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Notiuni introductive despre dreptul administrativ
si administratia publica
I) Etimologic, cuvantul administratie provine din limba latina, fiind formata din prepozitia ad = la, catre si minister =
servitor, supus;
Aceasta etimologie releva faptul ca initial administratia a fost conceputa ca o actiune in supusenie, ca o
activitate desfasurata de o anumita categorie - guvernatii (administratii), prin care se transpuneau in practica
decizii luate de o alta categorie – guvernantii1.
II) Administratia este o dimensiune a puterii executive, care este una dintre cele 3 puteri clasice in orice stat.
Inca din antichitate, a fost fundamentata teza, potrivit careia, in orice organizatie statala exista 3
puteri:
Una care face legile (puterea deliberativa sau legislativa).
Una care le pune in executare (puterea executiva, reprezentata traditional de seful de stat, de Guvern
si de administatia publica centrala si locala).
Una care solutioneaza eventualele litigii aparute in viata publica si in cea privata (puterea
judecatoreasca).


Teza trinitatii puterilor a fost dezvoltata ulterior, imbracand forma teoriei sau

principiului separatiei puterilor in stat fundamentata de Montesquieu in lucrarea Despre spiritul legilor2,
alaturi de teoria contractului social a lui J. J Rousseau3, si a reprezentat baza ideologica pe care s-a dezvoltat
gandirea juridica moderna.
1) Principiul separatiei puterilor in stat a fost consacrat inca din primele constitutii ale lumii (Constitutia
SUA - 1787), dar si inclusiv in Declaratia drepturilor omului si cetateanului, regasindu-se ca atare in legile
fundamentale pana la mijlocul veacului trecut, cand date fiind mutatiile intervenite in mecanismele statale,
au inceput a avea loc modificari si in ceea ce priveste reglementarea constitutionala a acestui principiu.
Este vorba despre existenta unor autoritati publice care prin statutul lor nu pot fi incadrate in
niciuna dintre cele 3 puteri ale statului, autoritati autonome de rang constitutional ce au misiuni distincte
care le confera un statut ce excede clasicei trinitati a puterilor in stat:
Curtile constitutionale - aparute in prima partea secului trecut
Avocatul poporului
Curtile de conturi etc.
Inclusiv in Constitutia Romaniei, in prima versiune (1991), principiul separatiei puterilor nu il mai
gasim consacrat expres, ci dedus implicit din modul in care sunt reglementate autoritatile care exercita

1

Administraţia – prin etimologia cuvântului (administratio, – onis = serviciu în slujba statului; administratio rei publicae =
conducerea statului) îşi relevă semnificaţia de a reprezenta o acţiune în supuşenie. Faţă de cine această supuşenie?
Răspunsul este unul singur: faţă de Lege, faţă de interesul public şi nu un anume interes individual, faţă de „fiinţa comună”
– cum numea Immanuel Kant statul de drept; Corina Rădulescu, Deontologia funcţiei publice – Suport de curs – Ed. Univ.
București, 2006, p. 9-10
2
În Despre spiritul legilor Ch. Montesquieu susține că „legea în general este rațiunea omenească în măsura în care ea
guvernează toate popoarele de pe pământ iar legile politice și civile ale fiecărui popor nu trebuie să fie decât cazuri
particulare la care se aplică această rațiune omenească“. Scopul deliberat a lui Montesquieu în această carte este să explice
legile umane și legile sociale. Conform lui, tot ceea ce există are legile sale, „Divinitatea“, „lumea materială“ și „substanțele
superioare omului“ au, la rândul lor, legi proprii; Ch. Montesquieu, Despre Spiritul Legilor, Editura Stiițifică, București, 1964,
pagina 17. Cartea este un studiu comparativ, concentrat asupra a trei tipuri de guvernare (republică, monarhie și despotism),
fiind realizat sub influența ideilor lui John Locke.
3
J.J Rousseau este de părere că proprietatea introduce răul în natura fundamental bună a omului şi îl provoacă la agresiuni:
„Primul om care, împrejmuind un teren, s-a încumetat să spună: „acesta este al meu” şi care a găsit oameni destul de proşti
ca să-l creadă a fost adevăratul întemeietor al societăţii civile. De câte crime, războaie, omoruri, de câtă mizerie şi orori ar fi
scutit omenirea cel care, scoţând ţăruşii sau astupând şanţul, ar fi strigat semenilor săi: „Feriţi-vă să-l ascultaţi pe acest
impostor; sunteţi pierduţi dacă uitaţi că roadele sunt ale tuturor şi că pământul nu este al nimănui”; Jean-Jacques Rousseau,
Contractul social, Bucureşti, 1957, p. 56.
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prerogativele acestor puteri (totusi dupa revizuirea din 2003, acest principiu a fost consacrat expres in cadrul
art. I)
titlu III al Constitutiei a avut si are urmatoarea structura
(puterea legislativa)
cap I – Parlamentul
organ reprezentativ suprem al poporului roman
unica autoritate legiuitoare a tarii
(puterea executiva)
cap II – presedintele
cap III – Guvernul
cap IV – raporturile Parlamentului cu Guvernul
cap V – administratia publica
(puterea judecatoreasca)
cap VI – autoritatea judecatoareasca
Desi neprevazut initial de legea fundamentala a tarii, principiul separatiei puterilor in stat a fost ridicat
implicit la rang constitutional odata cu revizuirea constitutiei, prin legea de revizuire 429/2003, fiind
completat art. 1 cu un nou alineat (devenit alin. 4) potrivit caruia statul roman se organizeaza potrivit
principiului separatiei si echilibrului puterilor (legislativa, executiva si judecatoreasca), in cadrul democratiei
constitutionale.
2) Gandirea juridica moderna a aparut in perioada absolutismului monarhic ca o reactie impotriva
acestuia, pornindu-se de la constatarea ca acela care detine puterea are tendinta naturala sa abuzeze de
ea.
a) De aceea pentru a stopa abuzul, puterea trebuie sa opreasca puterea (Montesquieu), adica puterile
trebuie sa fie incredintate unor titulari diferiti care sa se controleze si contracareze reciproc.
b) Insa tot el (Montesquieu) recunostea ca nicaieri si niciodata puterile nu pot fi complet separate, pentru
ca autoritati care apartin unor puteri, exercita si atributii specifice altei puteri.
 EXP: seful statului care este exponent al executivului, indiferent de forma de guvernamant, este
cel care promulga legile (atributii din sfera puterii legiuitoare) sau acorda gratierea individuala
(atributii din sfera puterii judecatoresti). De aceea puterile trebuie sa fie si sa ramana separate,
dar sa existe si o colaborare intre acestea, pentru a se realiza un echilibru inerent functionarii
normale a oricarei societati.
III) Administratia

publica este o componenta a puterii executive fara a fi singura

componenta a acesteia, in mod traditional recunoscandu-se doua dimensiuni ale executivului:
A) Guvernarea

Prin care se dispun si transpun in practica deciziile esentiale pentru prezentul si mai ales pentru
viitorul unei tari, care fundamenteaza politic strategia interna si externa.
B) Administratia

