civil ºi religios  nuptiae sunt
comunicatio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et
humani iuris comunication; era uniunea bãrbatului ºi a femeii, ce
implica o viaþã comunã  nuptia sive matrimonium est vire et muliers
conjunctio, individuam consuetudinem vitae continens.
Condiþii de formã (C.St. Tomulescu, op.cit., 1937, p.143;
P.Noailles, Revue historique de droit français et étranger ,
1936, p. 415)
Acestea priveau numai cãsãtoria cu manus:
 confarreatio, cãsãtoria specificã numai patricienilor;
 usus consta în coabitarea femeii cu bãrbatul timp de un an de zile;
 coemptio consta dintr-o mancipaþiune fãcutã de însãºi femeia
cãtre viitorul ei soþ.
Condiþii de fond
Sunt aceleaºi atât pentru cãsãtoria cu manus, cât ºi pentru cãsãtoria
fãrã manus. Astfel:
 conubium (ius conubii) era acel drept recunoscut unei persoane de
a încheia o cãsãtorie valabilã conform cu ius civile (iustae nuptiae, iustum
matrimonium);
 vârsta admisã pentru cãsãtorie era stabilitã pentru fete la 12 ani,
când se considera cã ele au devenit nubile, adicã erau în stare sã procreeze.
Referitor la bãieþi se folosea sistemul cercetãrii corporale pânã la
împãratul Justinian, când s-a stabilit vârsta de 14 ani.
Efectele cãsãtoriei asupra persoanelor
Cãsãtoria stabilea între soþi o comunitate de vieþuire, soþii datorându-ºi
unul altuia fidelitate.
Efectele cãsãtoriei asupra bunurilor
În cãsãtoria cu manus acþioneazã regimul comunitãþii de bunuri. În
cãsãtoria fãrã manus, soþii trãiau în regimul separaþiei de bunuri.

8. Curatela
Faþã de tutelã, care proteja incapacitãþile fireºti, naturale, curatela
avea drept scop protejarea incapacitãþilor accidentale, mult mai
numeroase ºi variate.

IV. DREPTURILE REALE
BUNURI: IUS RERUM
Prin noþiunea de bun se înþelege orice lucru care poate fi însuºit de
cineva sub forma dreptului de proprietate.
1. Patrimoniul
Definiþie
Prin patrimoniu se înþelege totalitatea drepturilor, datoriilor ºi
sarcinilor unei persoane, care sunt susceptibile de o valoare pecuniarã.
Elementele patrimoniului
Din definiþia datã patrimoniului rezultã net elementele acestuia,
respectiv drepturile reale ºi drepturile personale.
Principiile patrimoniului
 Patrimoniul constituie emanaþia unei persoane.
 Orice persoanã are în mod necesar un patrimoniu.
 Fiecare persoanã nu are decât un singur patrimoniu.
2. Clasificarea bunurilor
Jurisconsultul Gaius, dar ºi Justinian, în manualele lor numite
Institute, fac o clasificare a bunurilor res în douã categorii, respectiv
lucruri nepatrimoniale  res extra patrimonium ºi lucruri patrimoniale 
res in patrimonio.
POSESIUNEA : POSSESSIO
1. Definiþia posesiunii
Posesiunea este o stare de fapt ocrotitã de drept, care constã în actul
material de a pãstra ºi a folosi un lucru. Posesiunea este o stare de fapt
care produce efecte juridice.
2. Originea posesiunii
Pãmânturile cucerite de romani erau transformate în ager publicus
ºi statul roman le repartiza spre folosinþa patricienilor fie în mod gratuit,

 Pentru a þine seama de particularitãþile fenomenului
economic metoda trebuie sã fie conceputã ºi aplicatã ca un
ansamblu de reguli cu geometrie variabilã. Metoda sã se
adecveze naturii fenomenului ºi nu invers. Orice eroare în aceste
direcþii conduce la masacrarea fenomenului, la pierderea
informaþiei de care este nevoie, la deformarea teoriei ºi la un
insuficient sprijin al teoriei pentru practicã.
 În scopul prevenirii unor asemenea deznodãminte, ºtiinþa
economicã, economia politicã se bucurã astãzi de existenþa ºi
utilizarea unui spectru larg de metode cum ar fi: abstracþia,
inducþia, deducþia, analiza, sinteza, comparaþia, gruparea,
scalarea, reprezentarea graficã, experimentul, modelarea,
corelaþia ºi regresia, metoda cercetãrilor operaþionale,
metoda istoricã etc. Toate aceste metode se însuºesc în cei patru
ani de studiu ºi studenþii trebuie sã le acorde cea mai mare
atenþie.
 Dacã în urma utilizãrii acestor metode de confruntare a
teoriei economice cu practica economicã se constatã bune
concordanþe, adicã «teoria» guverneazã bine practica economicã,
atunci spunem cã nu sunt probleme economice de cercetat. Dacã,
dimpotrivã din aceastã confruntare se constatã diferenþe atunci
teoria se cere pusã de acord cu practica economicã prin folosirea
metodei celei mai potrivite.
4. Definitã în felul arãtat mai înainte, economia politicã
se delimiteazã aproape de la sine, cu destulã rigoare, atât
faþã de celelalte ºtiinþe economice cât ºi faþã de Economie.
 Economia politicã nu poate fi confundatã cu politica
economicã. Aceasta din urmã este doar abilitatea de a promova
principiile raþionalitãþii teoriei economice, ale economiei
politice.
 Economia politicã se afirmã ca o ºtiinþã cu statut mixt.
Este o ºtiinþã pozitivã pentru cã în fiecare moment abordeazã
fenomenele economice aºa cum sunt. Este însã ºi ºtiinþã
normativã pentru cã în depãºirea raritãþii resurselor ºi a
riscurilor atât de mari ºi frecvente din practica economicã,
economia politicã abordeazã fenomenele economice aºa cum
ar trebui sã fie.
 Deºi economia politicã are un rol fundamental în sistemul
ºtiinþei economice nu credem oportunã renunþarea la sintagma
politicã ºi intitularea ei doar prin termenul Economie.
Aceasta nu doar pentru cã am irita opera clasicilor economiei
politice, dar mai ales pentru cã, poate, fãrã sã vrem, minimalizãm
considerabil spaþiul celorlalte discipline ºtiinþifice economice
(speciale).
 În faþa economiei politice, dar ºi a celorlalte ºtiinþe
economice se ridicã ºi sarcini noi. Principiul raþionalitãþii
economice a fost masacrat în economia de comandã iar în
economia de piaþã a fost aplicat în viziunea profitului maxim,
afectându-se nevoile fundamentale ale omului atât în materie
de mediu natural cât ºi de mediu social. Mai buna armonizare a
mediului economic cu mediul natural ºi mediul social ar putea
fi realizatã de economia politicã, de ºtiinþele economice în
ansamblu, dacã s-ar promova mai degrabã profitul optim în locul
celui maxim.

fie contra unor sume de bani. Aceste terenuri purtau numele de
possessiones.
3. Elementele posesiunii
Posesiunea prezintã douã elemente constitutive, respectiv animus 
elementul intenþional ºi corpus  elementul material.
4. Dobândirea ºi pierderea posesiunii
Dobândirea posesiunii
Posesiunea se dobândeºte prin întrunirea celor douã elemente în
aceeaºi persoanã. Aceasta se realizeazã prin douã moduri, respectiv prin
sine însuºi ºi prin altul.
Dobândirea posesiunii prin sine însuºi
Prin sine însuºi se dobândeºte posesiunea astfel: când se întrunesc
cele douã elemente ale posesiunii, în acelaºi timp, în aceeaºi persoanã;
persoana în cauzã trebuie sã aibã capacitate juridicã; în fine, lucrul posedat
trebuie sã fie corporal.
Dobândirea posesiunii prin altul
Prin altul, posesiunea se dobândeºte fie animo alieno  cu animus
al altuia, fie corpore alieno  cu corpus al altuia.
Pierderea posesiunii
Pentru aceasta era suficientã pierderea uneia sau ambelor elemente
ale posesiunii. Aceasta se producea similar dobândirii astfel: prin sine
însuºi ºi prin altul.
Pierderea posesiunii prin sine însuºi
Aceasta se producea în conformitate cu trei situaþii care puteau sã
aparã, respectiv prin pierderea lui corpus, prin pierderea lui animus ºi
prin pierderea ambelor elemente.
Pierderea lui corpus se datoreazã faptului cã posesorul nu face sau
nu poate sã facã actele materiale ce îi revin în calitatea sa. De exemplu,
dacã unei persoane îi cade inelul în fluviu, acesteia dispãrându-i astfel
corpus îi va dispare ºi posesia.
Pierderea lui animus constã în manifestarea voinþei de a nu mai
poseda, în timp ce se sãvârºesc acte materiale conform posesiunii.
Exemplul concludent în acest sens era constitutum possessorium: un
proprietar a vândut casa în care locuia ºi continuã s-o locuiascã în
baza unui contract de locaþiune  închiriere încheiat cu noul
proprietar. El devine detentor, pierzând posesiunea o datã cu animus,
dar a conservat corpus.
Pierderea lui corpus ºi a lui animus se produce în acelaºi timp fie
prin moartea posesorului, fie prin pãrãsirea lucrului de cãtre acesta.
Pierderea posesiunii prin altul
Cel prin care se producea pierderea posesiunii era întotdeauna
detentorul ºi în acest sens existau douã situaþii, respectiv fie moartea sau
nebunia detentorului, fie voinþa contrarã a acestuia.
5. Clasificarea posesiunii
Posesiunea se clasificã dupã criterii diferite, respectiv din punct de vedere
al protecþiei juridice pe care o asigurã, al efectelor produse, al generalizãrii sau
al opoziþiei cu adevãrata posesiune. În acest sens au existat urmãtoarele categorii
de posesiune:
Possessio ad usucapionem
Constituia posesiunea care prezenta drept efect dobândirea proprietãþii
quiritare prin uzucapiune, deci printr-o folosinþã îndelungatã.
Possessio iniusta
Constituia posesiunea contrarã dreptului sau vicioasã  vitiosa, faþã
de o anumitã persoanã, având ca efect ridicarea protecþiei juridice faþã
de persoana respectivã.
Possessio iuris
Constituia posesiunea unui drept sau quasi possessio.
Possessio naturalis
Constituia detenþiunea, adicã posesiunea naturalã  naturalis,
corporalis  corporalã, care era într-o poziþie cu totul contrarã adevãratei
posesiuni  possessio civilis, posesiunea civilã.
6. Efectele posesiunii
Interdictele
Posesorul are la dispoziþie un mijloc de protecþie împotriva celor
care îi tulburã posesiunea. Aceste mijloace se numesc interdictele
posesorii.
Interdictele posesorii constituiau ordine date de cãtre pretor în scopul
asigurãrii unei protecþii juridice a posesiunii.
Calitatea de pârât
În cazul unui proces în revendicare, posesorul are calitatea
avantajoasã de pârât, folosind expresia posed pentru cã posed.
Dobândirea proprietãþii
Posesiunea exercitatã într-o anumitã perioadã de timp poate duce la
dobîndirea proprietãþii asupra unui lucru prin uzucapiune, dar numai în
situaþia în care ºi celelalte elemente ale acesteia erau îndeplinite.
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OBIECTIVE
Fundamentele psihologiei este una dintre disciplinele care contribuie, în
mod esenþial, la dezvoltarea orizontului de cunoºtinþe al studenþilor, la orientarea
lor în spaþiul teoretic ºi deopotrivã în cel al cercetãrii ºtiinþifice. Sinteza pe care
o prezentãm vizeazã trei obiective principale: sã releve cu pregnanþã schema
logicã internã a psihologiei generale ca nucleu comun ºi cadru de referinþã al
tuturor celorlalte ramuri particulare ale cunoaºterii psihologice; sã faciliteze
însuºirea, în spirit modern, a principalelor noþiuni referitoare la natura ºi esenþa
psihicului, în general, a celui uman, în special, sã ofere elementele de bazã ale
metodologiei cunoaºterii psihologice ºi sã capaciteze studenþii cu schemele
logico-operaþionale necesare efectuãrii independente a unei cercetãri ºtiinþifice
în domeniu.

I. OBIECTUL PSIHOLOGIEI
1. Psihologia, ca ºtiinþã independentã, s-a constituit relativ târziu, certificatul
ei de naºtere fiind semnat în 1879, prin înfiinþarea, la Leipzig, de cãtre savantul
german Wilhelm Wundt a primului laborator bazat pe utilizarea metodei
experimentale. Pentru prima datã, fenomenele vieþii psihice erau scoase din
sfera simplelor descrieri ºi speculaþii filosofice ºi incluse în programul cercetãrii
ºtiinþifice sistematice, aplicându-li-se operaþiile mãsurãrii, cuantificãrii ºi criteriile
obiecti-vitãþii ºi cauzalitãþii.
Foarte curând, însã, aveau sã aparã divergenþe în legãturã cu definirea
ºi circumscrierea obiectului noii ºtiinþe. Deºi denumirea pãrea sã impunã de
la sine identitatea acestui obiect  psihe = psihic, logos = vorbire, deci:
psihologia = ºtiinþa despre psihic, s-a dovedit cã, în realitate, modul de
înþelegere a naturii ºi structurii interne a psihicului uman nu a fost câtuºi de
puþin unitar. Astfel, s-au configurat trei orientãri diferite ºi în mare mãsurã
opuse, ºi anume:
a) orientarea care reducea psihicul uman la conºtiinþã ºi care susþinea cã
obiectul psihologiei îl reprezintã studiul conºtiinþei (respectiv, al proceselor
psihice conºtiente);
b) orientarea care susþinea cã elementul esenþial ºi determinant al vieþii
psihice a omului este inconºtientul, acesta trebuind, chipurile, sã reprezinte
principalul domeniu de preocupare al psihologiei (psihologia abisalã sau
psihanaliza elaboratã de S. Freud);
c) orientarea care susþinea cã adevãrata ºi autentica realitate psihologicã
o constituie reacþiile externe de rãspuns (secretorii ºi motorii) la acþiunea
diverºilor stimuli din mediu ºi, ca atare, obiectul psihologiei trebuie sã fie
studiul comportamentului (behaviorismul, creat de savantul american J. B.
Watson, 1912/1913).
2. În prezent, au fost depãºite limitãrile ºi absolutizãrile pe care se bazau
orientãrile menþionate . Astfel, se admite cã sfera noþiunii de psihic uman
este mai largã decât sfera noþiunii de conºtiinþã, ea incluzând într-o
relaþionare de tip sistemic trei componente: inconºtientul, subconºtientul ºi
conºtientul, toate împreunã formând domeniul de studiu al psihologiei.
Pe de altã parte, planul subiectiv (psihic) intern ºi planul obiectiv
(comportamental) extern nu se mai rup artificial unul de celãlalt ºi nu se mai
opun ca entitãþi antagonice ireductibile; dimpotrivã, se recunoaºte ºi se afirmã
unitatea indisociabilã a lor sub egida principiului unitãþii conºtiinþã-activitate.
Finalmente, psihologia se defineºte ca ºtiinþa care studiazã, cu ajutorul unor
metode obiective specifice, organizarea psihocomportamentalã sub aspectul
determinismului, mecanismelor ºi legilor devenirii ºi funcþionãrii ei, în plan
animal ºi uman, în unitatea contradictorie a individualului, particularului ºi
generalului, universalului. Aceastã definiþie stabileºte în mod real sfera de
cuprindere a domeniului ºi justificã diferenþierile ºi delimitãrile existente în
interiorul lui: a) psihologia animalã ºi b) psihologia umanã.
Psihologia umanã are, la rândul ei, o laturã generalã care ne oferã
tabloul global al organizãrii psihocomportamentale a omului normal
(mediu), fãcând abstracþie de vârstã, sex, context socio-cultural, ocupaþie
(profesie) etc., ºi o laturã particular-diferenþialã, care se centreazã pe studiul
ºi explicarea ipostazelor concrete în care se poate afla organizarea
psihocomportamentalã funcþie de: vârstã, sex, mediu socio-cultural,
activitate profesionalã, nivel de dezvoltare, natura deviaþiilor ºi tulburãrilor
patologice: psihologia geneticã ºi a dezvoltãrii, psihologia vârstelor,
psihologia ºcolarã, psihologia muncii, psihologia militarã, psihologia
creaþiei, psihologia artei, psihologia sportului, psihologia comercialã ºi
economicã, psihologia socialã, psihologia medicalã, psihopatologia etc.

II. SPECIFICUL CUNOAªTERII
PSIHOLOGICE. METODELE PSIHOLOGIEI
1. Specificul cunoaºterii psihologice. Modelul tradiþional al cunoaºterii
ºtiinþifice constituit sub autoritatea mecanicii ºi fizicii clasice formula cerinþa
ca orice domeniu, luat ca obiect de studiu, sã posede proprietãþi nemijlocit
observabile ºi perceptibile, care sã poatã fi mãsurate ºi cuantificate.
Psihicul ca atare este lipsit de asemenea proprietãþi, el nu are nici
lungime, nici grosime, nici volum, nici greutate, nici miros, nici gust. Singura
dimensiune care se recunoºtea proceselor ºi trãirilor psihice era durata;
dar, numai pe baza ei, nu era posibilã construirea unui sistem complet de
coordonate ºi mãsurãtori, care sã fie tratabil matematic.
Acesta era principalul argument invocat de marele filosof german,
Immanuel Kant, pentru a respinge, în mod categoric, posibilitatea
desprinderii psihologiei de filosofie ºi constituirea ei într-o ºtiinþã
independentã.
În aceste condiþii, ca unicã modalitate de obþinere a datelor necesare
descrierii conþinuturilor ºi stãrilor psihice interne (ale conºtiinþei) era
consideratã metoda introspecþiei (privirea cu propriul ochi interior spre
ceea ce se petrece în momentul dat pe scena conºtiinþei ºi relatarea verbalã
a celor constatate). Psihologia bazatã pe utilizarea exclusivã a acestei
metode a primit denumirea de introspecþionistã ºi ea s-a afirmat puternic în
ultimele douã decenii ale sec. XIX ºi în primele trei decenii ale sec. XX (Th.
Lipps, N. Ach, O. Kûlpe, E. Titchener).
Pentru a satisface cerinþa observabilitãþii nemijlocite, behaviorismul a
aruncat peste bord lumea subiectivã internã a conºtiinþei, reþinând ca obiect
al cunoaºterii psihologice reacþiile de rãspuns ale subiectului la stimulii
obiectivi din afarã. Dar, aºa cum se va remarca ulterior, procedând astfel,
behaviorismul a constituit o psihologie fãrã suflet, o psihologie nu a
omului subiect, ci a omului robot. Ieºirea din acest impas metodologic
este posibilã numai în mãsura în care se admite cã o cunoaºtere ºtiinþificã
poate sã aibã nu numai un caracter nemijlocit, ci ºi unul mijlocit, observarea
obiectului realizându-se indirect prin intermediul unor efecte ºi fenomene
prin care el se manifestã ºi se exprimã.
Cunoaºterea psihologicã devine, prin excelenþã, o cunoaºtere mijlocitã:
datele ºi informaþia obiectivã despre natura, conþinutul ºi dinamica
proceselor psihice particulare se obþin pe baza observãrii, înregistrãrii ºi
analizei rãspunsurilor ºi conduitelor subiectului în situaþii obiective concrete.
2. Metodele psihologiei. Cunoaºterea psihologicã se realizeazã prin
utilizarea unui larg repertoriu de metode ºi procedee. Dupã poziþia pe care
o au faþã de fenomenul studiat, metodele psihologiei le împãrþim în douã
grupe: pasive ºi active.
Pasive sunt considerate acele metode care se adreseazã fenomenelor a
cãror declanºare se produce spontan, în situaþia concretã în care se aflã
subiectul în momentul dat. În rândul lor includem: metoda observaþiei ºi
metoda biograficã.
Active sunt metodele prin care cercetãtorul acþioneazã direct asupra
subiectului ºi provoacã manifestarea procesului psihic, a trãsãturii de
personalitate sau a comportamentului propus pentru a fi studiat. Din
aceastã categorie fac parte: experimentul de laborator, experimentul
natural, ancheta, chestionarul, analiza produselor activitãþii, testele sau
probele psihometrice. Metoda centralã în cercetarea psihologicã trebuie
consideratã experimentul de laborator. El depãºeºte toate celelalte metode
în precizie, obiectivitate ºi grad de controlabilitate a variabilelor. Metoda
experimentalã permite cercetãtorului: sã intervinã activ ºi sã provoace
fenomenul studiat; sã izoleze, sã dozeze ºi sã controleze variabilele 
independente, dependente ºi intermediare; sã modifice ºi sã varieze
condiþiile de manifestare a fenomenului; sã compare rezultatele grupului
experimental cu cele ale grupului de control, care nu a fost supus
regimului experimental; sã repete acelaºi model experimental de mai
multe ori, pe acelaºi subiect sau grup de subiecþi; sã releve condiþionarea
reciprocã dintre variabile.
Ca limite ale experimentului de laborator se menþioneazã: caracterul
relativ artificial al situaþiei în care este plasat subiectul, izolarea acestuia
de contextul natural al existenþei ºi activitãþii sale; nu poate fi folosit în
mod universal, existând anumite fenomene psihocomportamentale care nu
pot fi provocate sau nu se permite, din punct de vedere etic, sã se provoace
experimental.
3. Strategii în cercetarea psihologicã. Fiind subordonatã unor obiective
ºi finalitãþi cu semnificaþie generalã, cercetarea psihologicã dobândeºte un
caracter continuu ºi sistematic. Ea nu se reduce la simple explorãri secvenþiale,
independente unele de altele, ci se realizeazã ca un demers integrat, întemeiat
pe anumite principii ºi consideraþii metodologice generale. Un asemenea demers
îl numim strategie de cercetare. Complexitatea ºi diversitatea fenomenelor
psihocomportamentale au dus la structurarea mai multor tipuri de strategii, ºi
anume:
a) strategii transversale, care constau în studiul nivelului de dezvoltare
ºi funcþionare a organizãrii psihocomportamentale la indivizi de aceeaºi
vârstã;
b) strategii longitudinale, care rezidã în studiul organizãrii
psihocomportamentale a unui individ sau grup de indivizi pe parcursul mai
multor etape de vârstã, de exemplu: la vârsta de 3 ani, la vârsta de 5 ani, la
vârsta de 7 ani, la vârsta de 11 ani etc; folosind asemenea strategii, se pot

identifica ºi stabili particularitãþile curbei evoluþiei psihice, amplitudinea
diferenþelor dintre etapele de vârstã;
c) strategii genetice; prin care se urmãreºte cunoaºterea mecanismelor,
legitãþilor ºi factorilor formãrii ºi dezvoltãrii proceselor psihice ºi
comportamentelor  în plan istoric, filogenetic ºi în plan individual, ontogenetic;
d) strategii diferenþiale, prin care se evidenþiazã ºi se evalueazã
deosebirile de ordin calitativ în organizarea psihocomportamentalã între:
om ºi animal, copil ºi adult, bãrbat ºi femeie, normal ºi patologic, între
persoane de aceeaºi vârstã ºi acelaºi sex etc; studiul deosebirilor
interindividuale ºi intergrupale este la fel de important pentru cunoaºterea
psihicului în toatã complexitatea sa ca ºi studiul asemãnãrilor ºi aspectelor
comune;
e) strategii clinice, care au ca scop studiul ºi explicarea abaterilor ºi
tulburãrilor patologice în sfera psihicului ºi comportamentului, cauzate de focare
organice sau de dereglãri funcþionale ale creierului.

