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I. DREPTUL SOCIAL EUROPEAN – RAMURĂ
A DREPTULUI
1. Noțiune și trăsături caracteristice
Constituirea dreptului social într-o nouă ramură de drept confirmă o cerință a
evoluției sistemului de drept, marcată de apariția unor ramuri noi, apariția lor
făcând dovada incontestabilă a dependenței sistemului dreptului de evoluția
relațiilor sociale, dată fiind amplificarea, fără precedent, a activității normative.
Este evident că evoluţia dreptului are caracteristic nu numai desprinderea de
noi ramuri de drept, sau reunirea acestora în cadrul ramurii de origine, dar şi
apariţia unor noi ramuri care „împrumută” trăsături caracteristice de la două sau
mai multe ramuri de drept1.
Pornind de la ideea că ramura de drept este ansamblul normelor juridice care
reglementează relațiile sociale dintr-un anumit domeniu al vieții sociale, în baza
unei metode specifice de reglementare și a unor principii comune. Criteriile în
temeiul cărora se structurează ramurile sistemului unitar al dreptului, așa cum
judicios s-a subliniat2 sunt: obiectul reglementării juridice – relațiile sociale ce cad
sub incidența normelor juridice; metoda reglementării – modalitate practică de
influențare a conduitei în cadrul respectivelor relații sociale; principiile comune
ramurii de drept respective.
În literatura juridică franceză, dreptul social a fost definit ca acea ramură a
dreptului care reglementează exercitarea unei activităţi profesionale independente
sau salariate, precum şi consecinţele acesteia3. S-a spus de asemenea că dreptul
social este alcătuit din două părţi: dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale şi că
legătura dintre ele se datorează politicii sociale, care are un caracter indivizibil4.
În literatura juridică din România, dreptul social european a cunoscut mai
multe accepțiuni5. Astfel, s-a apreciat6 că „este constituit din ansamblul normelor
juridice adoptate de instituțiile europene referitoare la relațiile de muncă și la
securitatea socială”.
S-a spus, de asemenea că „dreptul social european reprezintă acea parte a
dreptului internațional al muncii ce se constituie din reglementările în materie
1

Dan Ţop, Dreptul social-ramură distinctă a dreptului european,în volumul Dreptul românesc în contextul
exigenţelor Uniunii Europene, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, pp. 393-396
2
Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 213.; Nicolae
Popa, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1997, p. 243.
3
e
Claude Wantiez, Introduction au droit social, 5 edition, De Boeck Universite, 1999, p.6
4
e
Gerard Lyon-Caen, Antoine Lyon-Caen, Droit social internaţional et europeen, 8 edition Dalloz, 1993, p.3
5
Dan Ţop, Drept social european, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2009, p.
6
Ovidiu Ţinca, Drept social comunitar. Drept comparat.Legislaţie română, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2005, p. 3.
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