Prin care se satisfac nevoile cotidiene, necesitatile de interes public, avand la randul ei 2 roluri
esentiale:
Executarea legii (1)
Prestarea de servicii publice in limitele legii (2)
a) Serviciul public reprezinta o institutie traditionala a dreptului administrativ (dreptu administrativ,
multa vreme a fost definit ca fiind un drept al serviciilor publice)
b) Serviciul public reprezinta o activitate desfasurata de un agent public sau de un agent privat autorizat
de un agent public, prin care, in regim de putere publica, se satisfac nevoi sociale de interes public.
 Nu orice nevoie existenta la un moment dat in societate, devine o misiune pentru serviciul public si
administratie in general. Pentru a dobandi un asemenea statut ea trebuie sa fie evaluata de clasa
politica, dupa ce a fost determinata in mod obiectiv, si sa fie transpusa intr-o norma de drept.
 Regimul de putere publica in antiteza cu regimul de drept comun, reprezinta ansamblul unor
prerogative exorbitante, derogatorii de la dreptul comun cu care sunt investite autoritatile publice
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si prin intermediul carora, fac sa prevaleze interesul public, general, atunci cand acesta vine in
contradictie cu interesul particular.
IV) Administratia publica, in sistemul constitutional actual, difera de regimul trecut (totalitar), prin
particularitatea ca nu mai este in totalitate o administratie de stat, putandu-se identifica 2 mari forme de
administratie publica:
A) Administratie de stat (statala), care cuprinde:
Intreaga administratie de la nivel central
Unele structuri administrative (autoritati, institutii) care isi desfasoara activitatea in teritoriu (prefectul –
reprezentatul Guvernului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe
centrale)
Intre conceptele de administratie publica pe de o parte si administratie de stat pe de alta parte,
exista o relatie de la intreg la parte.
B) Administratia locala, realizata in unitatile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt acestea reglementate
prin art. 3 din Constitutie fiind vorba despre comune, orase, judete, cu posibilitatea ca in conditiile legii, unele
orase sa fie declarate municipii.
V) Administratia publica din unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in baza principiilor
constitutionale ale autonomiei locale, descentralizarii si deconcentrarii serviciilor publice, ceea ce ii creaza un
statut distinct, exercitat prin autoritati publice alese de colectivitatile teritoriale prin vot universal, egal, direct,
secret si liber exprimat tocmai pentru a realiza nevoile sociale ale colectivitatilor pe care le-au ales si pe care le
reprezinta.

Dreptul administrativ, ramura a dreptului public
Administratia publica reprezinta institutia juridica centrala a dreptului administrativ, care la randul
lui reprezinta o ramura a dreptului public.
I) Diviziunea intre cele doua mari ramuri de drept (public si privat) a fost realizata inca din antichitate, si ea se
regaseste concentrata in adagiul lui Ulpian - PUBLICUM IUS EST QUOD AD STATUM REI ROMANAE SPECTAT, IUS
PRIVATUM EST QUOD AD SINGULORUM UTILITATEM = dreptul public este cel care are ca obiect de reglementare
viata statului, a autoritatilor acestuia, raporturile dintre autoritati, raporturile statului cu aceste autoritati si cu alte
state, inclusiv raporturile cetateanului cu statul, pe cand dreptul privat relementeaza raporturile dintre particulari.
A) Dreptului public îi este specific regimul de putere publica, bazat pe inegalitatea juridica, statul si autoritatile
sale, aflandu-se intotdeauna pe o pozitie de superioaritate fata de cetatean.
B) Dreptului privat îi este specific regimul de drept comun, care se bazeaza pe egalitatea juridica a partilor.
II) Dreptul administrativ e definit ca reprezentand acea ramura a dreptului public prin care se reglementeaza
raporturile sociale care privesc executarea legii, prestarea de servicii publice in limitele legii, precum si
raporturile contencioase (conflictuale) existente intre o autoritate publica pe de o parte si cel vatamat in
drepturile sau interesele sale legitime, prin actele administrative ilegale ale acestor autoritati publice, pe de alta
parte.
Trasaturi ale dreptului administrativ:
A) Ramura a dreptului public, alaturi de dreptul constitutional, dreptul european etc
B) Dreptul administrativ reglementeaza doua categorii de relatii sociale:
1) Relatiile de administratie activa care au ca obiect punerea in executare a legii si prestarea in limitele
acesteia de servicii publice.
2) Raporturi de natura contencioasa, izvorate sau aparute intre o autoritate publica pe de o parte si
persoanele fizice sau juridice, care au fost vatamate prin actele administrative ilegale ale acestei autoritati
pe de alta parte.
C) Dreptului administrativ ii este specific regimul de putere publica, care presupune investirea autoritatilor
administrative cu prerogative (atributii) care deroga de la dreptul comun si prin intermediul carora, reusesc
sa impuna interesul public, in fata interesului particular.
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III) In sistemul constitutional actual, puterea executiva are o structura bicefala, ea beneficiind de doi sefi
(Presedintele si Guvernul)
Regimul politic consacrat de actuala Constitutie este calificat in opinia majoritara a doctrinei ca un
regim politic de tip semiprezidential, atenuat sau parlamentarizat, formula prin care s-a incercat sa se
raspunda, specificului Romaniei care a traversat o perioada de peste 40 de ani de regim totalitar si in care
prerogativele care intr-un regim prezidential tipic revin sefului de stat, sa fie transferate catre Parlament,
calificat de catre Constitutie ca organ suprem reprezentativ.

Definitia si trasaturile administratiei publice
Administratia publica la fel ca si alte institutii care tin de ea (serviciul public) este definita intr-o dubla
acceptiune:
In sens formal, organic, ea semnifica un ansamblu de autoritati si institutii, de subiecte de drept in
acceptiunea lato-sensu, care desfasoara activitati de natura administrativa, acestea constand fie in
executarea legii, fie in prestarea de servicii publice in limitele legii.
In sens material-functional, ea evoca ansamblul activitatilor desfasurate de anumite subiecte de
drept, prin intermediul carora se infaptuieste administratia publica, prin punerea in executare a legii sau prin
prestarea serviciilor publice.

Cumuland cele 2 criterii de definire, administratia publica reprezinta ansamblul activitatilor
desfasurate de Presedinte, Guvern, ministere si celelalte organe ale administratiei centrale de specialitate,
prefect, autoritatile administrative si executive ale autonomiei locale (consilii locale, consilii judetene, primari
si presedinti de consilii judetene) prin care se pune in executare legea in regim de putere publica, sau in
limitele legii se presteaza anumite servicii publice.
Din definitie rezulta urmatoarele trasaturi


ale administratiei publice:

Prima trasatura. Administratia publica este desfasurata de un ansamblu de autoritati, institutii,
denumite generic organe ale administratiei publice.
o Din punct de vedere al locului unde sunt clasate si al intinderii in teritoriu a atributiilor pe care le
exercita:
 unele sunt organe centrale ale administratiei publice, care isi desfasoara activitatea la nivelul
intregii tari, avand o competenta teritoriala care vizeaza intregul teritoriu al tarii
 iar altele sunt autoritati locale plasate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, astfel
cum sunt acestea identificate in Constitutie, respectiv comune, orase (municipii) si judete.
Constitutia permite ca unitatile administrative locale, sa se constituie si la nivelul
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.
o Raportandu-ne la intinderea atributiior din punct de vedere al obiectului, al continutului lor:
 unele autoritati au o competenta materiala generala, in sensul ca atributiile lor vizeaza
intreaga administratie publica, indiferent de limitele competentei lor teritoriale (cei doi sefi
ai executivului, consiliul local, judetean, prefect, primar)
 iar altele au o competenta materiala de specialitate in sensul ca vizeaza domenii
determinate (ministerele, alte organe centrale de specialitate, regii autonome).