III. PRINCIPIILE METODOLOGICE
ALE PSIHOLOGIEI
Cunoaºterea psihologicã se cere a fi orientatã ºi coordonatã de un set
de principii metodologice generale care sã asigure coordonatele de referinþã
ale analizei ºi interpretãrii fenomenelor concrete. Esenþiale sunt urmãtoarele
principii:
a. principiul determinismului (extern);
b. principiul relaþionãrii neuro-psihice;
c. principiul reflectãrii ºi modelãrii informaþionale;
d. principiul acþiunii ºi al unitãþii conºtiinþã-activitate;
e. principiul genetic ºi al istorismului;
f. principiul sistemicitãþii.

IV. PROBLEMA LEGILOR ÎN PSIHOLOGIE
Scopul principal al oricãrei ºtiinþe este acela de a descoperi ºi formula
legi, prin care sã explice riguros ºi obiectiv modul de fiinþare ºi manifestare
(desfãºurare) a fenomenelor pe care le studiazã. Legea este înþeleasã ca o
relaþie de condiþionare sau determinare mai mult sau mai puþin stabilã ºi
repetabilã între douã sau mai multe fenomene. Cu cât cerinþa stabilitãþii ºi
repetabilitãþii este satisfãcutã mai bine, cu atât legea este consideratã mai
valabilã ºi mai veridicã, ºi invers. Din acest punct de vedere, cele mai tari
sunt considerate legile mecanicii ºi fizicii clasice.
Multã vreme, psihologia a mers pe linia descoperirii unor asemenea legi.
S-a dovedit însã cã bilanþul este mai mult decât nesatisfãcãtor, întrucât doar
legile psihofizice care descriu relaþia dintre intensitatea stimulului ºi intensitatea
reacþiei (senzaþiei) pot fi încadrate în categoria legilor tari (dinamice).
În rest, relaþia dintre variabilele independente (stimulii, situaþiile) ºi
cele dependente (procesele psihice, comportamentele) se înscrie în sfera
probabilitãþii. Ca urmare, legea care o exprimã devine una statisticã. Aceasta
înseamnã cã ea se deduce ºi se formuleazã pe baza unui ansamblu mare de
cazuri individuale sau de mãsurãtori; de asemenea, ea nici nu poate fi
verificatã ºi confirmatã pe cazuri individuale, ci numai la nivel de grup sau
de populaþii.
Aºadar, orice lege psihologicã presupune ºi se bazeazã pe general, dar
nu-l exprimã în mod direct, ci numai indirect, prin intermediul unei tendinþe
centrale (o medie aritmeticã, de pildã) ºi al unui indice de dispersie (abaterea
standard, de pildã).
Cum continuumul probabilitãþii se cuprinde între 0 ºi 1, punând în
evidenþã grade diferite de nedeterminare (incertitudine), rezultã cã ºi legile
statistice cu care opereazã psihologia vor avea grade de tãrie diferite. Gradul
cel mai slab de tãrie îl vor avea acelea care graviteazã în jurul probabilitãþii
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a) Principiul determinismului (extern) impune obligativitatea analizei
ºi explicãrii psihicului pe baza unor condiþii ºi cauze reale obiective. Aceste
condiþii ºi cauze rezidã în acþiunea asupra organelor de simþ ale animalului
sau omului a stimulilor de diferite modalitãþi ºi grade de complexitate.
În sfera fenomenelor psihocomportamentale avem de a face cu un
determinism mijlocit. Aceasta înseamnã cã acþiunea oricãrui stimul extern
se refractã ºi se modificã în funcþie de stãrile ºi condiþiile interne ale
subiectului. Ca urmare, relaþia dintre stimulul extern (S) ºi reacþia de rãspuns
(R) nu este de tip cauzal univoc, ci de tip probabilist: stimulul extern dat nu
duce în mod necondiþionat ºi invariant la producerea uneia ºi aceleiaºi
reacþii de rãspuns, ci numai cu o anumitã probabilitate, existând posibilitatea
ca subiectul sã dea ºi o altã reacþie sau chiar sã nu rãspundã deloc, în
funcþie de starea lui psihofiziologicã internã la momentul respectiv. Astfel,
conchidem cã procesele ºi actele psihocomportamentale ale omului se înscriu
în sfera unui determinism complex multivariat, pe care-l numim statistic.
Cât priveºte natura substanþial-calitativã a factorilor determinativi
externi, pentru psihicul ºi comportamentul uman rolul principal revine
factorilor socio-culturali, principiul determinismului luând forma specificã
a principiului condiþionãrii social-istorice ºi istorico-culturale. Aceasta
înseamnã cã de psihic uman propriu-zis se poate vorbi numai la individul
socializat, care se naºte, trãieºte ºi-ºi desfãºoarã activitatea într-un anumit
mediu social.
b) Principiul relaþionãrii neuropsihice impune necesitatea ca psihicul în
întregul sãu, inclusiv forma lui superioarã de manifestare  conºtiinþa umanã 
sã fie considerat ºi definit ca funcþie a sistemului nervos, a creierului. Mecanismul
producerii oricãrui proces psihic, de la cel mai simplu, pânã la cel mai complex,
este de naturã reflexã, fiind mediat de procese fiziologice nervoase (excitaþie,
inhibiþie, modulãri ale amplitudinii ºi frecvenþei influxului nervos etc.). Creierul
însã nu genereazã percepþii, idei, trãiri emoþionale, atitudini etc. în virtutea
simplei structuri celulare interne a lui, ci numai pe baza recepþionãrii, prelucrãrii
ºi interpretãrii stimulilor din afara sa. Din principiul relaþionãrii neuro-psihice
derivã mai departe principiul unitãþii dialectice a psihologicului ºi fiziologicului.
Potrivit acestuia, nici un proces psihic nu se poate realiza fãrã un anumit
ansamblu de transformãri ºi fenomene neurofiziologice specifice. Din punct de
vedere genetic ºi cronologic, fiziologicul precede ºi condiþioneazã psihologicul;
psiho-logicul posedã însã caracteristici ºi determinaþii calitative proprii,
devenind ireductibil la fiziologic (atributele de subiectiv ºi ideal sunt aplicabile
numai proceselor psihice, nu ºi celor fiziologice, care aparþin fenomenelor
substanþial-energetice obiective). Pe mãsurã ce structura psihicã a individului
se maturizeazã ºi se consolideazã, ea capãtã o relativã autonomie faþã de baza
fiziologicã iniþialã, exercitând o influenþã activã asupra stãrii generale a
organismului  influenþa psihosomaticã, care face posibile sugestia, autosugestia
ºi psihoterapia.
c) Principiul reflectãrii ºi modelãrii informaþionale stã la baza
înþelegerii naturii existenþiale sau a statutului ontologic al psihicului. El ne
rãspunde, aºadar, la întrebarea: în ce formã sau modalitate existã
psihicul?. ªi rãspunsul va fi: psihicul existã ca o formã particularã de
reflectare, respectiv, reflectare de speþã subiectivã ºi idealã (nonsubstanþialã)
ºi ca informaþie. Percepþiile, reprezentãrile, noþiunile care alcãtuiesc
scheletul intelectului, al conºtiinþei sunt în sine modele informaþionale interne
ale lucrurilor, fenomenelor ºi situaþiilor obiective externe. Faptul cã psihicul
este de naturã reflectoriu-informaþionalã îl argumentãm prin aceea cã el a
apãrut din necesitãþi de adaptare la un anumit mediu existenþial mai complex,
caracteristic regnului animal, ºi îndeplineºte pretutindeni ºi în orice moment
un rol reglator, optimizator, organizator. Ca ºi informaþia, psihicul exprimã
ºi ne dã mãsura gradului de organizare la nivelul sistemelor animale ºi
umane.
d) Principiul acþiunii ºi al unitãþii conºtiinþã-activitate ne obligã sã
recunoaºtem interdependenþa legicã dintre planul comportamental extern
ºi planul subiectiv intern. Forma primordialã de manifestare a psihicului,
în ontogenezã, o constituie acþiunea directã a copilului cu obiectele ºi
lucrurile din jurul sãu. Prin interiorizare treptatã, stadialã, schemele de
organizare ºi desfãºurare a acþiunilor externe  de descompunere, de
comparare (mãsurare), de grupare, de asamblare etc. devin matrici ale
structurãrii operaþiilor mentale, care dobândesc autonomie completã,
putându-se desfãºura fãrã apelarea la suport obiectual sau imagistic, deabia în jurul vârstei de 14 ani.
Pe mãsurã ce se formeazã ºi se consolideazã, structurile interne
ale conºtiinþei devin premisã ºi factor reglator al acþiunii externe,
condiþionând calitatea ºi eficienþa ei. Se închide astfel circuitul acþiune
conºtiinþã
acþiune.
e) Principiul genetic ºi al istorismului ne aratã cã psihicul nu trebuie
considerat ca un dat sau ca ceva predeterminat ºi imuabil, ci ca ceva devenit
ºi evolutiv. Atât psihicul în ansamblul sãu, cât ºi diferitele procese care-l
compun au o genezã  în plan filogenetic, istoric ºi în plan individual,
ontogenetic. Identificarea ºi descrierea stadiilor ºi formelor pe care le
îmbracã în fiecare stadiu trebuie sã constituie unul din obiectivele esenþiale
ale cercetãrii psihologice. Traiectoria dinamicii psihicului în plan individual
tinde sã se suprapunã cu traiectoria dinamicii organismului, punând în
evidenþã trei mari segmente:
 segmentul ascendent antientropic, în interiorul cãruia au loc procesele
de dezvoltare, consolidare, maturizare;
 segmentul optimum-ului funcþional, în cadrul cãruia toate
componentele sistemului se menþin la valori ridicate;
 segmentul descendent entropic, în cadrul cãruia se acumuleazã efectele
entropice, de regresie ºi dezorganizare.
f) Principiul sistemicitãþii reclamã necesitatea de a aborda psihicul prin
prisma exigenþelor metodologiei cibernetico-sistemice. Astfel, el nu trebuie privit
ca un simplu conglomerat sau ca o simplã sumã aritmeticã de elemente în sine
independente, ci ca un sistem, ale cãrui componente (procese, stãri, trãsãturi)
se aflã într-o relaþie legicã unele cu altele, condiþionându-se reciproc. Aceastã
intercondiþionare este atât de puternicã, încât genereazã acea calitate emergentã
a unitãþii supraordonate, graþie cãreia, în orice proces particular se imprimã
pecetea întregului  stilul, tipul etc.  ºi efectul influenþãrii celorlalte. Abordarea
sistemicã se opune astfel abordãrii atomare, bazatã pe principiul descompuneriirecompunerii, dezvoltatã de asociaþionism.

de 0,50; corespunzãtor, cu cât relaþia descrisã de lege se îndepãrteazã mai
mult de 0,50 spre 1 sau spre 0, cu atât gradul de tãrie creºte.
Dupã sfera de cuprindere, legile psihologice se împart în: particulare,
care se referã la anumite procese psihice (ex. legile senzaþiei, legile
percepþiei, legile memoriei etc.) ºi generale, care se referã la organizarea ºi
funcþionarea sistemului psihic în ansamblu (ex. legile dezvoltãrii, legile
asociaþiei, legile organizãrii ierarhice, legea motivaþiei).
Dupã conþinut, legile psihologice au fost împãrþite în: legi de funcþionare,
legi de compoziþie, organizare sau structurã ºi legi de dezvoltare. Din prima
categorie fac parte: legile senzaþiei, percepþiei, memoriei, gândirii; din a
doua categorie pot fi menþionate: legea pregnanþei, legea bunei forme, legea
integrãrii; din categoria a treia fac parte legea diferenþierii-individualizãrii,
legea stadialitãþii. Unul ºi acelaºi proces, ca ºi psihicul în ansamblu, se
subordoneazã concomitent tuturor celor trei categorii de legi.

V. PSIHICUL UMAN
1. Noþiunea de psihic. Probabil cã, în istoria ºtiinþei, nu existã un alt
concept a cãrui definire sã fi suscitat atâtea dispute ºi controverse ca cel de
psihic. Tocmai pe tãrâmul lui s-a produs scindarea gândirii filosofice în
materialistã, care va subordona psihicul determinaþiilor ºi însuºirilor
materiei, ºi idealistã, care va lega psihicul de determinaþiile pur spirituale,
extramateriale, transcendente.
Psihologia ºtiinþificã se întemeiazã esenþialmente pe principii
materialiste, considerând psihicul ca fenomen natural, care se individualizeazã prin atribute calitative specifice, ireductibile la atributele altor
fenomene naturale. Definirea lui se realizeazã printr-o serie de raportãri
corelate, ºi anume:
a) raportarea la lumea externã, din care rezultã natura sa existenþialã
de formã subiectivã, idealã de reflectare ºi de formã particularã de informaþie
la nivelul organismelor animale, bazatã pe semnalizare-designarereprezentare;
b) raportarea la sistemul nervos, la creier , din care rezultã statutul lui
de funcþie specificã a creierului realizatã în cadrul comunicãrii
informaþionale a individului cu lumea externã;
c) raportarea la sarcinile de adaptare ºi de reglare ale organismului
animal, din care decurge statutul sãu de formã specificã, calitativ
superioarã, a vieþii de relaþie, ºi rolul instrumental-reglator în
desfãºurarea comportamentului.
2. Specificul psihicului uman. Privit pe scarã evolutivã, filogeneticã,
psihismul nu reprezintã un continuum plat, uniform, ci o succesiune de trepte,
distanþate unele de altele, dupã gradul de diferenþiere ºi complexitate
structural-funcþionalã. Treapta cea mai de sus, care se distanþeazã cel mai
mult de cea imediat inferioarã, o ocupã psihicul uman. Putem astfel afirma
cã principala caracteristicã a psihicului uman constã în aceea cã el este forma
cea mai înaltã de organizare ºi funcþionare, dintre toate formele de psihism
cunoscute nouã.
Superioritatea absolutã a psihicului uman în raport cu psihicul animal
rezidã în diferenþierea ºi dezvoltarea excepþionalã a proceselor
informaþionale cognitive, a capacitãþii de înþelegere, explicare, interpretare,
decizie, creaþie (proiecþie, planificare, anticipare etc.), precum ºi în apariþia
ºi dezvoltarea comunicãrii verbale, limbajul devenind cel mai perfecþionat
instrument de codificare-vehiculare a semnalelor (informaþiei). La om,
psihicul se realizeazã ºi în forma conºtiinþei. Aceastã superioritate o punem
pe seama a doi factori esenþiali: a) complexitatea structural-funcþionalã
extraordinarã a creierului uman ºi b)complexitatea ºi specificul influenþelor
mediului socio-cultural.
3. Psihicul uman ca sistem. Psihologia contemporanã abordeazã
psihicul ca sistem, de pe poziþiile metodologiei sistemice. Prin natura
componentelor sale, este un sistem informaþional-energetic, deci
nonsubstanþial. Se încadreazã în categoria sistemelor: dinamice (evolutive,
cu autoorganizare), semideschise, supercomplexe ºi probabiliste. De
asemenea, se include în clasa sistemelor cibernetice, fiind dotat cu
mecanisme de autoreglare: feedback negativ (de stabilizare  homeostazia
psihicã), feedback pozitiv antientropic (de optimizare ºi de dezvoltare), feedthroowght (de mediere ºi de transfer), feed-before (de prospectareanticipare).
Sistemul psihic uman se compune din trei subsisteme aflate într-o
permanentã interacþiune ºi intercondiþionare: subsistemul inconºtient,
subsistemul subconºtient sau preconºtient ºi subsistemul conºtient.
Subsistemul inconºtient cuprinde o componentã înnãscutã, ansamblul
tendinþelor, pulsiunilor, trebuinþelor ºi instinctelor determinate biologic ºi
legate de afirmarea ºi conservarea fiinþei biologice a personalitãþii umane,
ºi o componentã dobânditã, ansamblul experienþelor timpurii ºi al
preceptelor conºtiinþei morale a societãþii, asimilate ºi interiorizate în primii
cinci ani de viaþã.
Subsistemul subconºtient cuprinde, pe de o parte, conþinuturile
informaþional-cognitive ºi actele care au fost cândva conºtiente, dar care în
prezent se realizeazã fãrã controlul conºtient, iar pe de altã parte, amintirile,
cunoºtinþele ºi schemele operatorii latente, care intrã succesiv în fluxul actual
al conºtiinþei, în funcþie de solicitãri ºi situaþii. Tot în subconºtient se includ
ºi acele elemente care emerg din inconºtient, aºteptând sã intre în conºtiinþã.
Subsistemul conºtient este nivelul superior, evolutiv cel mai înalt pe care
îl atinge organizarea psihicului, fiind propriu, în forma sa specificã, numai
omului. Funcþionarea sa se bazeazã pe principiul disocierii, al analizei critice,
al teleonomiei (formularea anticipatã a scopurilor), al planificãrii, al realitãþii.
Structural, subsistemul conºtient cuprinde procese cognitive (senzaþii,
percepþii, reprezentãri, gândire, imaginaþie), trãiri emoþional-afective, structuri
motivaþionale (trebuinþe, interese, idealuri etc.), acþiuni ºi acte voluntare despre
care putem da seama ºi pe care le putem controla ºi justifica, explica. Întreaga
dinamicã a proceselor ºi actelor conºtiente este mediatã de limbajul verbal, de
analizã ºi deliberãri mentale succesive.
Fiind nivelul cel mai nou din punct de vedere filogenetic ºi istoric,
subsistemul conºtient va fi componenta cea mai activã ºi dinamicã a
psihicului uman, care, pe de o parte, se caracterizeazã prin disponibilitatea
cea mai mare la schimbare-dezvoltare, iar pe de altã parte, va înregistra