In sistemul constitutional si legal actual, identificam urmatoarele autoritati si institutii care
realizeaza administratia publica:
La nivel central
Presedinte + Guvern
Organe ale administratiei centrale de specialitate
Ministere (numai in subordinea Guvernului)
Alte organe ale administratiei centrale de specialitate
In subordinea Guvernului, altele decat ministerele.
In subordinea ministerelor
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Ca autoritati centrale autonome, ce se pot infiinta numai prin lege organica
La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale (la nivel local)
Nivel judetean, unde regasim 2 tipuri de administratie din punct de vedere al naturii care o
realizeaza:
Administratie de natura statala
Prefectul – reprezentantul Guvernului in judete si in municipiul Bucuresti
Servicii publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe centrale de specialitate ale
administratiei publice.
Administratie de natura autonoma locala
Consiliul judetean – autoritatea deliberativa, organ colegial sau pluripersonal
Presedintele Consiliului Judetean – autoritate executiva, organ unipersonal
Regii autonome, societati comericale, institutii publice – functioneaza sub autoritatea administratiei
publice judetene.
Nivel de comuna, oras sau minicipiu
Consiliile locale – autoritati deliberative cu caracter colegial sau pluripersonal
Primari – autoritati executive a administratiei publice locale cu caracter unipersonal
Regii autonome, societati comerciale, institutii publice – sub autoritatea administratiei publice locale.


A 2-a trasatura a administratiei publice este ca este reprezentata de regimul de putere

publica, aceasta semnificand acele prerogatie speciale derogatorii de la dreptul comun cu care sunt învestite
autoritatile aministrative si prin intermediul carora fac sa preveleze interesul general in fata interesului
particular, privat.

Administratia publica are doua componente esentiale (desfasoara doua categorii de activitati):

Executarea legii
Poate sa imbrace forma concreta, respectiv fapte si operatiuni materiale, administrative, cu caracter
productiv, prin care legea este in mod concret pusa in executare.
Semnifica si emiterea sau adoptarea de acte juridice, prin care legea este in mod concret pusa in
executare si care in mod evident au forta juridica inferioara legii.
Exp: art. 108, alin. 2, dispune ca Hotararile de Guvern se adopta pentru organizarea executarii legilor,
misiunea lor fiind astfel sa puna legea in executare.
Existenta celor 2 forme prin care administratia executa legea, a determinat doctrina sa se pronunte in
sensul ca administratia publica efectueza doua tipuri de activitati, respectiv unele cu caracter prestator si
altele cu caracter prescriptiv (adica prescriu norme).

Prestarea de servicii publice in limitele legii
Serviciul public reprezinta activitatea desfasurata de un organ public sau de un agent privat autorizat
de un organ public, prin care se satisfac nevoi sociale de interes public.
In realizarea serviciilor publice sunt implicate atat organe publice (autoritati sau institutii – EXP:
serviciul public de invatamant) cat si diferite subiecte de drept privat care au primit autorizarea legala tot de
la un organ public sa le presteze (institutii de invatamant particulare / private).
Atunci cand agentul public transfera unui privat atributul de a presta un serviciu public, el isi conserva
dreptul de a controla modul in care agentul privat presteaza serviciul respectiv, exercitand un control
permanent, de unde deriva si dreptul de a sanctiona agentul privat, atunci cand incalca exigentele specifice
activitatii pe care a transferat-o, care se pot concretiza inclusiv in suspendare sau inchidere de activitate (exp:
posturi private de televiziune sanctionate de CNA)

Izvoarele dreptului administrativ
Notiunea de izvor de drept este analizata intr-o dubla acceptiune:
Izvoare materiale prin care se evoca acele conditii concrete care genereaza norma juridica.
Izvoare formale de drept, ce imbraca doua forme
Izvoare formale scrise
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Izvoarele formale scrise ale dreptului administrativ
Codul administrativ – principalul izvor de drept – adoptat prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ – EMITENT:GUVERNUL ROMÂNIEI, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie
2019. Codul reprezintă materializarea unei vechi dorințe de unificare a normelor juridice din administrația publică.
I) Codul conține peste șase sute de articole (638 de articole) și este structurat în 10 părți.
II) Domenii de reglementare: Codul reglementează funcționarea Guvernului României, fiind alături de Constituție
unul dintre cele două acte normative care reglementează activitatea acestuia.
De asemenea este reglementată activitatea funcțiilor de primar, președinte de consiliu județean, viceprimar,
consilier local sau județean.
Ordonanța reglementează regimul juridic al proprietății publice.
Totodată ordonanța reglementeaza activitatea funcției publice de prefect etc.
Codificarea administrativă, aşa cum s-au exprimat păreri în literatura de specialitate, trebuie să asigure întro concepţie unitară: organizarea raţională a întregului aparat de specialitate al administraţiei publice în scopul
creşterii eficienţei acestuia; stabilirea precisă a drepturilor şi obligaţiilor care revin funcţionarilor din
administraţia publică, a răspunderii lor pentru faptele de serviciu; cunoaşterea de către cetăţeni a drepturilor
şi obligaţiilor ce le revin în calitate de subiecte ale raporturilor juridice alături de administraţia publică. S-a
apreciat că acest Cod de drept administrative, deși sub anumite aspect, criticabil, ar trebui să reflecte pe planul
reglementărilor juridice atât activitatea administrativă în ansamblul ei cât şi fenomenul administrativ derivat
din faptul administrative. S-a apreciat că acest Cod administrativ ar trebui să reglementeze mai detaliat
jurisdicţia administrativă şi să precizeze concordanţa cu celelalte acte normative.
 Ideea unui Cod administrativ nu este una deloc nouă. Pe 9 iulie 2018 Camera Deputaților a adoptat în calitate
de cameră decizională primul proiect de cod administrativ din România. Proiectul a fost atacat la Curtea
Constituțională și a fost declarat neconstituțional de Curte pe 6 noiembrie 2018 prin decizia 681 din 2018:
 Codul a fost criticat deoarece guvernul l-a adoptat prin ordonanță de urgență; Codul a fost atacat la Curtea
Constituțională de Avocatul Poporului în august 2019. Pe 12 februarie 2020 Curtea a constatat că ordonanța
este constituțională și a respins obiecția Avocatului Poporului. Codul a fost criticat de mass-media deoarece
reglementează acordarea de pensii pentru foștii primari, viceprimari și președinți de consilii județene.
 De asemenea actul normativ a fost criticat pentru faptul că prevede posibilitatea consiliilor locale de a utiliza
limba minorităților naționale și în localitățile unde acestea nu sunt reprezentate de peste 20% din cetățeni etc.
Printre actele normative abrogate de actualul cod administrativ se enumeră și următoarele:
 Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului;
 Legea nr. 90/2001 pentru organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea
aparatului de lucru al Guvernului;
 Ordonanța Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale
 Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României;
 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici
 Decretul nr. 478/1954 privitor la donațiile făcute statului;
 Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 etc...

Constitutia
I) Este legea suprema, fundamentala in stat, prima in ierarhia juridica, caracterul ei suprem regasindu-se
proclamat prin art. 1, alin. 5 din Constitutie, potrivit caruia, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor
este obligatorie.
II) Constitutia reprezinta izvor de drept, pentru toate ramurile dreptului, in special pentru dreptul constitutional,
dar si pentru dreptul administrativ. Unele dintre prevederile sale sunt izvoare exprese pentru aceasta ramura de
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drept in sensul ca ele fac referire la institutii, principii, norme aplicabile in mod direct administratiei publice
(cap.5 al titlului III din constit = Administratia publica) iar altele reprezinta izvoare implicite, ele consacrand
reguli constitutionale, aplicabile tuturor autoritatilor statului de drept in ansamblul sau, inclusiv administratiei
publice (art. 16 alin.1 consacra egalitatea tuturor in fata legii si a autoritatilor publice, iar pe de alta parte consacra
faptul ca nimeni nu e mai presus de lege).

Legea
Concept utilizat in limbajul cotidian intr-o dubla acceptiune:
Lato sensu – orice act juridic cu forta obligatorie.
Stricto sensu – act juridic al Parlamentului, care poarta aceasta denumire.
In sistemul constitutional actual exista 3 tipuri de legi:
) A) Constitutionale
Sunt cele prin care se revizuieste sau se modifica Constitutia, dupa procedura reglementata de Titlul
VII denumit Revizuirea Constitutiei. Nu orice norma constitutionala poate sa faca obiectul revizuirii:
Prin art. 152 intitulat Limitele revizuirii, sunt consacrate anumite interdictii sau limitari in ceea ce
priveste modificarea legii fundamentale - Nu pot face obiectul revizuirii dispozitiile constitutionale care privesc
:
caracterul statului roman de stat national independent unitar si indivizibil
foma republicana de guvernamant
Dispozitii privind integritatea teritoriului
Independenta justitiei, garantul independentei justitiei fiind CSM-ul
Pluralismul politic, care reprezinta o valoare regasita si in jurisprudenta Curtii Europene de la
Strasbourg (CEDO), care a fundamentat teza ca un stat de drept inseamna in egala masura un pluralism politic
si un pluralism religios.
Limba oficiala
Constitutia limiteaza posibilitatea de revizuire a Constitutiei prevazand ca nu poate avea loc nicio
revizuire daca ea are ca finalitate suprimarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor sau a
garantiilor constitutionale. (alin. 2)
Este interzisa revizuirea constitutiei pe perioada starilor de asediu, de urgenta sau de razboi. (alin. 3)
Prin art. 115, alin. 6 e interzisa adoptarea OUG in domeniul legilor constitutionale.
Prevederile dintr-o lege constitutionala constituie izvoare de drept administrativ in masura in care
vizeaza administratia publica.
EXP: in Legea de revizuire nr. 429/2003 a fost modificat articolul care reglementeaza principiile de
baza ale administratiei publice locale (actualul art. 120, fost 119) sau institutia prefectului (actualul art. 123,
fost 122) prin norme care reprezinta izvoare exprese pentru dreptul administrativ.
B) Organice si
C) Ordinare
Elemente care le diferentiaza:
 Obiectul de reglementare deosebeste cele 2 tipuri de legi, in sensul că:
o Legea organica reglementeaza exclusiv acele materii care sunt
prevazute expres in Constitutie, fie in enumerarea de la art. 73 alin. 3
literele a-s, fie in celelalte texte constitutionale la care trimite litera t.
o Prin eliminare, celelalte domenii nerezervate de Constitutie legilor
organice, tin de legile ordinare.
 Modul de adoptare deosebeste cele 2 legi astfel:
o Legea organica se adopta cu majoritatea absoluta (art. 76, alin. 1).
o Legea ordinara cu majoritatea simpla, adica majoritate membrilor
prezenti in fiecare camera.
Elementele comune celor doua legi:
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 Obligativitatea publicarii in M. Of. care deriva din principiul obligativitatii si
acela ca nimeni nu poate invoca necunoasterea legii, ori pentru a fi cunoscuta
legea trebuie publicata.
Momentul intrarii in vigoare a legii este de 3 zile de la publicare, daca in continutul ei
nu se prevede o alta data.
 Promulgarea legii de catre Presedinte care reprezinta o atributie specifica
fiecarui sef de stat indiferent de forma de guvernamant si semnifica investirea
legii cu forta juridica obligatorie pentru toate subiectele de drept.
Dreptului de a promulga legea ii corespunde si cel de a se opune promulgarii, in
sistemul romanesc nepromulgarea e urmata fie de sesizarea CCR in cadrul controlului
prealabil de constitutionalitate, presedintele fiind unul din subiectele de drept care are
competenta sa sesizeze CCR, fie de solicitarea adresata Parlamentului de a reexamina
legea.
 Principiul neretroactivitatii legii, consfintit de art. 15 din Constitutie, potrivit
caruia legea dispune numai pentru viitor cu exceptia legii penale si
contraventionale mai favorabile.
In sistemul constitutional actual, regula o reprezinta legea ordinara, iar exceptia
legea organica.
Reprezinta izvoare pentru dreptul administrativ acele legi organice sau ordinare care reglementeaza
materii apartinand acestei ramuri de drept. Potrivit normelor constitutionale, multe dn legile organice vizeaza
in mod direct administratia publica, reprezentand izvoare ale ramurii dreptului administrativ, cum ar fi
prevederile art. 73 referitoare la contenciosul administrativ, statutul functionarului public, organizarea si
functionarea Guvernului, organizarea administratiei publice locale etc.