grade de organizare-funcþionare diferite atât în succesiunea istoricã a
generaþiilor, cât ºi în interiorul aceleiaºi generaþii, de la un individ la altul.
De aceea, în evaluarea dezvoltãrii ºi organizãrii psihocomportamentale
a unei persoane, elementul de referinþã esenþial trebuie sã fie subsistemul
conºtient.
Tocmai în cazul acestui subsistem se diferenþiazã ºi ating valorile cele
mai ridicate funcþiile: cognitivã, proiectivã (modele ºi proiecte mentale de
transformare a realitãþii imediate, de crearea unei realitãþi noi  vezi
invenþiile), de planificare ºi anticipare  predicþie ºi de reglare prin analizã
criticã ºi comparaþie criterialã.
Interacþiunea dintre cele trei subsisteme care alcãtuiesc sistemul psihic
uman are un caracter circular (realizându-se atât în sens ascendent  influenþa
inconºtientului asupra subconºtientului ºi conºtientului, cât ºi în sens descendent
 influenþa conºtientului asupra subconºtientului ºi inconºtientului) ºi dialectic
(incluzând atât compatibilitate ºi sinergie finalistã, cât ºi contradicþie,
antagonism finalist  ceea ce cere, de pildã, inconºtientul la momentul dat
poate sã fie respins de conºtient ºi viceversa). De aici, derivã dramatismul ºi
imprevizibilitatea comportamentelor umane.
VI. Procesele de prelucrare-gestionare a informaþiilor
Adaptarea la condiþiile mediului extern este imposibilã fãrã un minimum
de date ºi informaþii despre însuºirile lucrurilor ºi situaþiilor concrete,
despre relaþiile dintre acestea, despre legitãþile care le guverneazã. Captarea
ºi prelucrarea informaþiilor din lumea externã ºi utilizarea lor în reglarea
ºi optimizarea reacþiilor de rãspuns, a acþiunilor instrumentale reprezintã
funcþiile esenþiale ale sistemului psihic. La nivelul omului, aceastã funcþie
se va realiza prin intermediul unor procese înalt diferenþiate ºi specializate:
senzaþia, percepþia, reprezentarea, imaginaþia, gândirea, memoria.
1. Senzaþia. Aceasta este procesul psihic de captare ºi prelucrare a
informaþiilor despre proprietãþi (însuºiri) singulare ale stimulilor externi specifici
ºi ale propriului organism. La baza ei, stã sensibilitatea  funcþie de recepþiesemnalizare, care derivã din excitabilitatea sau iritabilitatea primarã  ºi se
realizeazã de mecanisme structurale specializate denumite analizatori.
Atât dupã natura mecanismului, cât ºi dupã natura însuºirilor pe care le
reflectã, senzaþia se realizeazã într-o mare diversitate de modalitãþi (tipuri).
Distingem: a) categoria senzaþiilor care ne furnizeazã informaþii despre lumea
externã (exterocepþia): senzaþiile cutano-tactile, senzaþiile vizuale, senzaþiile
auditive, senzaþiile olfactive, senzaþiile gustative; b) categoria senzaþiilor care
ne furnizeazã informaþii despre poziþiile posturale ºi actele motorii ale membrelor,
capului ºi trunchiului (propriocepþia); c) categoria senzaþiilor care ne furnizeazã
informaþii despre modificãrile ºi variaþiile mediului intern al organismului
(interocepþia).
Condiþiile principale pentru a se produce o senzaþie sunt: integritatea
structural-funcþionalã a analizatorului ºi acþiunea stimulului specific la
intensitatea corespunzãtoare (sã fie cel puþin egalã cu valoarea pragului
inferior absolut al sensibilitãþii respective).
Senzaþiile se caracterizeazã prin urmãtoarele proprietãþi principale:
modalitatea (calitatea), intensitatea, durata ºi tonul afectiv.
a. Modalitatea este proprietatea unei senzaþii de a reflecta selectiv
anumite însuºiri ale stimulului specific (de pildã, în cazul senzaþiilor vizuale:
lungimea de undã care dã tonul cromatic; în cazul senzaþiilor tactile:
duritatea, asperitatea, întinderea sau lungimea etc.).
b. Intensitatea este proprietatea senzaþiei de a reflecta ºi aprecia
încãrcãtura energeticã sau forþa de acþiune a stimulului specific.
c. Durata este proprietatea senzaþiei de a reflecta ºi de a se manifesta
pe durata de acþiune a stimulului. Nici o senzaþie nu se produce concomitent
cu declanºarea acþiunii stimulului specific, ci cu o anumitã întârziere pe
care o numim latenþã; de asemenea, ea nici nu dispare imediat cu încetarea
acþiunii stimulului, continuând câteva miimi de secundã ºi dupã aceea 
efectul de urmã sau imaginea consecutivã.
d. Tonul afectiv este proprietatea senzaþiei de a se asocia cu o anumitã
trãire emoþionalã  plãcutã sau neplãcutã, agreabilã sau dezagreabilã.
Legile sensibilitãþii. Sensibilitatea este o funcþie dinamicã evolutivã.
Dinamica ei este surprinsã într-o serie de legi generale: 1) legi evolutive (legea
diferenþierii, legea specializãrii, legea complexificãrii); 2) legi psihofizice (legea
raportului invers proporþional între valoarea pragului absolut ºi nivelul
sensibilitãþii E = 1/I, unde E = nivelul sensibilitãþii, I = intensitatea stimulului;
legea raportului constant al pragurilor diferenþiale dx/x = constant, unde dx =
fracþiunea de intensitate a stimulului specific ce trebuie adãugatã la stimulul
iniþial pentru a determina o modificare abia conºtientizabilã a intensitãþii
senzaþiei; legea progresiei: în timp ce intensitatea stimulului creºte în progresie
geometricã, intensitatea senzaþiei creºte în progresie aritmeticã E = K log. X +
C, unde E = intensitatea senzaþiei, X = intensitatea stimulului, K ºi C = constante;
aceste legi au fost formulate de francezul Bouguer ºi germanii Weber ºi Fechner
(purtându-le numele); 3) legi psihofiziologice (legea adaptãrii, legea
sensibilizãrii, legea depresiei, legea contrastului, legea sinesteziei); 4) legi
socioculturale (legea învãþãrii-optimizãrii, legea estetizãrii, legea
profesionalizãrii).
2. Percepþia. Percepþia reprezintã un nivel calitativ superior al
procesãrii informaþiei extrase din interacþiunea actualã a subiectului cu
obiectul. Ea are la bazã senzaþia ºi se constituie prin articularea ºi integrarea
senzaþiilor, dar nu este reductibilã la acestea, aºa cum susþinea ªcoala
asociaþionistã. Imaginea perceptivã sau perceptul este un model
informaþional complex, care ne raporteazã la obiect ca întreg, în identitatea
lui individualã sau categorialã specificã. A percepe înseamnã a putea da
rãspunsuri corecte la întrebarea Ce este acesta?
Spre deosebire de senzaþie, care se produce oarecum spontan ºi pasiv de
îndatã ce stimulul specific acþioneazã asupra organului de simþ corespunzãtor,
percepþia presupune o implicare mai activã a subiectului, care recurge la operaþii
ºi strategii speciale de explorare, cãutare, selecþie, evaluare, comparare. De
aceea, definirea percepþiei ca reflectare nemijlocitã sau imediatã este improprie,
ea fiind mediatã în realitate de operaþiile succesive ale subiectului. Astfel,
desfãºurarea percepþiei ia un caracter fazic. Experimental, s-a demonstrat
existenþa urmãtoarelor faze: a) detecþia, care constã în sesizarea acþiunii
stimulului ºi încadrarea lui în spaþiu ºi timp; b) discriminarea, care rezidã în
desprinderea stimulului din contextul celorlalþi; c) identificarea, care se
concretizeazã în integrarea finalã a modelului informaþional al stimulului ºi în
elaborarea rãspunsului este x; d) interpretarea, în cadrul cãreia se desprinde
semnificaþia stimulului identificat ºi se pune în relaþie cu scopul activitãþii
subiectului. Dupã conþinut ºi mecanism, distingem: percepþii monomodale (ex.
percepþia vizualã, percepþia auditivã, percepþia tactilã) ºi percepþii plurimodale,
care au la bazã interacþiunea între doi sau mai mulþi analizatori ºi care integreazã
informaþii despre mai multe genuri de însuºiri ale obiectului.
În seria formelor complexe ale percepþiei umane se includ: percepþia
spaþiului (formã, volum, distanþã, poziþie), percepþia timpului (durate,
intervale vide, succesiuni), percepþia miºcãrii (direcþie, vitezã), percepþia
limbajului (oral, scris), ºi percepþia muzicii (raporturi de înãlþime, linie
melodicã, structurã armonicã).
Legile percepþiei. Aspectele esenþiale ale percepþiei sunt exprimate de un
ansamblu de legi, pe care le împãrþim în urmãtoarele grupe: a) legi ale asociaþiei
(asemãnare, contrast, contiguitate spaþio-temporalã), care acþioneazã în etapele
iniþiale ale formãrii mecanismelor ºi schemelor perceptive în raport cu o clasã
sau alta de obiecte); b) legi de structurã (legea bunei forme, legea pregnanþei,
legea bunei continuitãþi, legea destinului comun, legea unum-duo etc), care
exprimã funcþionarea mecanismelor ºi schemelor perceptive consolidate ºi atestã
ireductibilitatea percepþiei la o simplã sumã de senzaþii); c) legi generale,
supraordonate (legea integralitãþii, legea selectivitãþii, legea semnificaþiei, legea
constanþei, legea obiectualitãþii).
3. Reprezentarea. Dacã senzaþia ºi percepþia ne oferã informaþii despre
obiectele care acþioneazã hic et nunc asupra organelor noastre de simþ,
reprezentarea reflectã ºi ne oferã informaþii despre un obiect sau altul în
absenþa acestuia. Astfel, ea devine prima treaptã în organizarea ºi
funcþionarea activitãþii mentale autonome (operarea pe plan mintal cu
imagini ale unor obiecte ºi fenomene percepute cândva în trecut ºi ale cãror
modele informaþionale au fost stocate ºi pãstrate în memoria de scurtã ºi
lungã duratã).
Termenul de reprezentare desemneazã douã realitãþi: a) procesul de
ecforare-reactualizare sau de elaborare a imaginii unui obiect în absenþa lui ºi
b) produsul, respectiv, imaginea conºtientizatã. Procesul poate avea o
desfãºurare spontanã, involuntarã, luând aspectul unui flux de reactualizãri
(amintiri) mai mult sau mai puþin haotice, amalgamate sau una intenþionatã,
voluntarã, imaginile succedându-se într-o ordine logicã ºi fiind subordonate
unui scop. Produsul poate fi caracterizat dupã urmãtoarele calitãþi
(proprietãþi): a) claritatea sau pregnanþa, în funcþie de care distingem
reprezentãri intense sau vii ºi reprezentãri pasive sau ºterse; b)
completitudinea, pe baza cãreia delimitãm reprezentãri bogate, care tind sã
se suprapunã peste imaginile perceptive, ºi reprezentãri sãrace sau lacunare
(în principiu, imaginea-reprezentare este mai sãracã, mai rezumativã decât
imaginea-perceptivã); c) relevanþa sau semnificaþia, care permite delimitarea
reprezentãrilor relevante, în care se selecteazã ºi se reþin notele cele mai
caracteristice ºi semnificative ale obiectului, ºi reprezentãri derizorii, care
conþin note accidentale, nesemnificative (de regulã, reprezentarea reflectã în
mai mare mãsurã semnificativul, rele-vantul, caracteristicul decât percepþia);
d) gradul de generalitate, dupã care distingem reprezentãri individuale, care
reflectã obiecte concrete singulare (o anumitã persoanã, o anumitã casã, un
anumit obiect etc.) ºi reprezentãri generale, care reflectã prototipul unei clase
de obiecte asemãnãtoare (reprezentarea de casã în general, de om, în general,
de copac, în general); de regulã, imaginea-reprezentare are un grad de
generalitate mai înalt decât perceptul; e) caracterul mijlocit, care constã în
aceea cã elementele informaþionale constitutive ale imaginii-reprezentare sunt
furnizate de senzaþii ºi percepþii; f) caracterul panoramic, care rezidã în
transformarea seriilor ºi succesiunilor de dimensiuni (însuºiri) care se etaleazã
în percepþie în configuraþii simultane.
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Consultaþie pentru sesiunea de examene
Pentru a organiza ºi conduce viaþa socialã este imperios necesarã
cunoaºterea ºtiinþificã a acesteia, a factorilor care stimuleazã dezvoltarea, a
sensului pe care-l capãtã aceastã dezvoltare. O astfel de cunoaºtere poate fi
obþinutã, în primul rând, cu ajutorul sociologiei ca ºtiinþã.
Prin metodologie se desemneazã tocmai acea ºtiinþã care ne relevã
modalitãþile de efectuare a cercetãrii; metodologia exprimã ºi precizeazã
demersul ºtiinþific pe care trebuie sã-l întreprindã cercetãtorul vieþii sociale,
sociologul, pentru a realiza cunoaºterea ºtiinþificã a unui fapt social.
Etimologic, metodologia înseamnã ºtiinþa metodelor (denumirea provine
de la cuvintele greceºti methodos  drum, cale ºi logos  ºtiinþã). Metodologia
sociologicã ghideazã întregul drum parcurs de sociolog pentru cunoaºterea
unei probleme sociale, de la delimitarea obiectului de studiu pânã la explicaþia
ºi construcþia teoreticã a realitãþii sociale cercetate. Tocmai de aceea nu
rãmânem în definirea metodologiei cercetãrii sociologice la sensul oferit de
etimologia termenului; domeniile de interes ale metodologiei cercetãrii
sociologice sunt multiple, iar sensul pe care îl atribuim metodologiei în acest
context este acela de a cuprinde ansamblul demersurilor teoretice, metodicotehnice ºi epistemologice pe care le întreprinde un cercetãtor în vederea cunoaºterii ºtiinþifice a unor fapte, fenomene sau procese sociale.
Demersurile de naturã teoreticã pe care le întreprinde cercetãtorul pentru
a desfãºura o cercetare concretã a unui anumit domeniu al vieþii sociale sunt
multiple. El trebuie sã-ºi clarifice cu exactitate nivelul la care a ajuns
cunoaºterea sociologicã a domeniului pe care îl cerceteazã; sã facã o analizã
criticã a aparatului conceptual în care este reflectatã realitatea socialã devenitã
obiect al cercetãrii ºtiinþifice; sã formuleze cu claritate ipoteze generale ºi
ipoteze de lucru în care sunt, de altfel, surprinse raporturile de cauzalitate
dintre componentele structurale ale realului social cercetat ºi alþi factori
economici, politici, morali intrinseci acestui real sau exteriori acestuia.
Nivelul tehnic al metodologiei se referã la faptul cã cercetãtorul trebuie
sã cunoascã ansamblul metodelor de care dispune sociologia pentru
cunoaºterea realitãþii sociale; sã ºtie care dintre acestea este (sunt) cea mai
(cele mai) adecvatã(e) pentru investigarea domeniului pe care îl studiazã;
sã cunoascã tehnicile pentru aplicarea fiecãrei metode ºi sã fie capabil sã
construiascã singur cele mai performante instrumente de recoltare ºi
prelucrare a informaþiilor sociale.
 Câteva precizãri terminologice se impun. Prin metodã se desemneazã modul
de cercetare ºi întreg programul de realizare a cercetãrii. În practica sociologicã
cel mai adesea este întâlnitã sintagma: metode ºi tehnici de cercetare pentru
evitarea unei distincþii evidente datoritã legãturii extrem de strânse dintre ele.
Pentru o mai bunã înþelegere a termenilor, vom apela la criteriul ierarhizãrii
(propus de I. Mãrginean, 2000, p. 57), drept criteriu de diferenþiere a metodelor,
tehnicilor, procedeelor ºi instrumentelor de investigaþie. Astfel, metoda, cea mai
complexã dintre elementele enumerate, este cea care prescrie modul de a acþiona
în efectuarea unei cercetãri (de exemplu: ancheta sociologicã, sondajul de opinie
publicã, experimentul, observaþia etc.)  unei singure metode fiindu-i subordonate
mai multe tehnici de cercetare. Tehnica, subsumatã metodei, reprezintã
modalitatea concretã de abordare a fenomenelor supuse cercetãrii (chestionarul,
interviul etc.); procedeul semnificã modul de aplicare a tehnicii  procedeul de
lucru, de recoltare a informaþiilor (chestionarul poate fi administrat de cãtre
operatorii de anchetã sau poate fi autoadministrat, de tip poºtal); iar instrumentul
de investigaþie este constituit din întreaga aparaturã, unelte de care se foloseºte
cercetãtorul pentru înregistrarea informaþiilor (chestionarul tipãrit  lista de
întrebãri, ghidul de interviu, fiºa de observaþie etc.).
Din punct de vedere epistemologic nu sunt prea numeroase demersurile pe
care le întreprinde cercetãtorul vieþii sociale, dar este suficient sã facem precizarea
cã niciodatã nu vom realiza o cunoaºtere riguroasã dacã nu vom avea în
permanenþã în vedere natura specificã a actului cognitiv în sociologie. În aceastã
ºtiinþã nu numai cã cele mai importante surse de informaþii sunt oamenii, dar
înseºi faptele sociale sunt moduri de a fi al acestora. Tocmai de aceea, un autentic
cercetãtor ºtiinþific al vieþii sociale va putea fi numai acela care va avea capacitatea
de a distinge ceea ce sunt ºi fac oamenii în mod real de ceea ce spun sau ar dori
ei sã fie ºi sã facã. În mãsura în care sociologul stãpâneºte bine teoria sociologicã,
metodele de cercetare proprii sociologiei, tehnicile ºi procedeele de aplicare a
fiecãrei metode, se asigurã rigoarea explicaþiei ºtiinþifice a faptelor sociale în
urma cercetãrilor concrete, de teren. Prin sintagma: cunoaºtere ºi explicare
ºtiinþificã a realitãþii sociale marcãm deosebirea dintre acest tip de cunoaºtere
ºtiinþificã ºi cunoaºterea comunã (spontanã, cotidianã).
Cel din urmã tip de cunoaºtere specificat (cunoaºterea comunã)
desemneazã acea cunoaºtere pe care o realizãm prin experienþa noastrã de
zi cu zi, prin observaþiile ºi explicaþiile pe care le realizãm în mod obiºnuit,
prin interacþiunea pe care o avem cu semenii noºtri, în baza activitãþilor
practice ºi contextelor obiºnuite (familie, cerc de prieteni, loc de muncã
etc.) ºi prin intermediul mijloacelor naturale (simþurile, limbajul natural,
gândirea obiºnuitã etc.).
Deºi cunoaºterea comunã are o serie de caracteristici (este direct
accesibilã oamenilor obiºnuiþi, nu necesitã utilizarea unor metode, tehnici
ºi instrumente speciale, utilizeazã un limbaj viu, natural, mai puþin
standardizat ºi riguros etc.), ea prezintã ºi unele aspecte negative (este
puternic marcatã de subiectivitatea celui care o realizeazã, are un caracter
individual, personal, de cele mai multe ori este superficialã, lipsitã de
precizie ºi exactitate, este influenþatã de zestrea culturalã primitã prin
socializare etc.), neajunsuri care impun depãºirea ei ºi trecerea la un alt tip
de cunoaºtere, superioarã, ºi anume cunoaºterea ºtiinþificã.
Spre deosebire de simþul comun, cunoaºterea ºtiinþificã reprezintã
cunoaºterea realizatã de oameni cu o pregãtire teoreticã specialã, prin
parcurgerea unui demers metodologic riguros ºi care utilizeazã metode ºi
tehnici adecvate de investigare a realitãþii sociale. Acest tip de cunoaºtere
prezintã o serie de caracteristici, dintre care cele mai importante sunt:
 subiectivitatea are o pondere micã ºi, mai mult decât atât, existã
posibilitatea de a o controla, într-o oarecare mãsurã, prin utilizarea unor metode
specifice ºi respectarea unor reguli de investigare;
 are un caracter impersonal, organizat ºi sistematizat;
 pune în evidenþã legãturi profunde între diferite aspecte ale vieþii
sociale ºi porneºte de la un set de ipoteze, cu rol de ghidare a investigaþiei
ºi a efortului de cunoaºtere;
 se bazeazã pe mãsurare etc.
Societatea umanã este guvernatã de o serie de regularitãþi ºi legitãþi pe
care teoriile ºtiinþifice trebuie sã le explice, iar metoda cea mai bunã pentru
a descifra ºi a surprinde statutul unei discipline constã în identificarea
principalelor paradigme pe care aceasta le utilizeazã. Paradigmele nu sunt
altceva decât niºte modele, pattern-uri, exemple care îndeplinesc funcþii
de cunoaºtere, dar care ocupã în cercetarea ºtiinþificã un rol incontestabil.
Realitatea socialã este descrisã în cadrul disciplinelor socio-umane
printr-o serie de binoame conceptuale, dublete ce relevã foarte bine
dualitatea acestei realitãþi (T. Rotariu ºi P. Iluþ, 1997). Astfel, întâlnim
cuplurile:
 teoretic  empiric (teoretic se referã la toate ideile, explicaþiile,
interpretãrile, ipotezele elaborate asupra realitãþii, în timp ce empiric se referã
la studierea concretã a realitãþii sociale, utilizând metode ºi tehnici specifice);
 cantitativ  calitativ (modelul cantitativist apeleazã la descrieri ºi explicaþii
ale realitãþii obiective ºi se bazeazã pe metode ºi tehnici structurate, în timp ce
modelul calitativist pune accentul pe subiectivitatea umanã, pe înþelegerea
realitãþii sociale ºi utilizeazã metode ºi tehnici nestructurate);
Aceste dublete conceptuale se regãsesc în literatura de specialitate ºi
sub formã de principii metodologice ale cercetãrii sociologice.
Cercetarea ºtiinþificã trebuie conceputã ºi desfãºuratã în baza unui program
riguros elaborat, tocmai pentru a se realiza o cunoaºtere ºtiinþificã a realitãþii
sociale. În cadrul acesteia se disting mai multe etape, fiecare etapã presupunând
un ansamblu de demersuri metodologice specifice. În literatura de specialitate
existã mai multe modalitãþi de a clasifica etapele unei cercetãri sociologice;
importantã este, însã, respectarea cu rigoare a logicii generale de desfãºurare a
cercetãrii ºtiinþifice, astfel încât sã nu se omitã nici unul din demersurile care
ar putea sã afecteze calitatea analizei întreprinse.
Elaborarea cercetãrii sociologice presupune o anumitã procesualitate,
desfãºuratã pe parcursul a trei stadii esenþiale:
1. Proiectarea cercetãrii,
2. Cercetarea de teren propriu-zisã,
3. Analiza informaþiilor ºi formularea concluziilor.
Fiecãrui stadiu al cercetãrii sociologice îi corespunde o serie de
demersuri metodologice specifice (etape).
1. Proiectarea cercetãrii:
1) Delimitarea domeniului, a temei cercetãrii (delimitarea obiectului
de studiu).
2) Informarea ºi documentarea.
3) Fixarea obiectivelor specifice temei de cercetare.
4) Analiza conceptelor (operaþionalizarea conceptelor).
5) Elaborarea ipotezelor de cercetare.
6) Delimitarea populaþiei supuse cercetãrii.
7) Stabilirea metodelor ºi tehnicilor de cercetare; elaborarea
instrumentelor necesare pentru recoltarea informaþiilor.
2. Cercetarea de teren propriu zisã:
 Vizeazã aplicarea propriu-zisã a instrumentelor construite în vederea
recoltãrii informaþiilor.
 Presupune contactul direct dintre cercetãtor ºi realitatea socialã supusã
cercetãrii.
 Produce date, informaþii, idei inovatoare.
În acest moment al cercetãrii pot apãrea distorsiuni datorate fie relaþiei
dintre anchetator ºi anchetat, fie modului de construire a tehnicilor ºi
instrumentelor pe baza cãrora se culeg informaþii (întrebãri rigide, care
pot influenþa rãspunsurile etc.).

3. Analiza informaþiilor ºi formularea concluziilor
8) Sistematizarea informaþiilor obþinute în cercetarea empiricã
(cercetarea de teren); prelucrarea statisticã a datelor.
9) Analiza informaþiilor; interpretarea ºi explicarea faptelor sociale
studiate.
10) Formularea concluziilor.
 Demersurile intelectuale ºi practice întreprinse de cercetãtor de-a
lungul celor trei stadii, prin trecerea de la unul la altul, sunt numeroase ºi
variante. Ele se aflã în interdependenþã, apar ca o înlãnþuire a unora de
altele, dupã schema logicã prezentatã, chiar dacã aceasta nu este rigidã ºi
ireversibilã.
4. Detalii privind schema de desfãºurare a activitãþii de
cercetare (etapele cercetãrii sociologice)
Delimitarea domeniului, a temei de cercetare (delimitarea pro-blemei
de cercetare ºi a obiectului de studiu). Cu aceastã primã etapã debuteazã
orice cercetare, ea condiþionând, într-un fel, derularea întregului ciclu al
cercetãrii.
 Pentru elaborarea unei cercetãri, sociologul va trebui sã circumscrie
mai întâi domeniul, apoi tema ºi în fine problema de cercetare. El trebuie
sã opereze o serie de selecþii succesive care îl vor conduce spre formularea
precisã a problemei ce urmeazã a fi investigatã;
Problemele de cercetare sunt nu numai aspecte teoretice sau practice
necunoscute sau investigate pânã la un moment dat, ci ºi cele foarte bine
cunoscute, mult investigate ºi teoretizate, însã insuficient, neconvingãtor sau
unilateral abordate. De asemenea, ideile, punctele de vedere ºi conceptele
controversate constituie probleme de cercetare.
 Cu cât problema de cercetare va fi mai bine ºi mai exact circumscrisã,
cu atât în finalul cercetãrii se va ajunge la explicaþii cu valoare de adevãr
ºtiinþific.

 Tehnicã  analiza puterii de discriminare  propusã de St. Nowak (I.
Mãrginean, 2000, p. 179). În acest sens, trebuie specificat faptul cã vom
reþine pentru cercetarea sociologicã, acei indicatori cu o putere mare de
discriminare, respectiv putere de conþinere ºi putere de respingere a
indicatorilor faþã de indicat. Puterea de conþinere reprezintã acea putere
deþinutã de indicator de a reþine toate obiectele care posedã proprietatea
specificatã de acesta, chiar dacã sunt reþinute ºi obiecte care nu conþin
indicatul. Spre deosebire de aceasta, puterea de respingere este datã de
capacitatea indicatorilor de a respinge toate obiectele care nu posedã indicatul;
sunt reþinute astfel doar obiectele care se caracterizeazã prin deþinerea
indicatului.
 Nu se întâlnesc indicatori care sã se caracterizeze atât prin putere
de conþinere cât ºi putere de respingere maximã; cele douã proprietãþi se
referã la întreaga listã de indicatori obþinuþi prin operaþionalizarea
conceptelor.
Concluzii: Formularea indicatorilor desãvârºeºte operaþionali-zarea
conceptului analizat. În acest moment, cercetãtorul are în faþa sa descrierea
detaliatã a tuturor sau cel puþin a principalelor caracteristici ale procesului sau
domeniului realitãþii care constituie obiectul cercetãrii concrete proiectate. În
metodologia sociologicã, totalitatea elementelor componente, ori altfel spus,
a dimensiunilor, factorilor de schimbare (variabile) ºi a caracteristicilor
(indicatorii) unui fenomen sau proces socio-economic poartã denumirea de
spaþiu (câmp) de atribute.
Componentele schemei operaþionale (caracteristicile realitãþii) se
constituie, la rândul lor, în criterii pentru stabilirea surselor din care ne
vom recolta informaþiile ºi în funcþie de care vom redacta instrumentele
adecvate acestui scop.
 Definiþia operaþionalã (sau operaþionalizarea conceptelor) constã
în prescrierea operaþiilor empirice necesare trecerii de la teorie (exprimatã
în concepte) la cercetarea concretã (de teren).
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 Problema poate avea un grad mare de specificare chiar de la început sau
îl poate cãpãta pe parcurs, mai ales în urma celui de-al doilea ciclu al cercetãrii.
Informarea ºi documentarea. Constã mai întâi, în localizarea
(identificarea) informaþiilor utile cercetãrii problemei propuse ºi apoi, în
lecturarea ºi asimilarea ei;
Presupune rezolvarea urmãtoarelor aspecte de cãtre cercetãtor:
a) Care sunt metodele de care dispune pentru recoltarea informaþiilor necesare?
(De exemplu: metoda convorbirii, metoda analizei documentelor etc.).
b) De unde recolteazã informaþiile? (publicaþii, comunicãri ºtiinþifice,
lucrãri de popularizare, rapoartele unor cercetãri realizate anterior etc.).
c) Care sunt formele recenzãrii informaþiilor?
Contribuie la stabilirea stadiului atins în abordarea ºi soluþionarea
problemei respective, la conturarea punctelor nevralgice, la identificarea
dezacordurilor dintre cercetãtori, a cãilor posibile de investigare.
Documentarea efectuatã poate conduce cercetãtorul la continuarea
investigaþiei pe tema de la care a plecat iniþial sau documentarea îl poate
determina sã reformuleze tema. Astfel, documentarea îl ajutã pe cercetãtor
în parcurgerea urmãtoarelor etape de cercetare ºi acesta îºi clarificã în ce
mãsurã se poate acoperi, prin respectiva cercetare, întreaga problematicã a
temei propuse.
Fixarea obiectivelor specifice temei de cercetare. Este etapa în care
cercetãtorul specificã scopul ºi obiectivele pe care le urmãreºte în cercetare.
Sunt propuse o serie de obiective particulare, specifice temei cercetate
ºi scopului propus de cãtre cercetãtor. Aceste obiective specifice sunt
urmãrite pe tot parcursul cercetãrii.
Obiectivele unei cercetãri reprezintã ghiduri sau principii cãlãuzitoare
ale întregii investigaþii, ele justificând, în mare parte, însãºi cercetarea.
 Cercetarea nu are un scop în sine (nu cercetez de dragul de a cerceta!),
obiectivul general este fie asigurarea avansului cunoaºterii ºtiinþifice (scop
teoretic), fie optimizarea acþiunilor ºi activitãþilor umane (scop practic).
Analiza conceptelor (operaþionalizarea conceptelor). Constituie un
demers metodologic deosebit de important ce presupune analiza aparatului
conceptual. Caracterul abstract al unor concepte impune o serie de
demersuri care sã le facã operaþionale în cercetarea socialã. Aceasta reclamã
descrierea pãrþilor componente ale proceselor psiho-sociale care sunt
exprimate în conceptele ce fac obiectul analizei.
Definiþia operaþionalã constã în prescrierea operaþiilor empirice
necesare trecerii de la teorie la cercetarea concretã. Presupune clarificarea
înþelesului conceptelor prin definire ºi analizã riguroasã; sunt definite acele
concepte în care este reflectatã realitatea supusã cercetãrii. Prin încorporarea
definiþiei operaþionale în contextul cercetãrii ºtiinþifice se asigurã trecerea
de la nivelul teoretic la cel empiric printr-o procedurã sistematicã de indicare
a operaþiilor de mãsurare ce urmeazã sã fie efectuate asupra domeniului
cercetat.
Prin operaþionalizarea conceptelor se desemneazã întregul proces de
evidenþiere a dimensiunilor ºi indicatorilor unui anumit domeniu, de
transpunere a temei într-o procedurã de investigare concretã.
P.F. Lazarsfeld este cel care elaboreazã paradigma operaþionalizãrii
conceptelor în cercetarea sociologicã. Aceastã paradigmã cuprinde:
 reprezentarea imagisticã a conceptului;
 specificarea conceptului prin stabilirea dimensiunilor;
 alegerea indicatorilor;
 construcþia indicilor empirici.
Deºi aceastã schemã este larg acceptatã în literaturã, se cuvine sã facem
o precizare care vizeazã un neajuns esenþial: nu putem accepta ideea potrivit
cãreia o cercetare poate fi încununatã de succes dacã se porneºte de la o
reprezentare imagisticã a conceptului. În realitate trebuie sã realizãm o
definire cât mai riguroasã a domeniului supus cercetãrii ceea ce se constituie
într-o premisã favorabilã efectuãrii celorlalte etape ale operaþionalizãrii.
Etapele operaþionalizãrii conceptelor. Dupã definirea conceptelor pe cale
nominalã se trece la stabilirea dimensiunilor conceptului, ca primã operaþie
pe care o face cercetãtorul pentru a apropia formele gândirii abstracte
(conceptele) de manifestãrile concrete ale lumii reale pe care urmeazã s-o
cerceteze cu ajutorul unor metode ºtiinþifice.
A stabili dimensiunile unui concept însemneazã, de fapt, a nominaliza
domeniile sau elementele structurale esenþiale care compun procesul sau
realitatea desemnatã de conceptul respectiv.
Stabilirea variabilelor. Termenul variabilã exprimã fenomene sau relaþii
proprii realitãþii desemnate de dimensiunile conceptului operaþionalizat (M.
Constantinescu, 1972). Prin identificarea variabilelor se vor identifica, de fapt,
factorii care influenþeazã sau care determinã schimbãri, direcþii de evoluþie ale
fiecãrei dimensiuni a conceptului operaþionalizat.
Stabilirea indicatorilor. Termenul de indicator este utilizat în sociologie
pentru a desemna o particularitate elementarã a unei teme, o trãsãturã
caracteristicã a realitãþii sociale (M. Constantinescu, 1972).
 Indicatorii sociologici (indicatori obþinuþi prin operaþionalizarea
conceptelor) sunt semne observabile ºi mãsurabile cu ajutorul cãrora pot
fi caracterizate unitãþile sociale ºi calitãþile acestora (S. Chelcea, 2001).
De regulã, în studiile exploratorii se porneºte de la un numãr mai mare
de indicatori, iar pe parcurs sunt eliminaþi indicatorii nesemnificativi ºi
sunt reþinuþi doar aceia care se dovedesc relevanþi în raport cu obiectul
analizat ºi obiectivele urmãrite.
De menþionat este ºi faptul cã între indicatori ºi indicatul lor se stabileºte
o relaþie statisticã, iar legãtura dintre ei are un caracter probabilist; în cercetarea
sociologicã reþinem acei indicatori care coreleazã puternic cu indicatul.
Determinarea relevanþei indicatorilor pentru tema ºi obiectivele
cercetãrii se poate realiza prin douã modalitãþi:
 Teoreticã  analiza teoreticã ºi, totodatã, specificarea semnificaþiei
datelor ce se obþin în cercetarea empiricã;

 Trecerea de la concepte generale la cele apropiate de concretul social
se realizeazã prin elaborarea de scheme operaþionale de cercetare.
 Elaborarea dimensiunilor, variabilelor ºi indicatorilor presupune o
bunã cunoaºtere teoreticã a domeniului cercetat; definirea riguroasã a
realitãþii sociale supuse cercetãrii constituie premisa efectuãrii celorlalte
etape ale operaþionalizãrii.
 Indicatorii sociologici servesc la întocmirea instrumentelor de
cercetare pe baza cãrora se culeg informaþii necesare atingerii obiectivelor
cercetãrii ºi implicit, verificãrii ipotezelor de cercetare.
5. Elaborarea ipotezelor de cercetare (ipotezele de lucru)
Ipoteza constituie un element indispensabil al construcþiei teoretice
ºtiinþifice ºi, în acelaºi timp, al investigaþiei de teren. Stabilirea ipotezelor
ºtiinþifice  moment cheie al cercetãrii ºtiinþifice  pune în evidenþã
interdependenþa dintre abordarea teoreticã ºi cercetarea concretã, care se
condiþioneazã reciproc.
Ipoteza este enunþul unei relaþii cauzale într-o formã care permite
verificarea empiricã ( Th. Caplow, 1970, dupã S. Chelcea, 1998).
Modalitatea cel mai frecvent utilizatã de elaborare a ipotezelor de
lucru o constituie deducerea acestora din teorie, astfel:
 Teoria ºtiinþificã este constituitã dintr-o multitudine de ipoteze
elaborate ºi organizate asemenea unui sistem logic deductiv, în care unele
ipoteze, de nivelul cel mai înalt (ipoteze cu grad maxim de generalitate 
numite ipoteze teoretice) servesc ca premise iniþiale ale teoriei, în timp ce
celelalte enunþuri urmeazã logic (constituind ipotezele cu nivel minim de
generalitate  ipoteze de lucru). Ipotezele teoretice (ipoteze fundamentale)
sunt generale ºi indirect testabile; ipotezele de lucru (sau ipoteze empirice
de cercetare), derivate din primele, reprezintã enunþuri direct testabile sau
verificabile empiric (în cercetarea empiricã de teren).
Trebuie subliniat faptul cã justificarea teoreticã a problemei sociale în
discuþie, respectiv prezentarea obiectivelor de cercetare sunt momente ale
cercetãrii ºtiinþifice anterioare elaborãrii ipotezelor de lucru  primele
reprezentând un sistem de ipoteze indirect testabile (teoretice) din care
sunt derivate logic enunþuri direct testabile (ipoteze de lucru) a cãror
confirmare sau infirmare va fi redatã de datele empirice (informaþiile
furnizate de cercetarea de teren).
Formularea ipotezelor de cercetare: Ipotezele de lucru iau forma unor
implicaþii logice, tocmai de aceea apare restricþia formulãrii lor în termenii:
 Dacã A atunci B
Exemplu: Dacã în familie existã un climat conflictual, violent atunci
tendinþa spre devianþã comportamentalã a copiilor este mare.
 Cu cât A cu atât B
Exemplu: Cu cât nivelul de trai al populaþiei scade cu atât rata
comportamentulor delincvente creºte.
Aceste formulãri orienteazã activitatea de testare empiricã a ipotezelor.
Enunþurile astfel formulate trebuie sã aibã o exprimare clarã ºi concisã,
sã fie coerente logic ºi noncontradictorii.
Observaþii privind validitatea ipotezelor: În cercetarea sociologicã,
nu orice enunþ despre relaþia probabilã dintre fenomene constituie ipotezã
ºtiinþificã. Pentru a fi validã ipoteza empiricã trebuie sã fie direct testabilã,
respingând încã de la început acele enunþuri pentru care nu existã
posibilitatea de verificare a adevãrului lor. Numai prin testare, prin
confruntare cu realitatea socialã, se ajunge, în investigaþia sociologicã, la
confirmarea sau infirmarea ipotezelor ºtiinþifice. Se impune o precizare:
în cercetarea socio-umanã nu se pleacã de la premisa doar a confirmãrii
(sau doar a infirmãrii) ipotezelor empirice. Cercetãtorul formuleazã enunþuri
ce urmeazã a fi verificate. Numai datele empirice (date ce vor fi recoltate
în cadrul cercetãrii empirice cu ajutorul metodelor ºi tehnicilor de
investigaþie sociologicã) vor confirma (sau infirma) ipotezele cercetãrii;
acest aspect urmând a fi analizat în etapa cercetãrii sociologice de analizã
ºi interpretare a datelor recoltate pe teren.
Exprimând adevãruri probabile ºi îndeplinind un dublu rol: metodologic
ºi cognitiv-explicativ, ipotezele ºtiinþifice constituie, în esenþã, explicaþii
plauzibile bazate pe teorii explicative validate ºtiinþific, care urmeazã a fi
verificate (testate) prin faptele de observaþie.
Determinarea populaþiei cuprinsã în investigaþie. În cercetãrile
psihosociale se utilizeazã ca sursã de informaþii oamenii, care sunt, de
fapt, integraþi ei înºiºi în procesele analizate.
 Cine sunt subiecþii de la care se vor recolta informaþiile necesare
verificãrii ipotezelor de cercetare? Ce caracteristici trebuie sã aibã aceºtia?
Cum vor fi selecþionaþi?
Alegerea acestora se va face în funcþie de natura problemei studiate ºi
de intenþiile cercetãtorului.
Pentru ca informaþiile recoltate în cercetarea de teren sã aibã valoare
ºtiinþificã ºi, implicit, pentru a putea fi generalizate, trebuie sã se respecte
câteva cerinþe metodologice. Astfel, determinarea populaþiei supuse
investigaþiei sociologice presupune realizarea a trei operaþii metodologice:
a) Stabilirea colectivitãþii statistice generale criteriul de referinþã pentru
efectuarea acestei operaþii metodologice îl constituie problemele sociale
care constituie obiectul cercetãrii de teren.
b) Gruparea populaþiei (stratificarea populaþiei)  în funcþie de:
 caracteristici socio-demografice: vârstã, sex, stare civilã etc.
 caracteristici socio-profesionale: tipul profesiei, forma de calificare,
vechimea în muncã etc.
 caracteristici sociale: mediul social de provenienþã (rural/urban),
apartenenþa la grupul social etc.
 caracteristici economice: venituri, bugete familiale, tipul ºi structura
locuinþei etc.