Actele Guvernului. Ordonante si Hotarari de Guvern.
Potrivit art. 108 alin. 1 din Constitutie, Guvernul adopta Hotarari si Ordonante. Succesiunea celor 2
tipuri de acte nu este intamplatoare:
Hotararile, desi au o forta juridica inferioara preced Ordonantele pentru ca Hotararea este actul tipic
al Guvernului prin care acesta pune in executare legea, exercitandu-si competenta de organ executiv a carui
misiune genereala este sa execute legea.
Ordonanta Guvernului este rodul unei competente legislative delagate, rezultat al transferului de
catre Parlament catre Guvern, a dreptului de a adopta acte juridice cu forta legii, numite Ordonante. Un
asemenea transfer denumit de Constitutie delegare legislativa, trebuie astfel realizat, incat sa se respecte rolul
Parlamentului de unica autoritate legiuitoare a tarii, consfintit de art. 61 alin. 1 din Constitutie. Aceasta
inseamna ca Ordonanta Guvernului, trebuie inteleasa ca o procedura de exceptie in materia legiferarii, ca
regula ar trebuii sa o reprezinte Legea ca act juridic al Parlamentului. Ordonanta Guvernului, ar trebuii sa
respecte prin intreaga procedura in care Guvernul apeleaza la ea, litera si spiritul care rezulta din art. 115
raportat la art. 108 din Constitutie.
Regimul constitutional al Ordonantelor Guvernului
Sunt consacrate prin art 115 si 108, doua tipuri de ordonante:
I) Ordonantele simple sau obișnuite
A) Se adopta numai in baza unei legi speciale de abilitare, prin care Parlamentul imputerniceste Guvernul, sa
adopte ordonante in materii care nu fac obiectul unei legi organice. Rezulta ca acest tip de ordonanta poate
reglementa numai materii ale legilor ordinare.
B) Legea de abilitare, trebuie sa prevada cu caracter obligatoriu, domeniul si data pana la care Guvernul poate
emite ordonante (in practica, de regula, pe perioada vacantelor parlamentare).
C) Ca regula, aceste ordonante nu se supun aprobarii Parlamentului, concluzia rezulta din formularea textului
(daca legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobarii Parlamentului), rezultand ca supunerea spre
aprobare este conditionata de o prevedere expresa in continutul legii de abilitare. In cazul in care nu este
respectat termenul, ordonanta isi inceteaza efectele (in practica, ca regula, legea de abilitare cuprinde
mentiunea aprobari de catre Parlament a ordonantei).
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II) Ordonantele de urgenta
A) Se adopta fara sa existe o abilitare expresa din partea Parlamentului, concretizata intr-o lege de abilitare.
Insasi Constitutia recunoaste Guvernului dreptul ca in anumite situatii cu o anumita procedura si anumite
restrictii sa recurga la acest tip de ordonante (abilitare de rang constitutional).
B) Pot fi adoptate numai in situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, Guvernul avand
obligatia sa motiveze urgenta in continutul ordonantei.
C) Aceste ordonanate se supun intotdeauna aprobarii Parlamentului, ele putand intra in vigoare numai dupa ce
au fost depuse spre aprobare la Parlament si dupa ce au fost publicate in Monitorul Oficial, deoarece
nepublicarea atrage inexistenta ordonantelor. In cazul in care Parlamentul nu se afla in sesiune, el se convoaca
in mod obligatoriu in termen de 5 zile de la depunere sau de la trimiterea ordonantei spre adoptare de la o
camera la cealalta.
D) Spre deosebire de ordonanta simpla , care poate sa reglementeze doar materii ale legilor ordinare, ordonanta
de urgenta poate sa reglementeze si materii ale legilor organice, caz in care adoptarea ei se va face cu
majoritate absoluta, prevazuta de art . 76 alin. 1, adica majoritatea membrilor fiecarei camere.
E) Procedura de adoptare de catre Parlament al acestui tip de ordonanta este caracterizata prin urgenta,
Constitutia impunand un termen de cel mult 30 zile de la depunere. Daca in acest termen ordonanta nu este
adoptata, prin procedura parlamentara, ea se considera adoptata tacit, si se inainteaza celeilalte camere, care
trebuie sa urmeze aceeasi procedura de urgenta.
F) Prin Constitutie au fost consacrate, in urma revuzuirii din 2003, anumite limitari ale dreptului Guvernului de a
recurge la acest tip de ordonante. Astfel este interzisa adoptarea de ordonante de urgenta in domeniul legilor
constitutionale, sau a ordonantelor de urgenta care sunt de natura sa afecteze regimul institutiilor
fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si indatoririle constitutionale, drepturile electorale sau sa
dispuna masuri de trecere silita a unor bunuri in proprietatea publica.
Intre cele doua tipuri de ordonante exista si anumite elemente comune de regim juridic:
Se semneaza de primul-ministru si se contrasemneaza de ministrii care trebuie sa le puna in
executare.
Se publica obligatoriu in Monitorul Oficial, nepublicarea atragand inexistenta actului.
Aprobarea sau respingerea ordonantelor se face prin lege, in care sunt cuprinse si ordonanatele al
caror efect a incetat ca urmare a nerespectarii termenului pana la care ordonantele simple puteau sa se
supuna aprobarii (art. 115 alin. 3). Atunci cand este cazul, in legea de aprobare sau de respingere, se vor
cuprinde si masuri cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonantei (o ordonanta
respinsa sau aprobata cu modificari, impune ca in legea de aprobare, sa fie cuprinse dizpozitii privind efectele
pe care ea le-a produs- EXP: incasarea unor impozite in baza unei ordonante care a fost respinsa de
Parlament).
Se supun controlului de constitutionalitate, exercitat de Curtea Constitutionala in baza art. 146 lit. d
din Constitutie, sub forma controlului aposteriorii, pe cale de exceptie, care poate viza in egala masura legea si
ordonanata, si care poate fi ridicata in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial, sau direct de
catre avocatul poporului in fata Curtii Constitutionale.
In urma revizuirii in 2003 a Constitutiei prin art. 126 alin. 6 teza a II-a, a fost recunoascuta competenta
instantelor de contencios administrativ, de a se pronunta asupra cererilor celor vatamati prin ordonante sau
dispozitii din ordonante declarate neconstitutionale. Regimul juridic al acestei proceduri este dezvoltat prin
legea 554/2004 a contenciosului administrativ.
Ordonantele, indiferent de tipul lor, reprezinta din punct de vedere al organului de la care emana, acte
administrative, iar din punct de vedere al regimului juridic si al fortei care le este convenita de Constitutie,
acte cu putere de lege.
In functie de obiectul lor de reglementare, ele pot constitui izvor de drept pentru ramura dreptului
administrativ (EXP: OUG 179/2005 prin care a fost modificata legea privind organizarea si functioanre a
institutiei Prefectului 340/2004) putand reprezenta in acelasi timp, izvor si pentru alte ramuri ale dreptului.
Regimul constitutional al Hotararilor Guvernului
Sunt acte administrative care din punct de vedere al intinderii efectelor pe care le produc, pot sa aiba
caracter normativ sau individual.
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Ca orice act administrativ, se supun controlului de legalitate, exercitat de instantele judecatoresti de
contencios administrativ.
Ca si Ordonantele de Guvern se semneaza de primul-ministru, se contrasemneaza de ministrii care au
sarcina punerilor in executare si se publica in Monitorul Oficial sub sanctiunea inexistentei.
Constitutia admite o exceptie si anume Hotararile cu caracter militar care se comunica numai
institutiilor interesate.
Hotararile de Guvern in calitatea lor de acte administrative, sunt izvoare ale acestei ramuri de drept,
putand constitui prin obiectul de reglementare si izvoare pentru alte ramuri.

Tratatul international ca izvor de drept administrativ
Adoptarea acestui act juridic parcurge o procedura in care sunt implicate mai multe autoritati publice
si anume Guvernul care le negociaza, presedintele care le incheie in numele Romaniei si Parlamentul care le
ratifica intr-un termen rezonabil.
Potrivit art. 11 alin. 2, tratatele care au fost ratificate de Parlament, fac parte din dreptul intern.
Prin legea de revizuire a Constitutiei, s-a introdus norma potrivit careia, in cazul in care un tratat la
care Romania urmeaza sa devina parte, cuprinde dispozitii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate sa aiba
loc numai dupa revizuirea legii fundamentale.
Constitutia obliga prin art. 120 ca dispozitiile sale referitoare la drepturile si libertatile fundamentale
cetatenesti, sa poata fi interpretate si aplicate in concordanta cu decalaratia universala a drepturilor omului, si
cu toate celelalte pacte si tratate la care Romania este parte.
In situatia in care exista o neconcordanta intre legile interne si reglementarile internationale la care
Romania este parte, au prioritate reglementarile internationale cu exceptia cazului in care legea interna
prezinta dispozitii mai favorabile.
Prin art. 148 alin. 2 s-a prevazut principiul prioritatii prevederilor din tratele constitutive ale UE si din
cele comunitare cu caracter obligatoriu, asupra dispozitiilor contrare din legile interne cu respectarea
prevederilor actului de aderare.
Pentru ca un tratat international sa constituie izvor de drep administrativ, este necesar ca el sa
indeplineasca mai multe conditii:
Tratatul sa contina reglementari din sfera administratiei publice (Carta Europeana privind exercitiul
autonomiei locale).
Tratatul sa fie de aplicatie directa, nemijlocita.
Tratatul sa fie ratificat de Parlament.