c) Eºantionarea :
 Condiþia fundamentalã de realizare a unei cercetãri ºtiinþifice
complexe este ca eºantionul calculat dupã scheme de eºantionare elaborate
în cadrul statisticii sociale, sã fie reprezentativ.
 Un eºantion este reprezentativ atunci când subiecþii reþinuþi în eºantion
sunt purtãtorii tuturor sau, cel puþin, ale principalelor caracteristici ale
populaþiei totale.
 Reprezentativitatea eºantionului exprimã deci, capacitatea acestuia de a
reproduce cât mai fidel structurile ºi caracteristicile populaþiei din care a fost
extras.
 Pentru a satisface aceastã cerinþã, eºantioanele trebuie sã fie calculate
dupã scheme de eºantionare elaborate în cadrul statisticii teoretice sau în
cadrul metodologiei cercetãrilor sociale.
6. Stabilirea metodelor ºi tehnicilor de cercetare; elaborarea
instrumentelor necesare pentru recoltarea informaþiilor
Natura specificã a diverselor tipuri de fapte sociale impune utilizarea unor
metode adecvate pentru studierea lor. De regulã, într-o cercetare sociologicã,
aplicarea unei singure metode este incompletã, deoarece se situeazã ºi se
finalizeazã într-un singur nivel analitic (cel mai frecvent descriptiv). Tocmai
de aceea se recomandã dublarea metodelor cantitative de cãtre metode calitative
de recoltare a informaþiilor.
 Modelul cantitativ presupune:
 realitate socialã exterioarã, obiectiv-structuratã, bazatã pe descrieri
de tip pozitivist: pe cercetare efectivã, pe înregistrare, numãrare ºi
mãsurare ( vezi: T. Rotariu ºi P. Iluþ, 1997);
 se bazeazã pe tehnici de cercetare structurate, standardizate:
chestionarul, interviul standardizat (pe bazã de ghid de interviu), plan
observaþional riguros, standardizat etc.
 Modelul calitativ:
 se fundamenteazã pe subiectivitatea umanã, pe realitatea socialã
construitã ºi interpretatã prin interacþiunea motivaþiilor, aºteptãrilor,
reprezentãrilor individuale ºi de grup (T. Rotariu ºi P. Iluþ, 1997);
 se bazeazã pe tehnici nestandardizate (nestructurate, intensive, de
profunzime): interviul intensiv, interviul de grup, studii de caz, analiza
biografiilor.
 Cunoaºterea ºtiinþificã riguroasã trebuie sã conducã la îmbinarea
celor douã abordãri.
 În practicã, unitatea dintre metodele ºi tehnicile cantitative ºi cele
calitative apare astfel:
 În cazul unor probleme sociale mai puþin cunoscute, elaborarea
propriu-zisã a tehnicilor cantitative (a chestionarului, de exemplu) ar trebui
precedatã de studii pregãtitoare (în care sã se foloseascã interviurile
intensive, de profunzime, analize documentare, observaþii).
 Benefic pentru cercetare este ca în urma aplicãrii propriu-zise a
chestionarului (a metodelor ºi tehnicilor cantitative) informaþiile sã fie
completate de date obþinute prin utilizarea metodelor intensiv-calitative.
 Trebuie selectate metodele cele mai adecvate cercetãrii, în funcþie de
concepþia general-teoreticã, de obiectivele ºi ipotezele cercetãrii.
 Întrebãrile din chestionar, ghid de interviu, ghid de observaþie etc.
vor fi construite pe baza indicatorilor obþinuþi prin operaþionalizarea
conceptelor.
 Atât în metodele ºi tehnicile de cercetare stabilite, cât ºi elaborarea
propriu-zisã a instrumentelor de lucru nu au valoare decât în mãsura în
care, prin intermediul acestora, se ating obiectivele cercetãrii ºi sunt
verificate ipotezele de cercetare.
Ancheta pilot ºi cercetarea de teren propriu-zisã. Toate demersurile
descrise mai sus sunt premergãtoare deplasãrii în teren, contactului
nemijlocit cu realitatea ce urmeazã sã fie cercetatã. Având în vedere cã
viaþa socialã este în permanentã schimbare, se recomandã ca înainte de a
declanºa cercetarea propriu-zisã sã se procedeze la o anchetã pilot. În
aceastã fazã cercetãtorul testeazã validitatea instrumentelor de cercetare.
Dupã ce avem convingerea cã problemele asupra cãrora solicitãm
informaþii sunt ºi problemele reale ale oamenilor, cã întrebãrile sunt
formulate clar, cã oamenii sunt efectiv interesaþi în a coopera cu noi, putem
considera cã se poate trece la activitatea de recoltare a informaþiilor de la
întreaga populaþie din eºantion.
7. Sistematizarea informaþiilor obþinute în cercetarea de
teren; prelucrarea statisticã a datelor
În cadrul cercetãrilor sociologice se recolteazã, de obicei, un mare
volum de informaþii. Pentru ca acestea sã poatã fi analizate este necesarã o
prelucrare prealabilã a lor.
Prelucrarea informaþiilor rezultate din ancheta sociologicã solicitã un
efort mult mai mare ºi o cunoaºtere exactã a cerinþelor teoreticometodologice pe care le presupune aceastã etapã a cercetãrii. Prelucrarea
statisticã a datelor recoltate devine posibilã numai dupã sistematizarea ºi
ordonarea informaþiilor.
Principalele momente ale unei astfel de prelucrãri sunt: verificarea ºi
validarea informaþiilor care urmeazã sã fie reþinute pentru prelucrare; totodatã,
în ansamblul prelucrãrii, un loc deosebit îl ocupã codificarea informaþiilor.
 Verificarea ºi validarea informaþiilor presupune:
 Lecturarea fiecãrui chestionar pentru a stabili dacã este sau nu valid
pentru prelucrare.
 De regulã, nu se valideazã acele chestionare care au un numãr mare
de întrebãri fãrã rãspuns sau când lipsesc rãspunsurile la întrebãrile de
date factuale (întrebãrile de identificare).
 Codificarea informaþiilor reprezintã:
 Operaþia de reprezentare convenþionalã a unei informaþii.
 Codul stabileºte o corespondenþã riguroasã între natura calitativã a
informaþiei ºi cifrele (în cazul unei codificãri numerice) sau literele
(codificare alfabeticã) atribuite.
 Simbolurile (codurile) sunt introduse în memoria calculatorului, astfel
încât fiecare chestionar, respectiv, fiecare rãspuns la întrebãri sã devinã unitãþi
distincte în baza unui program de corelaþii statistice.
 În cercetarea socio-umanã, se impune utilizarea unor metode statistice:
 se calculeazã ponderea diverselor caracteristici;
 se calculeazã medii ºi indici ale valorilor acestora;
 se efectueazã corelaþii statistice;
 se realizeazã analiza statisticã a gradului de semnificaþie a rezultatului
obþinut prin aplicarea formulelor (teste de semnificaþie);
Analiza informaþiilor; interpretarea ºi explicarea faptelor sociale
studiate. Se raporteazã la obiectivele ºi ipotezele cercetãrii  este momentul
în care se argumenteazã confirmarea / infirmarea fiecãrei ipoteze de lucru.
Sunt evidenþiate urmãtoarele aspecte:
 Precizarea modului în care orice aspect al datelor recoltate moduleazã
sau completeazã explicaþii referitoare la ipoteze.
 Corelarea ºi integrarea tuturor informaþiilor rezultate în urma analizei
fie în vederea formulãrii de noi ipoteze de cercetare, fie a sugerãrii de noi
demersuri de abordare a obiectului supus analizei.
 Este subliniatã reprezentativitatea informaþiilor obþinute ºi
semnificaþia lor sociologicã.
8. Formularea concluziilor
În urma analizei ºi interpretãrii datelor recoltate, a stabilirii semnificaþiei
lor în raport cu problema abordatã ºi, mai ales, cu ipotezele elaborate, se recurge
la formularea concluziilor întregii cercetãri (concluzii finale).
 Concluziile:
- Sunt exprimãri sintetice care conþin sau rezumã esenþa rezultatelor
obþinute în cercetare.
- Pot avea un caracter mai general sau mai particular în funcþie de
generalitatea sau specificitatea obiectivelor ºi ipotezelor iniþiale.
- Relevã gradul de originalitate a cercetãrii, dacã s-a ajuns la idei noi
care le depãºesc sau continuã pe cele deja cunoscute sau dacã ideile deja
cunoscute sunt doar confirmate sau întãrite.
- Conþin uneori implicit sugestii pentru viitoarele cercetãri (este de
dorit însã formularea explicitã a acestor sugestii).
9. Redactarea raportului de cercetare
Este ultima etapã a unei cercetãri sociologice, ºi implicã prezentarea
cerinþelor redactãrii acesteia:
 Se elaboreazã mai întâi o schiþã a raportului  aceasta permite punerea
în ordine logicã a tuturor informaþiilor de care dispunem.
 Se procedeazã la redactarea propriu-zisã a raportului, care trebuie sã
fie concis.
 Dupã ce raportul a fost redactat, se procedeazã la o analizã criticã a
acestuia de cãtre autori, cu participarea ºi a altor specialiºti sau colaboratori.
 Realizarea fiecãrui demers metodologic menþionat presupune
implicarea totalã ºi responsabilã a cercetãtorului, utilizarea experienþei
acumulate în alte cercetãri, folosirea unor metode rezultate din cercetãri
similare desfãºurate de alþi autori etc. Între etapele prezentate existã o
legãturã indisolubilã, iar actul cunoaºterii se realizeazã ca rezultat al
activitãþii desfãºurate de cercetãtor pe întreg parcursul activitãþii sale.
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DREPT CONSTITUÞIONAL  TEORIE
GENERALÃ
I. Societate, stat, drept ºi moralã
Se apreciazã cã pentru ºtiinþa dreptului constituþional aceste
concepte sunt esenþiale, cu conþinutul lor operându-se pe parcursul
derulãrii întregului curs.

II. Noþiunea de drept constituþional ºi noþiunea de
instituþii politice

În explicarea problemelor teoretice ºi practice privind dreptul
constituþional ca ramurã a dreptului, trebuie sã plecãm de la
elucidarea unor chestiuni terminologice, de la definirea acestuia
ºi a instituþiilor politice.
Reþinem în acest sens definiþia stabilitã de profesorul Ioan
Muraru, potrivit cãreia dreptul constituþional reprezintã acea
ramurã a dreptului unitar formatã din norme juridice care
reglementeazã relaþiile sociale fundamentale ce apar în procesul
instaurãrii, menþinerii ºi exercitãrii statale a puterii.
Sintagma instituþii politice cunoaºte multe accepþiuni ºi
sensuri. Pentru disciplina noastrã, prezintã interes instituþiile
relative la putere.

III. Raporturile ºi normele de drept constituþional
Raportul juridic de drept constituþional reprezintã o relaþie
socialã reglementatã de norma de drept constituþional. El are o
structurã formatã din obiect, subiect ºi conþinut.
Încã de la început, se impune identificarea, în ansamblul
relaþiilor sociale reglementate de drept, a acelora care, prin
conþinutul lor specific, sunt raporturi de drept constituþional. Din
acest punct de vedere, în cadrul obiectului dreptului constituþional
sunt cuprinse douã categorii de relaþii sociale:
- relaþii cu o dublã naturã juridicã, adicã acele relaþii care,
fiind reglementate ºi de alte ramuri de drept, sunt reglementate în
acelaºi timp ºi de Constituþie, devenind astfel raporturi de drept
constituþional;
- relaþii specifice de drept constituþional, care formeazã obiectul
de reglementare numai pentru normele de drept constituþional.
Formeazã deci obiectul dreptului constituþional relaþiile sociale care
apar în activitatea de instaurare ºi menþinere a puterii de stat ºi care
privesc bazele puterii de stat ºi bazele organizãrii puterii de stat, precum
ºi relaþiile sociale care apar în procesul exercitãrii puterii de stat.
Pornind tot de la teoria generalã a dreptului, considerãm cã
pot fi subiecte ale raporturilor juridice ºi, în consecinþã, ºi ale
raporturilor de drept constituþional numai oamenii grupaþi fie
individual, fie colectiv.
Sunt subiecte ale raporturilor de drept constituþional:
1) unitãþile administrativ-teritoriale;
2) poporul;
3) statul;
4) autoritãþile publice;
5) partidele, coaliþiile politice, alte organizaþii;
6) cetãþenii;
7) strãinii ºi apatrizii.
Normele de drept constituþional, aºa cum se apreciazã ºi în
literatura de specialitate, reglementeazã conduita oamenilor în relaþiile
sociale fundamentale care apar în procesul instaurãrii, menþinerii ºi
exercitãrii puterii ºi sunt cuprinse în Constituþie, precum ºi în alte
acte normative care sunt izvoare ale dreptului constituþional.
Specific normelor de drept constituþional este faptul cã, în
general, acestea cuprind numai dispoziþia, enunþând un principiu
constituþional.

IV. Izvoarele formale ale dreptului constituþional
român
Folosind o definiþie lato sensu, izvoarele de drept reprezintã
formele de exprimare a normei juridice care sunt determinate de
modul de edictare sau sancþionare a acesteia de cãtre stat.
Þinând seama de cele douã criterii pentru identificarea izvoarelor dreptului constituþional, rezultã cã sunt izvoare ale dreptului
constituþional numai urmãtoarele acte normative:
a) Constituþia ºi legile de modificare ale acesteia;
b) Legea ca act juridic al Parlamentului;
c) Regulamentele Parlamentului;
d) Ordonanþele Guvernului ( ordonanþele au forþã juridicã
egalã cu aceea a legii );
e) Tratatul internaþional;
f) Obiceiul.

V. Locul dreptului constituþional în sistemul
de drept
Pentru a stabili locul dreptului constituþional în sistemul de
drept, va trebui sã reþinem urmãtoarele trei aspecte:
- normele de drept constituþional reglementeazã cele mai
importante relaþii sociale care apar în procesul instaurãrii,
menþinerii ºi exercitãrii puterii în stat;
- relaþiile sociale privind organizarea întregii vieþi economice
sociale, politice ºi juridice sunt reglementate, în primul rând,
prin Constituþie - legea fundamentalã a statului;
- din normele constituþionale se desprind principiile dupã care
celelalte ramuri de drept reglementeazã în domeniile lor de activitate.
Rezultã cã dreptul constituþional este ramura principalã în
sistemul de drept românesc.

VI. Noþiunea de Constituþie
Începând cu secolul XVIII-lea, o datã cu apariþia primelor
constituþii scrise, s-a impus, alãturi de alte mari instituþii juridice, ºi
Constituþia, ca lege fundamentalã a oricãrui stat.
În ce priveºte definirea noþiunii de Constituþie, avem definiþii
formulate de autori din þãri care au o constituþie scrisã sub forma
unui document unic, din þãri care nu au o constituþie scrisã
(exemplu: Marea Britanie) ºi din þãri care au o constituþie scrisã,
dar sub forma unui ansamblu de documente constituþionale
(exemplu: Canada).
În stabilirea conceptului de Constituþie s-au conturat în timp
o serie de elemente definitorii de conþinut ºi de formã dintre care
menþionãm:
 Caracterul de lege al Constituþiei;
 Constituþia ca lege fundamentalã a statului;
 Normele constituþionale au forþã juridicã supremã;
 S-a impus forma scrisã a Constituþiei.
Unele definiþii folosesc metoda enumerãrii principalelor
domenii pe care le reglementeazã Constituþia.
Valorificând cele prezentate mai sus, ne însuºim pãrerea
potrivit cãreia Constituþia trebuie consideratã a fi legea
fundamentalã a unui stat, constituitã din norme juridice învestite
cu forþã juridicã supremã ºi care reglementeazã acele relaþii
sociale fundamentale ce sunt esenþiale pentru instaurarea,
menþinerea ºi exercitarea puterii politice a poporului.

VII. Apariþia, adoptarea, modificarea,
suspendarea ºi abrogarea Constituþiei
În ceea ce priveºte apariþia Constituþiei, reþinem opiniile
privind cauzele acestei apariþii, explicaþiile privind constituþia
cutumiarã ºi constituþia scrisã, teoriile ºi practicile care au stat la
baza elaborãrii constituþiei scrise.

Referitor la adoptarea Constituþiei, reþinem aspectele privind
iniþiativa adoptãrii constituþiei, precum ºi modurile de adoptare a
acesteia, respectiv: constituþia acordatã, statutul sau constituþia
plebiscitarã, pactul sau constituþia pact, constituþia convenþie ºi
constituþia parlamentarã
Modificarea constituþiei are în vedere procedura dupã care
aceasta se modificã, în cazul celor douã feluri de constituþii ,
respectiv constituþia cutumiarã ºi constituþia scrisã.
Unele constituþii interzic posibilitatea încetãrii sau suspendãrii
acestora (exemplu: constituþia românã din 1866).
În practica constituþionalã constatãm cã efectele juridice ale
normelor constituþionale au fost suspendate în situaþii de crizã
politicã.
Referitor la abrogarea constituþiei, în practica constituþionalã,
aceastã abrogare a avut loc explicit, prin adoptarea unei noi
constituþii.

VIII. Conþinutul normativ al Constituþiei
Conþinutul normativ al constituþiei pune în discuþie stabilirea
categoriilor de norme pe care ea trebuie sã le cuprindã. Încã de la
început se constatã cã legea fundamentalã are un conþinut
complex. Tradiþional, conþinutul normativ al constituþiei se
stabileºte pornind de la definiþia acesteia. În final, reþinem cã în

 constatã existenþa împrejurãrilor care justificã interimatul
în exercitarea funcþiei de Preºedinte al României ºi comunicã
cele constatate Parlamentului ºi Guvernului;
 dã aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din
funcþie a Preºedintelui României;
 vegheazã la respectarea procedurii pentru organizarea ºi
desfãºurarea referendumului ºi confirmã rezultatele acestuia;
 hotãrãºte asupra contestaþiilor care au ca obiect constituþionalitatea unui partid politic.
Un ultim aspect al controlului constituþionalitãþii legilor în
România se referã la procedura în faþa Curþii Constituþionale.
Regulile procedurale cuprind îndeosebi sesizarea Curþii
Constituþionale, operaþiile premergãtoare ºedinþelor,
examinarea, deliberarea ºi comunicarea actelor Curþii.
Aceste reguli procedurale sunt stabilite detaliat în Legea 47 /
1992 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind organizarea
ºi funcþionarea Curþii Constituþionale.
Actele Curþii Constituþionale sunt: deciziile, hotãrârile ºi
avizele consultative, potrivit atribuþiilor stabilite de art. 146 din
Constituþie.
În analiza efectelor juridice ale actelor Curþii Constituþionale
este necesar sã se þinã seama de cele douã forme ale controlului:
prealabil sau posterior.
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conþinutul normativ al constituþiei sunt cuprinse principiile
fundamentale de maximã generalitate care guverneazã întreaga
viaþã socialã, economicã, politicã ºi juridicã a societãþii româneºti
contemporane.

IX. Supremaþia Constituþiei
In legãturã cu aceastã problemã, se impun a fi analizate urmãtoarele aspecte: stabilirea conceptului de supremaþie a constituþiei,
fundamentarea ºtiinþificã a supremaþiei constituþiei, consecinþele
juridice ale supremaþiei constituþiei ºi garanþiile juridice ale
supremaþiei constituþiei.
Conceptul de supremaþie a constituþiei are un conþinut complex
ºi exprimã poziþia cea mai înaltã a constituþiei în ierarhia
sistemului dreptului românesc.
În esenþã, fundamentarea ºtiinþificã a supremaþiei Constituþiei,
aºa cum menþioneazã profesorul Ioan Muraru, se regãseºte în
totalitatea factorilor economici, sociali, politici ºi juridici, factori
ce se aflã într-o strânsã legãturã ºi interacþiune ºi care trebuie
priviþi în raport cu constituþia în indivizibilitatea lor.
Consecinþele juridice ale supremaþiei constituþiei privesc adoptarea, modificarea, suspendarea ºi abrogarea constituþiei, deosebirile
de conþinut, de formã ºi de forþã juridicã ce existã între Constituþie ºi
lege ºi conformitatea întregului drept cu Constituþia.
În cadrul garanþiilor juridice ale supremaþiei constituþiei se
cer analizate urmãtoarele garanþii:
a) controlul general al aplicãrii constituþiei;
b) controlul constituþionalitãþii legilor;
c) îndatorirea fundamentalã de a respecta constituþia.

X. Controlul constituþionalitãþii legilor
Controlul constituþionalitãþii legilor este o garanþie a
supremaþiei constituþiei.
Cercetarea formelor de control ºi a autoritãþilor competente a
efectua controlul constituþionalitãþii legilor impune clarificarea a
câtorva probleme prealabile: noþiunea controlului
constituþionalitãþii legilor, organele de stat competente a controla
constituþionalitatea legilor ºi clasificarea controlului pe acest
criteriu, alte forme de control al constituþionalitãþii legilor ºi
controlul constituþionalitãþii legilor în România.
Sintetizând, reþinem din literatura de specialitate urmãtoarea
definiþie a controlului constituþionalitãþii legilor: activitatea
organizatã de verificare a conformitãþii legii cu Constituþia ºi
care, ca instituþie a dreptului constituþional, cuprinde regulile
privind autoritãþile competente sã efectueze aceastã verificare,
procedura de urmat ºi mãsurile ce pot fi luate cu ocazia realizãrii
acestei proceduri.
Abordând clasificarea sistematicã a controlului constituþionalitãþii legilor pe baza criteriului organului competent care-l
realizeazã se pot stabili urmãtoarele forme de control:
· controlul prin opinia publicã;
· controlul constituþionalitãþii legilor exercitat printr-un organ
politic;
· controlul constituþionalitãþii legilor exercitat printr-un organ
jurisdicþional.
Alte forme de control al constituþionalitãþii legilor sunt stabilite
pe baza urmãtoarelor douã criterii:
a) potrivit criteriului înscrierii în Constituþie a formelor de control
al constituþionalitãþii legilor, acesta poate fi explicit sau implicit;
b) potrivit criteriului timpului în care se efectueazã controlul
constituþionalitãþii legilor, acesta se divide în control anterior ºi
control posterior.
Legea fundamentalã a României stabileºte cã efectuarea
controlului constituþionalitãþii legilor revine Curþii
Constituþionale, autoritate publicã având în componenþa sa nouã
judecãtori independenþi ºi inamovibili pe durata mandatului de
9 ani care nu poate fi prelungit sau înnoit.
Din examinarea dispoziþiilor constituþionale rezultã cã sunt
supuse controlului de constituþionalitate urmãtoarele acte: legea
ca act juridic al parlamentului, tratatele sau alte acorduri
internaþionale, iniþiativele de revizuire a Constituþiei,
regulamentele Parlamentului, ordonanþele Guvernului,
iniþiativele legislative ale cetãþenilor cu drept de vot.
În afara controlului constituþionalitãþii actelor normative
menþionate mai sus, Curtea este învestitã ºi cu alte atribuþii stabilite
de art. 146 din Constituþie, printre care:
 vegheazã la respectarea procedurii pentru alegerea Preºedintelui României ºi confirmã rezultatele sufragiului;

XI. Constituþiile române
Constituþia în România a apãrut mult mai târziu decât constituþiile din þãrile Europei de Vest.
Înainte de adoptarea constituþiilor scrise, în România au fost
elaborate în timp documente cu caracter constituþional (cuprinzând
norme privind puterea statalã, drepturile ºi libertãþile cetãþenilor),
dintre care menþionãm:
 Supplex Libellus Valachorum (1791), primul program politic
al românilor de pe ambii versanþi ai Carpaþilor;
 Convenþia de la Akkerman (1817 );
 Tratatul de la Adrianopol (1829), încheiat în urma rãzboiului
ruso-turc;
 Regulamentul Organic;
 Proclamaþiile de la Iaºi ºi Izlaz premergãtoare Revoluþiei
de la 1848 în Þãrile Române.
Dupã unirea Þãrii Româneºti cu Moldova, putem vorbi despre
apariþia primei Constituþii scrise în România, formatã din: a)
Statutul Dezvoltãtor al Convenþiei de la Paris din anul 1858
(statutul lui Cuza); b) Legea electoralã prin care se înfiinþau cele
douã Adunãri Legiuitoare, respectiv, Adunarea electivã ºi
Adunarea ponderatoare.
Fãrã a intra în detalii, menþionãm în ordine cronologicã
Constituþiile Românei:
 Constituþia României din anul 1866.
 Constituþia României din anul 1923.
 Constituþia României din anul 1938.
 Constituþia României din anul 1948.
 Constituþia României din anul 1952.
 Constituþia României din anul 1965.
 Constituþia României din anul 1991.
Constituþia din 1991 a fost modificatã ºi completatã prin Legea
de revizuire a Constituþiei României nr. 429/2003, aprobatã prin
Referendumul naþional din 18-19 octombrie 2003.

XII. Organizarea administrativã a teritoriului
Unitãþile administrativ  teritoriale din România sunt stabilite
potrivit dispoziþiilor art. 3 alin.3 din Constituþie, care precizeazã
cã teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune,
oraºe ºi judeþe.
Textul constituþional mai stabileºte cã, în condiþiile legii, unele
oraºe sunt declarate municipii.

XIII. Cetãþenia românã
Problematica referitoare la cetãþenie implicã mai multe
aspecte: noþiunea de cetãþenie, natura juridicã a cetãþeniei,
reglementarea juridicã a cetãþeniei române ºi principiile ce se
degajã din normele juridice referitoare la cetãþenie, dovada
cetãþeniei române, cetãþenia de onoare ºi dubla cetãþenie.
Cetãþenia intereseazã în egalã mãsurã atât dreptul
constituþional, cât ºi dreptul internaþional public ºi privat.
Reglementãrile legale privind cetãþenia sunt cuprinse în Legea
nr. 21/ 1991  Legea cetãþeniei române, publicatã în Monitorul
Oficial nr. 44 din 6 martie 1991. Legea a fost modificatã prin
Legea nr. 192/1999 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.
21/ 1991  Legea cetãþeniei române, publicatã în Monitorul
Oficial nr. 61 din 14 decembrie 1999.
Cetãþenia reprezintã acea calitate a persoanei fizice ce exprimã
relaþiile permanente social-economice, politice ºi juridice dintre
persoana fizicã ºi stat, dovedind apartenenþa sa la statul român ºi
atribuind persoanei fizice posibilitatea de a fi titularul tuturor
drepturilor ºi îndatoririlor prevãzute de Constituþie ºi de legile
României.
Natura juridicã a cetãþeniei presupune stabilirea apartenenþei
cetãþeniei la una dintre categoriile juridice.
Principiile care stau la baza cetãþeniei române rezultã din
normele constituþionale privind cetãþenia ºi din Legea cetãþeniei
române, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Legea cetãþeniei stabileºte urmãtoarele moduri de dobândire
a cetãþeniei române:
 prin naºtere;
 prin adopþie (înfiere);
 la cerere.
Referitor la modurile de pierdere a cetãþeniei române, Legea
cetãþeniei române stabileºte urmãtoarele situaþii:
 retragerea cetãþeniei române;
 aprobarea renunþãrii la cetãþenia românã;
alte cazuri prevãzute de lege.

În acest cadru, prezintã importanþã urmãtoarele probleme:
dovada cetãþeniei române, cetãþenia de onoare ºi dubla cetãþenie.
Convenþia europeanã privind cetãþenia se aflã în curs de ratificare de cãtre Parlamentul României.

XIV. Drepturile, libertãþile ºi îndatoririle
fundamentale ale cetãþenilor români
Reþinem din literatura de specialitate urmãtoarea definiþie a
noþiunii de drepturi fundamentale: drepturile fundamentale
reprezintã acele drepturi subiective ale cetãþenilor, esenþiale
pentru viaþa, demnitatea ºi libertatea acestora, indispensabile
pentru libera dezvoltare a personalitãþii umane, drepturi stabilite
prin Constituþie ºi garantate prin Constituþie ºi legi.
Îndatoririle fundamentale reprezintã acele obligaþii ale cetãþenilor considerate esenþiale de cãtre popor pentru realizarea
intereselor generale înscrise în Constituþie ºi asigurate în
realizarea lor prin convingere sau la nevoie prin forþa coercitivã
a statului.
În ce priveºte natura juridicã a drepturilor fundamentale, în
literatura juridicã de specialitate existã opinii diferite privind
aceastã naturã, opinii care au la bazã: teoria drepturilor naturale,
teoria drepturilor individuale, teoria drepturilor reflexe, teoria
potrivit cãreia drepturile fundamentale reprezintã trãsãturi
esenþiale ale statutului juridic al fiinþei umane, sau elemente ale
capacitãþii de folosinþã a cetãþenilor.
O problemã distinctã o reprezintã corelaþia dintre reglementãrile interne ºi cele internaþionale privind drepturile
fundamentale ale omului ºi cetãþeanului.
Pe plan mondial, preocuparea comunitãþii internaþionale
pentru promovarea ºi protejarea drepturilor fiinþei umane s-a
concretizat în elaborarea unui set de documente din domeniul
drepturilor omului atât la nivel ONU, cât ºi la nivel regional.
Pe plan intern, existã reglementãri ale statelor, la nivel
constituþional ºi legal, privind drepturile, libertãþile ºi îndatoririle
fundamentale ale cetãþenilor.
Pentru stabilirea sferei drepturilor omului ºi cetãþeanului, este
necesar sã se þinã seama de evoluþia instituþiei drepturilor omului
atât în planul reglementãrilor internaþionale, cât ºi în planul
reglementãrilor constituþionale.
Referitor la clasificarea drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale, potrivit opiniei profesorului Ioan Muraru, folosind
criteriul conþinutului drepturilor ºi libertãþilor fundamentale,
acestea pot fi clasificate în cinci categorii: a) inviolabilitãþile, b)
drepturile ºi libertãþile social-economice ºi culturale, c) drepturile
exclusiv politice, d) drepturile ºi libertãþile social-politice, e)
drepturile garanþii. Trebuie menþionat cã aceastã clasificare nu
presupune ºi o ierarhizare a drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti,
toate formând un sistem unitar, având caracter fundamental.
Principiile constituþionale aplicabile drepturilor,
libertãþilor ºi îndatoririlor fundamentale ale cetãþenilor
români sunt:
1) universalitatea drepturilor, libertãþilor ºi îndatoririlor
fundamentale;
2) neretroactivitatea legii;
3) egalitatea în drepturi a cetãþenilor;
4) funcþiile ºi demnitãþile publice pot fi ocupate numai de
persoane care au numai cetãþenie românã ºi domiciliul în þarã;
5) protecþia cetãþenilor români în strãinãtate ºi obligaþiile lor;
6) cetãþenii strãini ºi apatrizii se bucurã în România de
protecþie juridicã;
7) cetãþenii români nu pot fi expulzaþi sau extrãdaþi din
România;
8) prioritatea reglementãrilor internaþionale;
9) accesul liber la justiþie;
10) caracterul de excepþie al restrângerii exerciþiului unor
drepturi sau al unor libertãþi.
În ceea ce priveºte inviolabilitãþile, aici includem:
a) dreptul la viaþã, dreptul la integritate fizicã, dreptul la integritate psihicã;
b) libertatea individualã;
c) dreptul la apãrare;
d) dreptul la libera circulaþie;
e) dreptul la ocrotirea vieþii intime, familiale ºi private;
f) inviolabilitatea domiciliului.
În categoria drepturilor ºi libertãþilor social-economice ºi
culturale, includem:
a) dreptul la învãþãturã;
b) dreptul la ocrotirea sãnãtãþii;
c) dreptul la muncã ºi protecþia socialã a muncii;
d) dreptul la grevã;
e) dreptul de proprietate;
f) dreptul la moºtenire;
g) dreptul la un nivel de trai decent;
h) dreptul la cãsãtorie;
i) dreptul copiilor ºi tinerilor la protecþie ºi asistenþã;
j) dreptul persoanelor handicapate la o protecþie specialã.
În categoria drepturilor exclusiv politice includem:
a) dreptul de vot;
b) dreptul de a alege ºi de a fi ales .
În categoria drepturilor ºi libertãþilor social-politice
includem:
a) libertatea conºtiinþei;
b) libertatea de exprimare;
c) dreptul la informaþie;
d) libertatea întrunirilor;
e) dreptul la asociere;
f) secretul corespondenþei.
În categoria drepturilor garanþii includem:
a) dreptul de petiþionare;
b) dreptul persoanei vãtãmate de cãtre o autoritate publicã.
O deosebitã atenþie se cere a fi acordatã studiului îndatoririlor
fundamentale ale cetãþenilor. Aceste îndatoriri includ:
a) îndatorirea de a respecta Constituþia ºi legile;
b) îndatorirea de fidelitate faþã de þarã;
c) îndatorirea de apãrare a patriei;
d) îndatorirea de a satisface serviciul militar;
e) îndatorirea de a contribui la cheltuielile publice;
f) îndatorirea de a exercita cu bunã credinþã drepturile ºi
libertãþile ºi de a respecta drepturile ºi libertãþile celorlalþi.
În analiza tuturor drepturilor, libertãþilor ºi îndatoririlor fundamentale este necesar sã se þinã seama de urmãtoarele aspecte:
a) conþinutul normativ al dreptului, libertãþii sau îndatoririi
fundamentale stabilit de legea fundamentalã;
b) conþinutul normativ al acestora în documentele
internaþionale din domeniul drepturilor omului;
c) studiul comparativ;
d) cuprinsul normativ al legilor care dezvoltã unele principii
constituþionale din domeniu;
e) alte probleme particulare.
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Principiile ºi metodele cercetãrii geografiei
 Principiul reprezintã totalitatea elementelor teoretice fundamentale
(legi, concepte, noþiuni).
Fiecare ºtiinþã se ghideazã dupã anumite principii, iar geografia
economicã utilizeazã: principiul repartiþiei teritoriale (al extensiunii
suprafeþei, arealului), principiul cauzalitãþii (introdus de Alexander von
Humboldt), principiul integrãrii geografice (introdus de Karl Ritter).
Geografia are un caracter integrativ, aspectele locale se insereazã în
regional ºi global, deci într-un tot unitar. Ca ºtiinþã integrativã geografia
are rolul de a evalua starea unor structuri, relaþiile om-teritoriu,
diferenþierea suprafeþei terestre ºi organizarea spaþialã.
 Metodele reprezintã un ansamblu de reguli, norme ºi procedee de
cunoaºtere ºi depind de natura domeniului cercetat. Dupã academicianul
Vintilã Mihãilescu, metoda este totalitatea procedeelor care conduc raþiunea
la aflarea sau demonstrarea adevãrului, metoda este o indicaþie abstractã;
tehnica este o indicaþie concretã. În geografie se utilizeazã: metoda inductivã
(una din cãile principale de abordare geograficã), metoda deductivã, metoda
analizei, metoda sintezei, metoda cartograficã (Simion Mehedinþi menþiona
cã harta este un al doilea ochi al geografului, iar cea dintâi paginã de
geografie a fost un plan sau o hartã), metoda istoricã, metoda comparativã,
metoda statistico-matematicã, metoda modelelor º.a.
1. Formarea hãrþii politice a lumii contemporane
Definiþia statului ºi a naþiunii. În geografie, conceptul de stat are
mai multe accepþiuni: unitate politicã independentã ºi suveranã peste
un teritoriu, o unitate politicã aflatã sub conducerea unui guvern, iar
federal presupune asocierea mai multor state sau unitãþi teritoriale care
admit o putere comunã, o anumitã organizare proprie ºi grad de
autonomie etc. În sens strict, statul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: sã ocupe o porþiune definitã de teritoriu, sã aibã o economie
organizatã, un sistem de transport al bunurilor, oamenilor ºi ideilor, sã
fie suveran asupra populaþiei ºi teritoriului, sã aibã o recunoaºtere
internaþionalã. Statul este obiect de studiu al geografiei politice.
Naþiunea reprezintã o etnie în spaþiul sãu de genezã, care se bazeazã
pe comunitatea de teritoriu, origine, limbã ºi viaþã spiritualã.
Caracteristicile geografice ale statelor. Teritoriul statului reprezintã
o entitate geograficã, spaþialã, concretã, umanizatã, având prin ethosul
sãu o anumitã specificitate regionalã sau mondialã. Mãrimea teritoriului
este o noþiune relativã, dar mãrimea statelor este relevantã. Mãrimea
teritoriului statelor influenþeazã varietatea resurselor, potenþialul de
habitat, potenþialul economic, factorii geostrategici, politici ºi de putere.
Mãrimea demograficã este un criteriu de geografie politicã în
ierarhizarea statelor ºi relevã existenþa celei mai valoroase resurse 
resursa umanã.
Forma statelor (de cerc, alungitã, strangulatã, apendicularã, fragmentatã,
perforatã, încorsetatã) este datã de conturul spaþial ºi este una din
caracteristicile care influenþeazã funcþionarea interioarã ºi comportamentul
exterior.
Poziþia, aºezarea ºi localizarea teritoriului unui stat definesc sistemul
de relaþii pe trepte de integrare (localã, regionalã ºi mondialã), reprezentând
cea mai importantã caracteristicã politicã, precum ºi raporturile de
comunicaþie cu celelalte teritorii, locul particular al fiecãrui stat, potenþialul
de conflicte ºi problemele de securitate.
Componentele teritoriale ale statelor (ariile centrale, capitalele) definesc
caracteristici geografice distincte, concentreazã funcþii politicoadministrative, sociale, economice ºi publice.
Frontierele delimiteazã statele ca entitãþi geografice, istorice, politice
ori militare, au funcþii complexe. În procesul de globalizare frontierele se
estompeazã, dar se vor menþine, întãrind ideea de pãstrare a identitãþii
naþionale ºi de diversitate în unitate.
Graniþa desemneazã linia care stabileºte limita suveranitãþii ºi
jurisdicþiei unui stat. Graniþele sunt: funcþionale, genetice, morfologice.
Evoluþia hãrþii politice
 Harta politicã a lumii din antichitate pânã în 1642. În antichitate
se contureazã relativ bine precizate (cu excepþia unor sectoare), o serie
de imperii (chinez, indian, persan, egiptean, roman), care se axau pe
bazinele unor mari fluvii sau în apropierea unor mãri.
Migraþiile popoarelor din secolele III-X modificã harta politicã a
Europei ºi a altor popoare. Marile descoperiri geografice genereazã
imperiile coloniale. Tendinþe diverse sunt specifice Renaºterii.
 Harta politicã a lumii în perioada modernã (1642-1914). În feudalismul
timpuriu, imperiile spaniol, francez, englez ºi olandez vor da navigatori
iscusiþi care contribuie la marile descoperiri geografice ºi pun bazele statelor
americane. Unele þãri europene devin mari imperii coloniale, au loc
numeroase modificãri de graniþe, împãrþirea ºi conturarea unor þãri; în secolele
IV-XVII se formeazã ºi se extinde Imperiul Otoman, dupã pacea de la
Westfalia (1648) câteva mari imperii (regate) dominau Europa (Regatul
Franþei, Regatul Spaniei, Regatul Angliei, Imperiul Rusiei, Lituania, Imperiul
German). Dupã 1789, în Europa au loc: expansiunea Imperiului Rus spre
Marea Neagrã, Europa Centralã, Asia Centralã ºi Caucaz, în nord se formeazã
Regatul Danemarcei ºi Norvegiei, în Europa Centralã, Regatul Prusiei.
Tot în Europa, începutul secolului al XX-lea marcheazã expansiunea
Imperiului Francez. Congresul de la Viena (1815) consfinþeºte alte realitãþi:
expansiunea Rusiei în defavoarea Finlandei, Poloniei ºi altor state, autonomia
Serbiei faþã de Imperiul Otoman, consolidarea Þãrilor de Jos, desprinderea
Danemarcei din Regatul comun cu Norvegia ºi formarea Regatului SuedoNorvegian.
Revoluþiile burgheze din 1848-1849 accentueazã tendinþele de
dezintegrare a imperiilor Otoman ºi Austro-Ungar. În secolul al XIXlea se realizeazã Unirea Principatelor Române (1859) ºi se obþine
independenþa faþã de turci (1878); se parcurg etapele unificãrii Germaniei.
În preajma anului 1700 în Africa erau conturate câteva state: Etiopia,
Benin, Dahomey, Rwanda º.a., iar în Asia: Persia, Cambodgia, Vietnam,
Imperiul Chinez, Imperiul Nipon.
În America, statele independente apar mai târziu: SUA (1776), Mexic
(1821), Canada (1867), iar în America Latinã, dupã 1800, se formeazã:
Haiti (1804), Venezuela (1811), Argentina (1810), Chile (1810), Peru
(1821), Brazilia (1822), Cuba (1898).
Spre sfârºitul secolului al XIX-lea, Asia Orientalã era în sferele de
influenþã rusã, britanicã, francezã, germanã, japonezã ºi olandezã.
 Harta politicã a lumii în perioada interbelicã
Are loc dezintegrarea Imperiului Austro-Ungar, formarea României,
Austriei, Ungariei (ca state naþionale unitare), Iugoslaviei ºi Cehoslovaciei
(state federale); apare comunismul în Rusia ºi se extinde; SUA devine o
mare putere; se reaºeazã harta politicã prin jocul de interese al marilor
puteri în Africa, Asia ºi America Latinã; apare fascismul în Germania;
anexarea Austriei, Cehoslovaciei, invazia Poloniei (împãrþirea acesteia între
Germania ºi URSS), începe cel de-al doilea rãzboi mondial; URSS ocupã
Basarabia ºi Bucovina de Nord, iar Ungaria horthystã partea de nord-vest a
Transilvaniei.
 Harta politicã a lumii dupã cel de-al doilea rãzboi mondial
Vechile imperii coloniale se destramã, numeroase þãri din Africa,
Asia de Est ºi Sud-Est, din Caraibe ºi Oceania devin independente, apare
sistemul comunist euro-asiatic ºi al Cubei, creºte influenþa URSS pe
celelalte continente; România a fost lãsatã în sfera de influenþã sovieticã
ºi a pierdut Basarabia, Bucovina de Nord ºi Þinutul Herþa. Germania a
fost împãrþitã între puterile care au câºtigat rãzboiul; a crescut influenþa
SUA în lume; au loc conflicte în Indochina, Vietnam, Coreea, Afganistan,
între Israel ºi þãrile arabe, apare bipolaritatea mondialã, o puternicã
ascensiune economicã a Germaniei ºi Japoniei.
 Harta politicã a lumii dupã 1989
Are loc dezintegrarea sistemului comunist, reunificarea Germaniei,
dispariþia URSS, dezmembrarea Cehoslovaciei, Iugoslaviei, creºte
influenþa SUA, rolul economic al Germaniei, Japoniei ºi Chinei, se mutã
centrul de greutate al economiei mondiale în Asia de Est, Sud-Est,
America de Nord ºi Australia.
Se menþin focare de tensiune în: Caºmir, Gaza ºi Cisiordania,
Transnistria, Cecenia, Afganistan º.a.
2. Resursele umane ale Terrei
Populaþia umanã este privitã ca resursã fizicã ºi intelectualã
nemijlocit prin categoriile de populaþie activã economico-social,
populaþie ocupatã ºi, indirect, în totalitatea sa.
Dinamica populaþiei. Populaþia umanã este un sistem deschis. Populaþia
mondialã este o sumã de populaþii naþionale, iar acestea, o sumã de populaþii
aflate în conexiune.
Fluxurile N (natalitate) ºi M (mortalitate) schimbã stãrile populaþiei.
Conceptul de dinamicã a populaþiei semnificã procesul general de
schimbare a numãrului acesteia ca urmare a naºterilor, a deceselor, sau
ca efect al imigrãrilor (I), ori al emigrãrilor (E).
Creºterea (evoluþia)numericã a populaþiei depinde de valoarea unor
indicatori: fecunditatea, nupþialitatea, divorþialitatea, natalitatea,
mortalitatea ºi mobilitatea. Repartiþia teritorialã a acestora diferã de la o
þarã la alta, de la un continent la altul în funcþie de o serie de factori
(structura pe grupe de vârstã, mãsurile de politicã demograficã, nivelul
cultural, religie, mentalitãþi, nivel de dezvoltare economicã, asistenþã
medicalã etc.).