Actele ministerelor si ale celorlalte organe centrale de specialitate
In conformitate cu prevederile Constitutiei, (sectiune I, capitolul 5, titlul III) administratia centrala de
specialitate este formata din:
ministere, care se pot organiza si functiona nu mai in subordinea Guvernului
alte organe centrale de specialitate, care se pot organiza si functiona in subordinea Guvernului, a
ministerelor sau ca autoritati centrale autonome, aceasta din urma putandu-se infiinta numai prin lege
organica.
Constitutia nu contine prevederi cu privire la actele pe care le emite administratia centrala de
specialitate, ele regasindu-se fie in legea 90/2001 Privind organizarea si functionarea Guvernului, fie in actele
normative in baza carora sunt organizate si functioneaza asemenea autoritati publice (Legi, Ordonante sau
Hotarari de Guvern)
Aceste autoritati publice emit acte juridice care poarta denumiri diferite, cum ar fi Ordine, Instructiuni,
Precizari, Norme metodologice, Norme. Ca si Hotararile Guvernului in functie de intinderea efectelor lor pot
avea caracter normativ sau individual (unele avand eminamente un caracter normativ prin specificul lor,
Normele, Precizarile sau Instructiunile.
In cazul in care actul este normativ, legea impune publicarea lui obligatorie in Monitorul Oficial, pentru
a putea fi cunoscut de destinatarii lui.
Poate exista situatia in care 2 sau mai multe autoritati ale administratiei centrale de specialitate,
adopta in comun acte administrative (asa zisele Ordine comune analizate in doctrina si ca Hotarari comune)
11
2021

Drept administrativ – sinteze pentru licență
Odină Nicoleta Adriana
Anul II AP (2019 – 2020) UEMR
prin care mai multe autoritati administrative, s-au autoritati administrative si alte categorii de persoane
jurdice, decid reglementarea in comun a unei anumite situatii.
In calitatea lor de acte administrative, actele administratiei ministeriale sunt izvoare pentru aceasta
ramura de drept, putand constitui prin obiectul lor de reglementare izvor si pentru alte ramuri de drept.

Actele Prefectului si ale autoritatilor administratiei publice locale si judetene.
In conformitate cu legea privind organizarea si functionarea Prefectului si cea a administratiei publice
locale, autoritatile care functioneaza la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, emit (cele cu caracter
unipersonal) si adopta (cele colegiale sau pluripersonale), urmatoare categorii de acto juridice:
Prefectul emite ordine.
Consiliile locale si judetene adopta hotarari.
Primarii si presedintii de consilii judetene, emit dispozitii.
Acestea sunt acte administrative care pot avea:
caracter normativ, caz in care se aduc la cunostiinta prin publicare
caracter individual, caz in care se aduc la cunostiinta prin comunicare.
Ele produc efecte juridice si sunt izvoare de drept pentru destinatarii care sunt cuprinsi in limitele
unei unitati administrativ-teritoriale, in care acestea isi desfasoara activitatea.
Ele se supun unui dublu control de legalitate
pe de o parte, cel exercitat pe calea contenciosului administrativ, la sesizarea oricarei persoane fizice
sau juridice nemultumita sau vatamata prin actele ilegale ale autoritatilor administratiei publice locale
pe de alta parte, se supun controlului de legalitate pe care Prefectul il exercita in baza art. 123 din
Constitutie, asupra actelor Consiliului local judetean sau Primarului.
In cazul in care considera ca actul este ilegal, Prefectul il poate ataca in fata instantei de contenciosadministrativ.
Decrete in vigoare ale fostului consiliu de stat
I) Pe langa aceste categorii de izvoare formale scrise, in sistemul actual, se mai regasesc acte adoptate de autoritatile
publice care functionau pana in 1990, care nu se mai regasesc in sitemul constituional actual (Consiliul de stat
emitea Decrete, iar Consiliul de ministrii, corespondentul Guvernului adopta Hotarari) si care sunt inca in vigoare
ne fiind abrogate expres sau implicit, continund sa produca efecte juridice.
cum ar fi Decretele 31 si 32 /54 cu privire la persoanele fizice si juridice.
II) Aceste acte normative reprezinta in continuare izvoare de drept, unele inclusiv pentru dreptul administrativ

Izvoarele formale nescrise ale dreptului administrativ
Obiceiul (Cutuma)
In sistemul romanesc nu constituie izvor de drept, dar actualul art. 44 alin. 7 i-a cunoscut insa o
asemenea calitate, textul prevazand ca dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia
mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea tuturor celorlalte sarcini care potrivit legii
sau obiceiului revin proprietarului.
Constitutia aseaza obiceiul alaturi de lege din perspectiva efectelor (obligatiilor, sarcinilor) pe care le
produce asupra titularului dreptului de proprietate.
Prin art. 120 din Constitutie, raportat la Legea 215/2001 a administratiei publice locale, la baza
organizarii si functionarii acesteia, sunt asezate principiile autonomiei locale, descentralizarii si
deconcentrarii serviciilor publice.
Autonomia locala poate sa nasca anumite cutume, obligatorii pentru autoritatile autonome, cum ar fi
organiarea unor activitati sau evenimente in zile nelucratoare, nerespectarea acestor cutume, atrage aceleasi
consecinte ca si nerespectarea unor norme juridice. Pentru ca un obicei sa fie izvor de drept administrativ, se
cer urmatoarele conditii:
Sa vizeze prin continutul sau administratia publica.
Practica indelungata sau repetabilitate.
Convingerea de caracterul obligatoriu din partea destinatarilor sai.
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Jurisprudenta sau practica izvoarelor judecatoresti sau precedentul judiciar
In sistemul romanesc nu este considerata de principiu izvor de drept, desi ea influenteaza dreptul.
Art. 126 alin. 3 confera ICCJ prerogativa de a asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre
celelalte instante judecatoresti, conform competentei sale.
O hotarare judecatoreasca produce efecte intre partile in litigiu (INTER PARTES LITIGANTES) insa
legea contenciosului administrativ prevede ca acele hotarari ale instantelor de contencios administrativ,
definitive si irevocabile, prin care s-au anulat in tot sau in parte acte normative, sunt general obligatorii si au
efecte pentru viitor, publicandu-se in Monitorul Oficial cand vizeaza acte ale autoritatilor centrale (Hotarari de
Guvern, Ordine de ministru) sau in Monitoarele Oficiale ale judetelor cand vizeaza acte ale autoritatilor locale.
Ele urmeaza astfel acelasi regim pe care il au deciziile CCR care potrivit art. 137 alin. 4 se publica in M
Of, iar de la data publicarii, sunt general obligatorii si au efecte pentru viitor.
In Franta, jurisprudenta tribunalelor administrative este recunoscuta ca un veritabil izvor de drept,
doctrina se si exprima ca dreptul administrativ francez, este facuta mai mult de judecator decat de legiuitor,
iar atributul judecatorului administrativ de a adopta norme juridice prin jurisprudenta sa, este evocata prin
termenul de “jurislator”.

Doctrina sau literatura de specialitate
Ca regula nu reprezinta izvor de drept insa ea influenteaza procesul de formare si aplicare a dreptului,
tezele exprimate in doctrina, propunerile formulate fiind utilizate atat in procesul de elaborare, modificare,
completare a legislatiei, cat si in activitatea practica, in activitatea de solutionare a litigiilor de catre instantele
judecatoresti.