Fazele de creºtere intensã a populaþiei sunt în strânsã concordanþã cu
progresele din sistemele de producþie. Numeroase fenomene ºi evenimente,
de-a lungul timpului, au avut ca urmare scãderea numãrului populaþiei:
bolile (ciuma, variola, ciuma neagrã, tifosul, holera, invaziile, migraþiile,
rãzboaiele, unele fenomene precum inundaþiile, cutremurele º.a.).
Dacã teoriile despre populaþie au fost centrate multã vreme în jurul
raportului dintre numãrul locuitorilor ºi resursele alimentare, astãzi ele
îmbrãþiºeazã o viziune sistemicã. La începutul secolului XXI au apãrut
alte aspecte ce nu pot fi explicate nici prin teoria tranziþiei demografice
ºi care se referã la: capacitatea de susþinere a unei populaþii numeroase,
tendinþele divergente în alimentaþie ºi venituri, creºterea numãrului celor
din mediul rural lipsiþi de pãmânt, creºterea populaþiei ºi conflictele etc.
Mobilitatea teritorialã a populaþiei
În conceptul de mobilitate spaþialã a populaþiei se includ:
nomadismul, migraþia popoarelor, invaziile, comerþul cu sclavi,
deplasãrile turiºtilor, ale lucrãtorilor sezonieri, ale navetiºilor, ale
persoanelor dintr-o localitate în alta. În raport cu graniþele unei þãri.
Migraþia poate fi: migraþie internã, migraþie internaþionalã. În cadrul
migraþiei interne se folosesc expresiile: persoane plecate, persoane sosite.
Cauzele mobilitãþii teritoriale ale populaþiei sunt: suprapopularea,
rãzboaiele, schimbarea stãrii civile, segregarea, cataclismele, persecuþiile
religioase, poluarea mediului, restructurarea ºi retehnologizarea º.a.
Dupã cauzã ºi scop, migraþiile pot fi: migraþii ale refugiaþiilor, migraþii
forþate, migraþii economice; dupã duratã: definitive ºi temporare; dupã numãrul persoanelor: individuale, pe grupe organizate.
Repartiþia geograficã a populaþiei. Atracþia sau respingerea populaþiei
pot fi cauzate de caracteristicile mediului: relieful (prin altitudine, natura
suprafeþei topografice, expoziþia versanþilor º.a.), latitudinea, distanþa faþã
de þãrm, condiþiile climatice, apele, vegetaþia, fertilitatea solurilor, resursele
subsolului. Dintre factorii social-economici, tehnologici ºi istorici
menþionãm: suprapopularea unor regiuni agrare, urbanizarea ºi
industrializarea, declinul unor activitãþi, conflictele, asistenþa sanitarã, cãile
de comunicaþie º.a.
Densitatea populaþiei este expresia repartiþiei geografice diferenþiate.
Densitatea generalã depãºeºte 45 loc/km2. În organizarea spaþiului geografic
se utilizeazã: densitatea brutã, densitatea netã, densitatea urbanã, densitatea
ruralã, densitatea agricolã, densitatea economicã.
Structura populaþiei.  Structura rasialã cuprinde: rasa europoidã,
rasa mongoloidã, rasa negroid-australoidã.
 Structura etnolingvisticã este rezultatul unui proces complicat; numãrul limbilor naþionale coincide cu numãrul statelor, cu deosebirea cã,
la nivelul fiecãrui stat, limba oficialã se diferenþiazã de la o regiune la
alta prin dialecte.  Structura pe sexe (genuri) ale populaþiei. La grupa
tânãrã se remarcã o uºoarã predominare a sexului masculin, iar la
vârstnici predominã sexul feminin.  Structura pe grupe de vârstã. În

 Legumicultura ºi plantele cultivate pentru tuberculi
 Dintre legume, tomatele se cultivã pe aproximativ 3 mil. ha., iar
în Europa deþine 1/5 din suprafaþã ºi 30% din producþia mondialã.
 Leguminoasele pentru boabe. Fasolea se cultivã pe mari suprafeþe
în SUA, Spania, Portugalia, Italia, România, Mexic º.a., iar mazãrea în
Rusia, Ucraina, Polonia, Germania, India, China, Canada.
 Cartoful, concurent al cerealelor în multe pãrþi ale Europei
 Batatul se cultivã în China de Sud-Est (80% din producþia
mondialã), pe mari suprafeþe în Coreea de Sud, Japonia, Indonezia,
Uganda, Nigeria, Brazilia.
 Maniocul constituie hrana de bazã pentru populaþia din zona
ecuatorialã ºi are o mare pondere în alimentaþia populaþiei din zonele
tropical-musonice. Brazilia este cea mai mare producãtoare de manioc.
 Cultura pomilor fructiferi
În regiunile ecuatoriale ºi tropicale sunt specifice culturile de: ananas,
palmier de cocos, avocado, mango, papaya, în cele deºertice se cultivã
cur-malul, iar în cele mediteraneene, citricele, smochinul, iar în cele
temperate sunt caracteristice cele de mãr, pãr, cais, piersic, viºin, cireº.
 Viticultura ºi plantele cultivate pentru bãuturi
 Viþa de vie se cultivã cu un randament bun în regiunile
mediteraneene ºi în zona temperatã. Principalele þãri producãtoare de
struguri ºi de vin sunt: Italia, Franþa, Spania, Portugalia, Grecia.
 Dintre plantele cultivate pentru bãuturi menþionãm: arbustul de cafea
(în Columbia, Brazilia, Ecuador, Mexic, Uganda, Kenya, Tanzania), arborele
de cacao (în Nigeria, Ghana, Camerun, Brazilia, Ecuador), arbustul de ceai
(în Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambic, Armenia, India º.a.).
Creºterea animalelor
 Creºterea bovinelor oferã 90% din cantitatea totalã de lapte ce se
consumã pe Glob, 33% din cea de carne ºi 90% din totalul pieilor prelucrate
în tãbãcãrii. Se cunosc trei sisteme de creºtere a bovinelor: sistemul nomad
ºi seminomad (aflat într-un avansat proces de restrângere), sistemul bazat
pe ferme specializate ºi sistemul bazat pe ferme mixte. În SUA, ferme de
vaci de lapte se clasificã astfel: ferme comerciale, ferme de selecþie, ferme
de vaci de lapte cu o activitate suplimentarã, ferme gospodãreºti, ferme
mixte de lapte-carne. Mari exportatoare de carne ºi produse lactate sunt:
Argentina, SUA, Australia, Noua Zeelandã, Olanda, Danemarca, Franþa.
 Creºterea bubalinelor este specificã Asiei Musonice.
 Creºterea ovinelor ºi caprinelor se practicã în sisteme tradiþionale,
moderne, intensive. Pe continente, dupã numãrul ovinelor dominã Asia
(China locul I, India locul II), urmatã de Australia (locul III), iar în
Europa  Marea Britanie (locul VII), Rusia, Portugalia, Italia, România.
 Creºterea porcinelor se practicã pe toate continentele (cu excepþia
Antarcticii). China deþine 50,8% din efectivele mondiale, urmatã de
SUA, Brazilia, Germania.
 Cãmilele se cresc în zonele calde ºi aride (Somalia, Sudan, India,
China, Pakistan, Mongolia, Kazahstan).
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statele dezvoltate, tineretul are o pondere sub 30% din totalul populaþiei,
adulþii depãºesc media mondialã, iar vârstnicii au o pondere de 15- 20%.
 Structura confesionalã. Creºtinismul, iudaismul, islamismul,
hinduismul ºi budismul reprezintã marile religii ale lumii. Cea mai mare
pondere revine creºtinismului (48,5%) cu religiile ortodoxã, catolicã ºi
protestantã, urmat de islamism (14,8%), hinduism (14,8%), budism (8,7%),
animism (6,0%). Recrudescenþa fenomenului religios s-a manifestat, în
ultimele decenii, prin nenumãrate aspecte: conflicte religioase, creºterea
rolului unor partide religioase, multiplicarea sectelor.
 Structura social-economicã. În cadrul populaþiei active se disting:
populaþia ocupatã ºi populaþia neocupatã. Repartiþia pe sectoare a
populaþiei active: sectorul primar, sectorul secundar, sectorul terþiar ºi
sectorul cuaternar. În þãrile dezvoltate  o pondere redusã a populaþiei
în agriculturã, în sectorul secundar depãºeºte 30%, iar în servicii ( în
SUA, Suedia, Franþa) depãºeºte 60%.
 Structura populaþiei pe medii. Ponderea populaþiei urbane este
variabilã: Monaco, Nauru, Singapore cu 100%, Uganda 12%, Burundi
7%, Rwanda 6%. La nivelul continentelor, Europa de Vest, America de
Nord ºi Australia au cele mai ridicate rate de urbanizare.
Populaþia, resursele ºi dezvoltarea durabilã. Creºterea numericã a
populaþiei influenþeazã toate sistemele din societate, genereazã contraste
sociale, concentrarea masivã a bunurilor în opoziþie cu penuria generalã
mãreºte presiunea asupra resurselor de apã, de sol, de lemn, produce
poluare. Componenta-nucleu a dezvoltãrii durabile o constituie
interacþiunea dintre populaþie, progresul economic ºi potenþialul de
resurse naturale, grija faþã de generaþiile viitoare.
3. Geografia agriculturii
Premisele dezvoltãrii agriculturii
 Premisele naturale ale agriculturii. Factorii geografico-fizici intervin
direct ºi activ asupra agriculturii (climatele, relieful, sursele de apã, vegetaþia
naturalã ºi fauna sãlbaticã, dãunãtorii).
 Factorii social-economici ºi tehnici influenþeazã dezvoltarea spaþiului
agrar, diversificarea ºi creºterea producþiei agricole. Dintre aceºti factori
menþionãm: maºinile ºi utilajele, chimizarea, echiparea tehnicã,
îmbunãtãþirile funciare, biotehnologiile º.a.
 Culturile vegetale
 Cultura cerealelor. Grâul  principala cerealã panificabilã. Tipurile
de culturã: tradiþionalã, avansatã. Marile grânare ale lumii. Principalii
exportatori de grâu: SUA, Canada, Argentina, Australia. Importatorii: Rusia,
Japonia ºi China. Orezul  pâinea omului galben. Se cultivã prin: plantare
ºi prin semãnare. China are cea mai mare producþie de orez (1/3 din producþia
mondialã), fiind urmatã de India, SUA. Dintre exportatori: Thailanda,
Indonezia, Filipine, Brazilia. Importã cantitãþi mari de orez: Rusia, Marea
Britanie, Germania, Canada, Polonia. Orzul se cultivã îndeosebi în Suedia,
Rusia, Canada, China, ovãzul în Europa ºi America de Nord, secara în
Rusia, Polonia, Germania. Culturile de porumb deþin 15% din suprafaþa
cultivatã cu cereale. Se cultivã pe mari suprafeþe în SUA (Corn belt),
China de Nord-Est ºi Est, Brazilia, Mexic, Franþa, Argentina, România,
India º.a.
 Cultura plantelor tehnice
 Plantele oleaginoase. Floarea soarelui. Europa ºi partea europeanã a
Rusiei deþin 60% din suprafaþa cultivatã ºi 3/4 din producþia mondialã. Se
cultivã ºi în pampa argentinianã, Uruguay, Mexic, Africa de Sud. Are
multiple întrebuinþãri. Soia se cultivã în China, Japonia, Thailanda, Vietnam,
SUA (Corn-Soi-Belt), Canada, Brazilia, Rusia, Ucraina, România º.a. Alte
plante oleaginoase: mãslinul, arbore specific zonei mediteraneene; principalii
producãtori de mãsline sunt: Spania, Grecia, Turcia; palmierul de ulei creºte
în culturi naturale din Gambia pânã în Angola ºi se cultivã în Malaysia, Sri
Lanka, Mexic, Mozambic; se gãseºte în plantaþiile din Nigeria, Sierra Leone,
Benin; palmierul de cocos se gãseºte în Filipine, Indonezia, India, Malaysia,
Mexic, Mozambic.
 Plante cultivate pentru zahãr. Trestia de zahãr se cultivã în trei
mari zone geografice: America Centralã, Brazilia ºi Asia musonicã.
Principalele þãri producãtoare de trestie de zahãr sunt: Brazilia, India,
China º.a. Sfecla de zahãr este o culturã de zonã temperatã ºi subtropicalã.
Circa 60% din producþia de zahãr provine din trestia de zahãr.
 Plante textile. Cele mai extinse plante textile sunt: bumbacul, iuta,
inul ºi cânepa. Bumbacul ocupã 80% din totalul suprafeþelor cultivate
cu plante pentru fibre. Statele cu producþii mari de bumbac sunt: SUA,
Egipt, Turcia, Pakistan, Sudan.
 Cultura plantelor pentru cauciuc
Cel mai productiv palmier (arborele de cauciuc) poartã denumirea
de Haevea braziliensis (originar din pãdurea brazilianã). Aproximativ
90% din cantitatea de cauciuc natural provine din Asia de Sud-Est, mari
producãtori din aceastã parte a lumii fiind Malaysia, Indonezia ºi
Thailanda; în Africa producãtorii sunt: Liberia, Nigeria, Coasta de Fildeº,
Camerun, iar în America Latinã, Brazilia, Mexic º.a.

 Avicultura se face în sistem industrial ºi este legatã de marile concentrãri urbane (China, 36,6% din producþia mondialã), urmatã de SUA,
Japonia, Rusia, India.
 Sericicultura obþine rezultate foarte bune în China, Japonia ºi India,
iar apicultura în Asia, Europa ºi America de Nord.
4. Industria uºoarã ºi alimentarã
Industria uºoarã cuprinde urmãtoarele subramuri: industria textilã ºi
a confecþiilor, industria pielãriei, încãlþãmintei, blãnãriei ºi marochinãriei.
Industria textilã prezintã o evidentã dispersie în teritoriu fiind dependentã
de materiile prime, pieþele de desfacere, tradiþie, forþa de muncã specializatã º.a.
- Industria bumbacului. China deþine primul loc în lume în producþia de
fire ºi de þesãturi. Centrele principale: Shanghai, Guangzhou, Kunming,
Tianjin º.a. SUA are cele mai mari centre la: San Antonio, El Paso, Atlanta,
Dallas, Macon, Knoxville. Strãvechi tradiþii în prelucrarea bumbacului au:
India (Ahmedabad, Maduras, Bombay, Calcutta), Marea Britanie
(Manchester), Franþa (Lille), Italia (Perugia, Ancona), Polonia (Lodz), Belgia,
Olanda.
- Industria lânii foloseºte ca materii prime fibrele de origine animalã, precum ºi fibre chimice de tip lânã. În Australia, principalele centre
ale industriei lânii sunt: Sydney, Brisbane, în China  Harbin, Shenyang,
în Rusia  Ivanovo, Vologda, în Marea Britanie  Manchester, Leeds, în
SUA  Boston, New Haven, în Japonia  Osaka, Tokyo, în Germania 
Mõnchengladbach.
- Industria mãtãsii naturale  subramurã de tradiþie a cunoscut o
puternicã concurenþã a fibrelor sintetice ºi un reviriment în ultimele
decenii ale secolului al XX-lea. Mari cantitãþi de mãtase se produc în
centrele: Shandong, Lüda, Wuhan, Shanghai (China), Agra (India), Kochi,
Komatsushima (Japonia), Como, Milano (Italia), Lyon (Franþa), New
Jersey (SUA).
- Industria inului ºi a cânepii este localizatã în arealele de culturã a
acestor plante. Producþia de þesãturi este concentratã în: Rusia, China,
India, Letonia, Estonia, Polonia, România.
- Industria tricotajelor ºi confecþiilor se aflã în centrele puternic
populate, unele fiind specializate: Boston, New York (SUA), Paris,
Marsilia (Franþa), Napoli (Italia), Manchester (Marea Britanie), Hamburg
(Germania), Moscova, Sankt Petersburg (Rusia), Varºovia, Lublin
(Polonia), Bucureºti (România).
- Industria pielãriei ºi încãlþãmintei. Materiile folosite sunt: pielea
naturalã, pielea sinteticã, cauciucul, masele plastice º.a. Þãrile cu un
ºeptel bogat (China, India, SUA, Argentina º.a.) au o dezvoltatã industrie
a tãbãcãriei ºi a încãlþãmintei. Centrele mari ale industriei încãlþãmintei
sunt: Chengdu, Qingdao (China), Belluno, Napoli (Italia), Kurgan,
Orenburg (Rusia), Rio Grande (Brazilia), Calcutta, Kanpur (India),
Offenbach (Germania).
- Industria marochinãriei este localizatã în centre artizanale ºi
semiartizanale (Iran, Siria, Algeria, Mexic º.a.), sau în centre specializate
(Franþa, Germania, China, Rusia, SUA).
- Industria blãnãriei se menþine în multe state la un nivel meºteºugãresc. Pentru blãnurile superioare ºi scumpe se organizeazã târguri
ºi licitaþii internaþionale la Montreal, Edmonton, Paris, Sankt Petersburg.
Industria alimentarã. Valorificã în principal materiile prime agricole, localizarea fiind dependentã de repartiþia culturii plantelor, creºterea
animalelor ºi de marile centre de consum.
 Industria morãritului, panificaþiei ºi pastelor fãinoase este puternic
dezvoltatã în oraºele mari ºi în preria americanã: Minneapolis, Oklahoma,
Pittsburg (SUA), oraºele-porturi din Canada: Vancouver, Montreal, în oraºele
Tucuman, La Plata (Argentina), Santa Maria ºi Curitiba (Brazilia), în oraºele
europene: Londra, Glasgow, Bordeaux, Paris, Amsterdam, Hamburg, Berlin,
Genova, Bucureºti, Saratov, Odessa, în oraºele din Asia: Beijing, Xian,
Bombay ºi la Sydney în Australia.
 Industria zahãrului ºi a produselor zaharoase utilizeazã ca materie
primã sfecla de zahãr (în regiunile cu climã temperatã) ºi trestia de zahãr
în þinuturile cu climã caldã. Zonele producãtoare de zahãr sunt:
- zona intertropicalã americanã (Brazilia, Mexic, Cuba, Jamaica,
SUA º.a );
- zona intertropicalã asiatico-australianã (India, China, Australia,
Indonezia, Filipine º a.);
- zona africanã, faþada vesticã (Nigeria, Ghana, Angola), în nord
Egiptul ºi în sud, Republica Africa de Sud;
- zona europeanã, în care produsele se obþin din sfecla de zahãr
(Franþa, Germania, Rusia, Ucraina, Polonia, România º.a.);
- þãri care produc zahãr atât din trestie, cât ºi din sfeclã (SUA, Iran,
China).
 Industria uleiurilor vegetale comestibile. Principalele þãri producãtoare
de ulei din soia sunt: SUA, Brazilia, China, Argentina, India. Ulei din floarea
soarelui se produce în Rusia, Ucraina, SUA, Argentina, Turcia, România
º.a. Uleiul de palmier este produs în: Malaysia, Indonezia, Nigeria, Columbia,
Thailanda, Camerun, Papua Noua Guinee. Se produce ulei de mãsline în

þãrile mediteraneene (Italia, Spania, Grecia, Tunisia, Turcia, Maroc,
Portugalia). Cantitãþi mari de ulei de arahide se produc în China, India,
SUA, Sudan, Nigeria, Myanmar.
 Industria laptelui ºi a produselor lactate este dependentã de creºterea
bovinelor ºi ovinelor. În producþia mondialã de lapte de vacã SUA se aflã
pe primul loc (15,06%), urmatã de: Germania, Franþa, Marea Britanie,
Olanda, Polonia, Brazilia, Argentina. Cantitãþi mari de brânzeturi se produc
în Franþa, Italia, Olanda, SUA º.a., iar de unt, în Rusia, Marea Britanie,
Olanda, SUA.
 Industria preparatelor ºi conservelor de carne
Apariþia instalaþiilor, a camioanelor ºi navelor maritime frigorifice a
fãcut posibilã asigurarea cu carne din Argentina, Brazilia, Noua Zeelandã.
SUA furnizeazã 25% din producþia mondialã de carne (abatoare mari ºi
centre de prelucrare a cãrnii sunt la Chicago, Cincinnati, Kansas City). China
produce 1/4 din cantitatea de carne de porc (centrele cele mai mari ale
industriei cãrnii fiind la: Tianjin, Shanghai, Harbin, Luoyang º.a.).Dintre
þãrile mari producãtoare de carne, mai amintim: Rusia, Brazilia, Argentina,
Canada; Australia, Marea Britanie, Germania, Danemarca º.a.
 Industria peºtelui
Þãrile cu producþii mari de peºte sunt: China (1/2 din producþia
mondialã), Peru, Japonia, Chile, SUA, Rusia, India, Indonezia, Thailanda,
Norvegia º.a.
 Industria bãuturilor
Europa are cea mai mare producþie de vinuri. Franþa ºi Italia deþin primele
locuri. Europa Vesticã ºi Centralã produc 1/3 din cantitatea mondialã de
bere (Germania, Marea Britanie, Cehia, Polonia). SUA produce 1/4 din
cantitatea mondialã de bere.
Bãuturile tonifiante (cafea, cacao, ceai) ºi bãuturile nealcoolice care
includ toatã gama sucurilor naturale de fructe ºi ape minerale sunt
consumate în cantitãþi variabile de la o zonã la alta.
5. Resursele energetice
Clasificarea resurselor energetice
Marea diversitate a resurselor de energie le face susceptibile de a fi
clasificate dupã o serie de criterii. Din punct de vedere fizic, sursele de
energie primarã se împart în:
 surse regenerabile,
 surse neregenerabile;
 dupã gradul de stãpânire a tehnologiei de valorificare:
 convenþionale,
 neconvenþionale;
 alte surse de energie (aflate în stadiu de laborator).
Producþia ºi consumul de energie impun o altã clasificare:
 surse comerciale,
 surse necomerciale.
Industria carboniferã
Cãrbunii se clasificã dupã numeroase criterii: genezã, proprietãþi fizicochimice, vârste etc.
 Dupã conþinutul în carbon ºi puterea caloricã:
 cãrbuni superiori (antracitul, huila);
 cãrbuni inferiori (cãrbunele brun, lignitul ºi turba).
 Dupã criteriul genetic:
 cãrbuni humici;
 cãrbuni sapropelici sau bituminoºi;
 cãrbuni liptobiologici.
Rezervele mondiale de cãrbuni sunt estimate la peste 14 800 miliarde
tone. Repartiþia geograficã a zãcãmintelor de cãrbuni. Circa 90% din
zãcãmintele de cãrbuni sunt concentrate în emisfera nordicã. R.P. Chinezã
are cele mai mari rezerve de cãrbuni în provinciile Shanxi, Xinjiang (situate
în nordul þãrii). Exploatãrile principale se efectueazã în marile bazine:
Fushun, Benxi, Taiyuan; bazinul Daqing din Câmpia de Nord-Est asigurã
50% din producþie. Cãrbunii se exploateazã ºi în provinciile Shandong (la
Ziba), Jaingxu (la Yangzhou), bazinele Kailuan ºi Beijing.
În SUA, circa 50% din producþia de cãrbuni se obþine din vestul
Munþilor Appalachi (statele Ohio, Tennessee, Kentucky, Alabama,
Pennsylvania, Virginia de Vest, pe valea Damodarului).
Australia are mari rezerve de huilã pe coasta esticã (New Castle),
statul Noua Galie de Sud ºi de lignit în statul Victoria.
În Rusia principalele exploatãri de cãrbuni sunt în Siberia, la
Kuzneþk, Novokuzneþk, Kansk-Acinsk, Bureia, Anadâr, Taimâr, Irkutsk,
iar în partea europeanã, în bazinele Peciora, Vorkuta ºi Moscova.
În Kazahstan, principalul bazin este Karaganda, în Ucraina bazinul
Donbass, iar în Germania, bazinele Saar, Ruhr, Aachen.
Cantitãþi mari de cãrbuni se extrag din Africa de Sud (provinciile Natal,
Orange Transvaal), Polonia (Silezia Superioarã, Silezia Inferioarã ºi Lublin),
Canada (sudul Munþilor Stâncoºi canadieni, statele Columbia Britanicã ºi
Saskatchewan) º.a. Doar 11% din producþia mondialã de cãrbuni face obiectul
comercializãrii. Cele mai mari cantitãþi sunt importate de Japonia, Coreea
de Sud, þãrile U.E.
Industria petrolului
Rezervele de petrol au o repartiþie mult mai neuniformã decât cele
de cãrbune. Orientul Apropiat deþine 2/3 din rezervele mondiale, America
Latinã 12,8%, iar þãrile cu cele mai mari rezerve sunt: Arabia Sauditã
25,7%, Irak 9,8%, Kuweit 9,5%, Iran 9,3% ºi Venezuela cu 6,6%.
Exploatãrile petroliere cuprind douã regiuni foarte bogate, numite
poli ai petrolului:
 un pol este situat în sudul ºi sud-estul platformei euro-asiatice,
în regiunea cuprinsã între Caucaz, Golful Persic ºi nordul Africii;
 al doilea pol se aflã în sudul platformei nord-americane, Golful
Mexic, Marea Caraibilor ºi nordul Americii de Sud.
Arabia Sauditã extrage 13% din cantitatea mondialã de petrol (în vecinãtatea ºi pe lioralul Golfului Persic). SUA deþine locul II mondial (cu 12%).
Extracþia se efectueazã în regiunea Golfului Mexic, în zona Middlecontinent,
în statele Colorado, Utah, New Mexico, Colorado, pe litoralul sud-vest
pacific ºi în Alaska.
În partea europeanã a Rusiei cele mai mari zãcãminte se gãsesc pe
cursul superior al Kamei, dar prima zonã de extracþie se aflã în Siberia de Vest
(Ust Balik, Saim, Sosmino), iar prospecþiunile recente au evidenþiat structuri
petroliere în bazinul fluviului Lena, Insula Sahalin, Peninsula Kamceatka.
Cantitãþi mari de petrol se extrag din Kazahstan (pe litoralul Mãrii Caspice,
pe vãile Emba ºi Ural), în Azerbaidjan (Baku, Naftalan, Artem º.a.), Iran
(în apropierea oraºului Qom, la sud de Isfahan, în teritoriul dintre Munþii
Zagros ºi Golful Persic), China (Manciuria, platforma continentalã a Golfului
Bohai, regiunea deltei fluviului Huang- He, în vestul þãrii la Karamai, Yumen,
Kucha ºi la est de oraºul Chengdu), Norvegia (Marea Nordului), Marea
Britanie (Marea Nordului), Mexic (zona litoralã a Golfului Campeche, statele
Chiapas, Tabasco, Peninsula Yucatan), Venezuela (laguna Maracaibo,
platforma continentalã la vest de delta fluviului Orinoco), Emiratele Arabe
Unite, Indonezia, Libia, Egipt, Algeria, Canada (provinciile Alberta,
Saskatchewan).
Transportul petrolului pentru prelucrare ºi export se efectueazã prin
conducte, cu nave petroliere. Rafinãriile sunt amplasate în oraºele-port.
Mari capacitãþi de rafinare se gãsesc în SUA, Canada, þãrile UE, Japonia,
China, Rusia.
Datele recente indicã operaþiuni de comerþ anual cu petrol de
aproximativ un miliard de tone. Europa Occidentalã este prima zonã
importatoare, iar America de Nord importã 25% din totalul mondial.
Industria gazelor naturale
Gazele naturale sunt de douã categorii: gaz metan ºi gaz de sondã. Þãrile
cu cele mai mari rezerve de gaze naturale sunt: Rusia (Siberia de Vest,
Siberia Centralã, nord-estul Lacului Baikal, Insula Sahalin, zona VolgaUral, Podiºul Volgãi, platforma continentalã a Mãrii Kara), Ucraina, SUA
(Pennsylvania, Virginia de Vest, zona Marilor Lacuri, a Golfului Mexic,
California, Peninsula Alaska), Canada (provinciile Alberta, Columbia
Britanicã), Marea Britanie (platforma continentalã a Mãrii Nordului),
Indonezia, Olanda, Argentina, Malaysia, Germania, România, China,
Egiptul, Algeria. Lungimea gazoductelor depãºeºte 2 mil. km. Comerþul cu
gaze naturale se deruleazã prin conducte, metaniere ºi sub formã de gaze
lichefiate.
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Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
17 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 Sãptãmâna externã (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene: Drept.
Emisiune în direct moderatã de conf. dr. Petre Buneci
ºi prof. univ. dr. Vasile Creþu. Disciplinele: Drept civil
anul I  prof. univ. dr. Corneliu Turianu,
Drept constituþional an I  conf. univ. dr. N. Pavel,
Drept roman an I  conf. univ. dr. Cocoº

12:00 Film serial: Maria Antoaneta ep. (I)
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Mereu în top: Invitat: Silviu Biriº  actor (II) (r)
Emisiune de Violeta Screciu
14:30 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu (r)
15:00 Film documentar: Posterillos (II)
15:30 Întâlnire cu folclorul: Ioan Berci, Tiþa ªtefan,
Sava Negrean Brudaºcu. Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Film documentar: Luvru
17:30 Ce trebuie sã ºtim despre bolile digestive?
Emisiune de prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Economie: S-a sfârºit tranziþia?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Fascinaþia performanþei: Lumea artelor marþiale
Emisiune de Mugur Popovici
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Film documentar: Luvru (r)
01:00 Consultaþii pentru examene (r)
03:00 Film documentar: Posterillos (r)
03:30 Mereu în top: Invitat: Silviu Biriº  actor (II) (r)
Emisiune de Violeta Screciu
04:00 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu (r)
05:00 Film documentar: Luvru (r)

MARÞI
18 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r).
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene: Contabilitate
ºi informaticã de gestiune. Emisiune în direct moderatã
de conf. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã. Disciplinele: Economie
politicã anul I  conf. univ. dr. Gheorghe Rãboacã,
Contabilitate baze an I  conf. univ. dr. Marinicã
Dobrin, Geografie economicã mondialã an I 
conf. univ. dr. Nicu Aur

12:00
14:00
14:05
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:10
19:20
21:00
22:00
22:30
23:30
00:00
01:00
03:00
04:00
04:30
05:00

Film serial: Maria Antoaneta ep. (II)
ªtiri tvRM
Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu (r)
Film documentar: Nigeria (VII)
Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu
Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
Amfitrion Corina: invitatã Elvira Deatcu  actriþã
Realizator Corina Chiriac
Eva. Talk-show cu ºi despre femei.
Emisiune de Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci
Actualitãþi
Jurnal economic
În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
Academica. Învãþãmânt. Emisiune de Ilie Ciurescu
Presa pe diagonalã
Economia de mâine. Emisiune de Nicolae Mardari
24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
Îþi mai aduci aminte doamnã?. Emisiune de Ionela Prodan (r)
Consultaþii pentru examene (r)
Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu (r)
Film documentar: Nigeria (VII) (r)
Varietãþi muzicale. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
Amfitrion Corina: invitatã Elvira Deatcu  actriþã
Realizator Corina Chiriac (r)

MIERCURI
19 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene: Sociologie Psihologie. Emisiune în direct moderatã de conf. univ. dr.
Mihaela Minulescu. Disciplinele: Fundamentele
psihologiei anul I  prof. univ. dr. Mihai Golu,
Sociologie generalã an I  conf. univ. dr. Carmen
Furtunã, Metodologia cercetãrii în sociologie an I 
lector univ. drd. Beatrice Manu

12:00 Film serial: Maria Antoaneta ep. (III)
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Eva. Talk  show cu ºi despre femei
Emisiune de Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci (r)
15:00 Film documentar în serial: Palatul Cotroceni
15:30 Întâlnire cu folclorul: soliºti Laura Lavric,
Domniþa Sãbãduº, Victoriþa Lãcãtuºu.
Emisiune de Theodora Popescu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Film artistic românesc: ªtefan Luchian (r)
18:00 Film documentar: Seara pe Marea Hebridelor
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. România în lume. Emisiune de Nicolae Mardari
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Univers clasic: Recital de chitarã George Ionescu 
Festivalul Eduard Pamfil. Emisiune de Mihai Darie
01:00 Consultaþii pentru examene (r)
03:00 Film artistic românesc: ªtefan Luchian (r)
04:30 Film documentar: Seara pe Marea Hebridelor
05:00 Film documentar în serial: Palatul Cotroceni

JOI
20 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene: Marketing.
Emisiune în direct moderatã de conf. univ. dr.
Manuela Epure. Disciplinele: Economia politicã
anul I  prof. univ. dr. Gheorghe Rãboacã, Bazele
informaticii an I  lector univ. dr. Radu ªerban,
Merceologie an I 

12:00 Film serial: Maria Antoaneta ep. (IV)
14:00 ªtiri tvRM
14:05 Ani de liceu: Festivalul LicArt la liceul Jean Monet din
Bucureºti (r). Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
15:00 Film documentar: Opera din Peking
15:30 Un cântec pentru inima ta. Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
16:30 Amfitrion Corina: invitat: Eusebiu ªtefãnescu - actor
Emisiune de Corina Chiriac
17:30 Lumea de mâine: ªtiinþã ºi spiritualitate
Emisiune de Cristian Român
18:30 Actualitãþi
19:10 Jurnal economic
19:20 În dialog cu Administraþia Publicã.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica. Starea culturii. Arta monumentalã în peisajul
urbanistic românesc; invitaþi: prof. univ. dr. Alexandru Ghilduº
ºi prof. univ. dr. Viorel Mãrgineanu.
Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
22:00 Presa pe diagonalã
22:30 Ani de liceu: Prezentarea liceului teoretic Jean Monet
Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
23:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Un cântec pentru inima ta. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
00:30 Film documentar: Opera din Peking (r)
01:00 Consultaþii pentru examene (r)
03:00 Amfitrion Corina: invitat: Eusebiu ªtefãnescu - actor
Emisiune de Corina Chiriac (r)

04:00 Ani de liceu: Festivalul LicArt la liceul Jean Monet din
Bucureºti (r). Emisiune de Mugur Popovici ºi Alina Motoc
05:00 Film documentar: Opera din Peking (r)

VINERI
21 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu (r)
7:00 Bunã dimineaþa! (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
9:50 ªtiri tvRM

10:00 Consultaþii pentru sesiunea de examene: RISE.
Emisiune în direct moderatã de prof. univ. dr. ªtefan
Lache. Disciplinele: Relaþii internaþionale anul I 
asistent univ. Goriþã, Drept internaþional public
an I  conf. univ. dr. Marian Ilie, introducere
în ºtiinþa politicii anul I  prof. univ. dr. Mihai Ozunu
12:00
14:00
14:05
15:00
15:30
16:00
16:30

17:30
18:00
18:30
19:10
19:20
20:20
21:00
22:00
22:30
23:30
00:00
00:30
01:00
03:00
04:00
05:00

Film serial: Regii blestemaþi ep. I
ªtiri tvRM
Sã stãm de vorbã: cu Andra ºi Aurel Moldoveanu (r)
Film documentar: Margareta Sterian
Interpreþi de frunte: soliºti Veta Biriº, Gheorghe Roºoga,
Laura Lavric
Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase
Prezentul continuu: Centrul de învãþãmânt la distanþã
Zalãu ºi decernarea diplomelor de merit la Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalism ºi Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Bianca Vãcariu
Poveste de la arlechin: Spãrgãtorul de nuci 
Opera Naþionalã. (r). Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
Actualitãþi
Jurnal economic
Forum IT: Era digitalã. Emisiune de Cãtãlin Grosu
Film documentar: Pãdurea oglinzilor (II)
Academica. ªtiinþã: Drumul cunoaºterii.
Emisiune de Cãtãlin Grosu
Presa pe diagonalã
Gazonul fierbinte: Campioana de toamnã la momentul
Inter Milano. Emisiune de Mugur Popovici
24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu
Univers clasic: Laureaþii Remeber Enescu.
Emisiune de Mihai Darie
Film documentar: Margareta Sterian (r)
Consultaþii pentru examene (r)
Prezentul continuu (r)
Sã stãm de vorbã: cu Andra ºi Aurel Moldoveanu (r)
Poveste de la arlechin: Spãrgãtorul de nuci 
Opera Naþionalã. (r)

SÂMBÃTÃ
22 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle (r)
6:30 24 de ore. Retrospectivã politicã.
Emisiune de George Marinescu(r)
7:00 Presa pe diagonalã (r)
7:30 Knock out. Emisiune de Alexandru Ganci
8:00 Diagnostic de urgenþã. Emisiune de Florin Tudose (r).
9:00 Planeta copiilor. Emisiune de ªtefan Iordache (r).
10:00 Sunteþi un om sãnãtos? Emisiune de Dorin Sarafoleanu
11:00 Viitorul în prezent: La frontiera ºtiinþei
Emisiune de Cãtãlin Grosu
12:00 Agricultura ºi alimentaþia: Când ºi cum se aplicã legea
cooperaþiei în agriculturã (II). Emisiune de Constantin Pintilie
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13:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
13:30 Istoria cu învãþãturã: Invitaþi: Georgeta Filitti
ºi Adrian Niculescu. Emisiune de Valeriu Râpeanu
14:30 Întâlnire cu folclorul: soliºti Maria Dragomiroiu,
Radu Ciordaº, Mioara Velicu. Emisiune de Theodora Popescu
15:00 Film documentar: Iva Diva
15:40 Varietãþi muzicale (I). Emisiune de Dumitru Cucu
16:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Prizã directã. Emisiune de actualitate culturalã.
Realizator Marina Roman Boiangiu
17:40 Varietãþi muzicale (II). Emisiune de Dumitru Cucu
18:00 Prietenii lui Marcel Dragomir. Emisiune de Marcel Dragomir
18:30 Actualitãþi
19:00 Film artistic românesc: Întunecare
21:00 Film serial: Arsene Lupin ep. (XIV)
22:00 Provocarea. Emisiune de Leonard Henþiu
22:40 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Mereu în top: invitat: Dan Puric - actor
Emisiune de Violeta Screciu
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Film artistic românesc: Întunecare (r)
02:00 Film serial: Arsene Lupin ep. (XIV) (r)
03:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu (r)
04:00 Istoria cu învãþãturã: Invitaþi: Georgeta Filitti
ºi Adrian Niculescu. Emisiune de Valeriu Râpeanu (r)
05:00 Prietenii lui Marcel Dragomir.
Emisiune de Marcel Dragomir (r)

DUMINICÃ
23 ianuarie 2005
6:00 Preluare Deutsche Welle.
Traducere ºi dublaj: Mihaela Anastase (r)
6:30 Sãptãmâna internã (r)
7:00 Sportul în lume (r)
7:30 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
8:00 Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
9:30 Film documentar: Artele marþiale japoneze
10:00 Planeta copiilor. Emisiune concurs între elevii clasei
a III-a A ai ºcolii generale 98 ºi elevii clasei a III-a B
ai ºcolii generale nr.194 din Bucureºti.
Realizatori ªtefan Iordache ºi Mihaela Matei
11:00 Sã stãm de vorbã: cu Steliana Sima ºi Ovidiu Komornic.
Emisiune de Mugur Popovici ºi Bianca Vãcariu
12:00 Ora melomanului. Emisiune de Dumitru Cucu
13:00 Amfitrion Corina. Invitat: Rodica Lupu  funcþionar
în Ministerul Transporturilor. Emisiune de Corina Chiriac
14:00 Secretele succesului cu invitaþii Oanei Sârbu
17:00 Arta documentarului: Pãmânturi malatestiene.
Realizator Daniel Paraschiv
18:00 Video VIP. Emisiune de Leonard Henþiu
18:30 Actualitãþi
19:00 Sportul în lume. Emisiune de Mugur Popovici
19:30 Amintiri de la filmare: Ion Bucheru ºi Marina Roman Boiangiu
reconstituie istoria unui film realizat în 1975, care nu
a fost difuzat niciodatã. Emisiune de Ion Bucheru
20:00 Cântecul ºi casa lui: soliºti Petre Sãbãdeanu, Veta Biriº,
Dumitru ºi Mituþa Ridescu, Dumitru Sopon, Ionela Prodan.
Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film artistic: Interviuri pe probleme personale (Mosfilm)
22:30 Café concert. Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Film documentar: Profitabilitatea deºeurilor
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Film artistic: Interviuri pe probleme personale (Mosfilm) (r)
02:00 Cântecul ºi casa lui (r)
03:00 Amfitrion Corina. Invitat: Rodica Lupu  funcþionar
în Ministerul Transporturilor. Emisiune de Corina Chiriac (r)
04:00 Amintiri de la filmare (r)
05:00 Arta documentarului: Pãmânturi malatestiene.
Realizator Daniel Paraschiv (r)
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