Principiile dreptului administrativ
Dreptul administrativ este guvernat de:
- principiul legalității - consactat constitutional (art. 1, alin (5) al Constituției României),
- este regula fundamentală în temeiul căreia toate autoritățile statului, organizații și organisme cu
caracter neguvernamental, funcționarii publici, cetățenii și ceilalți locuitori ai țării sunt obligați să respecte
Constituția și celelalte acte juridice normative ce reglementează raporturile sociale la care participă10.
- Importanța principiului în raport cu sistemul de organe și autorități executive: întreaga activitate a
acestora se impune a se desfășura pe baza legii și în conformitate strictă cu legea, respectarea principiului
legalității fiind obligatorie pentru orice autoritate publică, precum și pentru oricare subiecte de drept
- în cadrul activității pe care o desfășoară, autoritățile publice au obligația să respecte conținutul legii,
în sensul de a emite sau adopta acte administrative în vederea organizării și executării legii, fără însă a o
modifica sau completa11.
- este un drept exorbitat - Dreptul administrativ este alcătuit din norme juridice care dau
posibilitatea administrației să se manifeste ca subiect de drept special, investind-o cu atribuții de putere
publică, în realizarea funcției executive.
- Prerogativele de putere publică atribuite autorităților administrative determină plasarea
administrației pe o poziție specială în raport cu particularii, de inegalitate juridică.
- prerogativele de putere publică (drepturi exorbitate) dau administrației posibilitatea de a se impune
particularilor creând drepturi și impunând obligații acestora, prin acte cu caracter obligatoriu și unilateral.
- Dreptul adminstrativ reglementează o extraordinară varietate de domenii - caracetristică
generate de:
- multitudinea de sarcini ale statului
- multitudinea de relații sociale care intra în sfera de activitate a adminsitrației
- nevoia de a reglementa realizarea acestor sarcini și relații sociale.
- În dreptul administrativ interesul public are prioritate față de interesul privat, - în statul de
drept, interesele statului sunt ale colectivității, deci trebuie să fie prioritare în raport cu cele ale individului.
- motivele prioritizării interesului public față de interesul privat: pe de o parte faptul că, într-un stat de
drept interesul general este plasat deasupra intereselor particulare, iar pe de altă parte misiunea statului și a
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autorităților este aceea de a organiza servicii publice în vederea satisfacerii interesului public, general asigurand

1.

dreptului administrativ ca drept al
administrației și prezentarea instituțiilor
publice ca ansamblu de structuri organizate
IZVOARELE

Obiceiul (Cutuma)
In sistemul romanesc nu constituie izvor de drept,
dar actualul art. 44 alin. 7 i-a cunoscut insa o asemenea
calitate, textul prevăzând ca dreptul de proprietate obligă la
respectarea sarcinilor privind protecția mediului și
asigurarea bunei vecinătăți, precum si la respectarea
tuturor celorlalte sarcini care potrivit legii sau obiceiului
revin proprietarului.

Expunerea,
dialogul,
dezbaterea,

Exemplul de
sinteză

Sunt izvoare
propriu-zise ale
dreptului
administrativ:


Obiective:
izvoarele
dreptului
administrativ,
Principiile
acestuia

Constituția așează obiceiul alături de lege din
perspectiva efectelor (obligațiilor, sarcinilor) pe care le
produce asupra titularului dreptului de proprietate.



Jurisprudenta sau practica izvoarelor judecatoresti
sau precedentul judiciar



Actele organelor
administrației, de
exemplu actele
Guvernului.
Ordonante si
Hotarari de
Guvern; Actele
ministerelor si a
celorlalte organe
centrale de
specialitate



Tratatul
international
când
reglementează
relațiile sociale ce
privesc activitatea
administrației

În sistemul românesc nu este considerată de
principiu izvor de drept, deși ea influentează dreptul.

Doctrina sau literatura de specialitate
Ca regulă, nu reprezintă izvor de drept însă ea influențează
procesul de formare și aplicare a dreptului; tezele exprimate în
doctrină, propunerile formulate în doctrină, fiind utilizate atât în
procesul de elaborare, modificare, completare a legislației, cât și în
activitatea practică, în activitatea de soluționare a litigiilor de către
instanțele judecătorești.

Administrația publică, la fel ca și alte instituții care
țin de ea (serviciul public) este definită într-o dubla
accepțiune:

Administrația
publică –
trăsături și
dubla
accepțiune:
* In sens formal
- organic
*In sens
material funcțional

Constitutia, legea
organică și cea
ordinară - doar
atunci când
reglementează
relațiile sociale
ce apar în
activitatea
administrației
Codul
administrativ

funcționarea lor continuă și regulată.
- în vederea apărării particularilor și a intereselor individuale se impune instituirea unor mijloacelor
legale la îndemâna particularilor; au acest rol drepturile-garanții, prevăzute constituțional în art. 51(dreptul
de petiționare) și art. 52(dreptul persoanei vătămate într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o
autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, fiind
îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea
pagubei), și reglementate detaliat prin O.G. nr 27/2002 privind soluționarea petițiilor, respectiv Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ.
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Dreptul administrativ
reglementează relațiile
sociale ce apar în
activitatea administrației
de stat sau în legătură cu
aceasta, adică relațiile
între organele
Autoritati si
administrative și între
institutii care
acestea și alte organe de
realizeaza
stat, cele dintre
administratia
administrație și cetățeni;
publica
principiile organizării și
la nivel central funcționării
administrației;
la nivel local
Obiectul
dreptului adm.

Obiectul de reglementare al dreptului administrativ cuprinde
două situații:
1. reglementarea relațiilor sociale din sfera administrației
publice împreună cu alte ramuri ale dreptului public;
2. reglementarea relațiilor sociale din sfera administrației
publice împreună cu alte ramuri de drept privat.

In sistemul constituțional și al actualului cod
administrativ, identificăm următoarele autorități și
instituții care realizează administrația publică

Autorități publice care prin statutul lor nu pot fi
încadrate în niciuna dintre cele trei puteri ale
statului, ele fiind autorități autonome de rang
constituțional

Curțile
constituționale,
Avocatul
poporului,
Curțile de
conturi etc.

De asemenea,
reglementează relațiile de
natură conflictuală dintre
autoritățile publice sau
persoanele juridice de
drept privat care exercită
atribuții de putere publică,
precum realizarea unui
interes public, asimilate
autorităților publice, pe de
o parte, și cei vătămați în
dreptul lor prin acte
administrative ale acestor
autorități, pe de altă parte.
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Norma de drept administrativ
O norma de drept sau norma juridica in general, reprezinta o regula de conduita generala, abstracta, cu
caracter obligatoriu, a carei respectare si punere in executare se realizeaza de buna voie, iar in caz de nevoie
prin interventia fortei de coercitie a statului.
In functie de specificul relatiilor sociale care fac obiectul reglementarii, indentificam norme specifice
fiecarei ramuri a dreptului.
Pentru dreptul administrativ, normele sale au ca obiect sau reglementează relatiie sociale care vizeaza:

fie punerea in executare a legii sau prestarea in limitele acesteia a unor servicii publice

fie solutionarea unui litigiu aparut in sfera administratiei generat de forme de activitate ilegala a
acesteia.
Ca orice alta norma juridica, si cea de drept administrativ are o structura logico-juridica trihotomica,
fiind formata din ipoteza, dispozitie si sanctiune. Exista unele ramuri de drept (dreptul constitutional) unde
se considera ca norma de drept cuprinde numai doua elemente, neavand sanctiune. Aceasta abordare a vizat
si dreptul administrativ, insa ea a fost abandonata atat pe considerentul regasirii exprese a sanctiunii in
norma de drept administrativ, cat si pe acela ca o norma juridica nu este pusa in practica numai de teama
sanctiunii.
In sfera dreptului public, in general si al celui administrativ in particular, norma juridica se respecta si
dupa caz, se executa si din convingere. Aceasta realitate fiind reflectata si prin corelatia dintre responsabilitate
si raspundere.
Responsabilitatea inseamna asumarea constienta a unor valori consacrate prin norme de drept.
raspunderea intervine cand inceteaza responsabilitatea si sunt incalcate valorile consacrate prin
norme juridice.
Ipoteza normei de drept administrativ poate sa contina definitii, determinarea obiectului de
reglementare, a subiectelor la care se refera norma, continutul si semnificatia unor concepte.
Din punct de vedere al caracterului normei de reglementare, unele dintre ele sunt:
Imperative - atunci cand obliga la o anumita conduita
fie impunand o asemenea conduita (norma onerativa)
fie interzicand o anumita conduita (norma prohibitiva).
Permisive atunci cand nici nu obliga nici nu opreste, lasand la latitutinea subiectului de drept sa isi
decida conduita in cadrul pe care ea il prescrie.
Din punct de vedere al tehnicii de reglementare a drepturilor si obligatiilor izvorate din norma,
identificam doua

categorii:

Norma care prescrie in detaliu conduita subiectelor destinatare, pe care acestea au obligatia sa o
urmeze, si care genereaza asa numita competenta legata in care destinatarul normei este tinut sa urmeze
conduita pe care i-o prescrie norma atat pe fond cat si pe forma (procedura).
Norma in care conduita partii este reglementata in general ca finalitate, ca obiect, lasand
subiectului de drept libertatea de a decide modul in care o va transpune in practica (competenta de
apreciere). Aceasta ultima forma trebuie inteleasa prin raportare la puterea discretionara a administratiei
publice, prin care intelegem libertatea de care dispune o autoritate administrativa in a alege dintre mai multe
solutii posibile si legale in egala masura pe aceea care satisface o anumita nevoie sociala, dintr-un timp si loc
date, intr-un mod care sa respecte aceste particularitati.
Dispozitia cuprinde drepturile care revin subiectele active si obligatiile de care sunt tinute subiectele
pasive
Sanctiunea normei cuprinde consecintele care sunt atrase in cazul incalcarii conduitei pe care norma
o prescrie. Exista mai multe tipuri de sanctiuni:
In functie de obiectul sanctiunilor
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Sanctiuni cu privire la acte juridice
Sanctiuni cu privire la personal
Sanctiuni cu privire la bunuri
Sanctiuni mixte ce cuprind atat acte cat si persoana si bunurile ei
In functie de temeiul obiectiv al interventiei lor, identificam sanctiuni specifice fiecareia din cele 3
forme de raspundere specifice dreptului administrativ:
Sanctiuni specifice raspunderii administrativ-disciplinare (suspendarea din functie a unui demnitar)
Sanctiuni specifice raspunderii contraventionale (avertisment, amenda)
Sanctiuni specifice raspunderii administrativ – patrimoniale care vizeaza despagubirile care vizeaza
despagubirile acordate pentru prejudicile materiale sau morale pe care administratia publica le genereaza
prin actele sale ilegale.
In actiunea normei juridice in general (inclusiv a celei de drept administrativ), regasim principiul
simetriei juridice, potrivit caruia un act juridic poate sa fie modificat, completat sau abrogat printr-un alt act
juridic care are aceeasi forta, sau o forta juridica superioara (o Hotarare de Guvern nu poate sa modifice sau sa
completeze o Lege, reciproca fiind adevarata).
In practica regasim incalcari ale acestui principiu, cum ar fi:
Printr-o Ordonanata de urgenta (OUG 77/2010) se modifica si completeaza OUG 34/2006 privind
regimul achizitiilor publice. Ordonanta este aprobata printr-o lege cu numarul 278/2010 publicata in
Monitorul Oficial din 31 decembrie 2010, prin care se modifica in mod expres continutul OUG 77/2010 si in
mod implicit continutul Legii organice nr 554/2004 a contenciosului administrativ. Modificare adusa de Legea
278/2010 vizeaza schimbarea naturii juridice a contractului de achizitie publica, acesta fiind calificat
pana la acel moment ca un contract administrativ si calificarea lui ca un contract comercial. Totodata si ca o
consecinta a primei modificari se prevede ca solutionarea litigiilor care privesc contractele de achizitie
publica, va reveni tribunalelor comerciale si nu instantelor de contencios administrativ cum era anterior
reglementarea legala.
Calitatea contractului administrativ a contractului de achizite publica este consacarata expres de legea
contenciosului administrativ nr 554/2004 care in definitia data actului administrativ, asimileaza acestuia
contractele privind punerea in valoare a unui bun proprietate publica, efectuarea unei lucrari publice,
prestarea unui serviciu public, realizarea unei achizitii publice, precum si orice alt contract pe care o lege
speciala il califica a fi contract administrativ, conferind instantelor de contencios administrativ, solutionarea
litigiilor derivate din el.
Legea 278 a fost adoptata cu majoritatea prevazuta de art. 77 alin. 2 din Constitutie fiind astfel o lege
ordinara, pe cand legea 554 a fost adoptata cu majoritatea prevazuta de art. 76 alin.1, ea fiind calificata prin
chiar textul constitutional art 72 alin.3 lit. K, ca fiind o lege organica. (a se analiza si comenta legalitatea acestei
legi).

Codificarea normelor de drept administrativ
Sistematizarea normelor apartinand unei ramuri de drept, intr-o lege care sa aiba semnificatia
unui cod, care sa creeze cadrul unitar aplicabil unui domeniu si sa se bucure de o anumita stabilitate, este o
preocupare care s-a concretizat de-a lungul timpului in elaborarea unor acte juridice care au rezistat chiar
secole cum ar fi C. civ. Francez din 1804 si care a vizat cu precadere ramurile dreptului privat.
Preocupari pentru codificarea dreptului public, au vizat in special dreptul penal, iar in ultima perioada
si alte ramuri ale dreptului public (dreptul finanaciar, procedura fiscala, codul vamal, in unele state, inclusiv
dreptul administrativ).
Se sustine necesitatea consacrarii unui cadru legal al administratiei publice, atat a celei active cat si a
celei conflictuale (contenciosul administrativ), acesta din urma bucurandu-se deja de o reglementare cu
caracter organic. Astfel de preocupari sunt proclamate si in documentele cu caracter politic respectiv actele de
guvernare, fara a se fi concretizat insa și in adoptarea unui cod de proceduri administrative, pana in prezent.
Proiecte au fost elaborate, sunt inca in lucru, fara a se fi finalizat procesul de legiferare. Au fost adoptate insa
coduri pentru institutii care la origine au tinut de dreptul administrativ (codul fiscal si de procedura fiscala)
asupra carora au loc frecvente modificari legislative, ceea ce afecteaza statornicia de care trebuie sa se bucure
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un cod. Problema ramane deschisa si importanta, pentru ca desi administratiei publice ii este specifica o
continua modificare, adaptare la nevoile sociale in continua transformare, aceasta nu elimina existenta unui
cadru unitar de principii a unui cod in limitele caruia sa se produca astfel de mutatii.
Având în vedere:

angajamentele constante și termenele asumate de România în raport cu instituțiile Uniunii Europene,
inclusiv

nevoia unor măsuri de reformă a administrației publice, a căror reglementare nu mai poateu fi
amânată, precum și

urgența luării unor măsuri pentru asigurarea premiselor de stabilitate, independență și profesionalism
în exercitarea funcțiilor publice,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații
extraordinare a căror reglementare necesitau o urgență, etc...

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României a adoptat prin
ordonanță de urgență (ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019), privind actualul Cod administrativ)
al României4.

Raporturile de drept administrativ
Un raport juridic in general este o relatie sociala care a cazut sub incidenta unei norme de drept.
Raportul de drept administrativ reprezinta si el o relatie sociala reglementata fie direct fie indirect prin
incidenta unui fapt juridic de o norma de drept administrativ.
El se caracterizeaza prin anumite trasaturi:
unul din subiectele raporturilor de drept administrativ are calitatea de subiect calificat de drept fiind
vorba despre o autoritate a administratiei publice.
a 2-a trasatura se realizeaza intr-un regim de putere publica specific administratiei cu ajutorul caruia
aceasta reuseste sa impuna interesul general, in fata celui particular sau privat.
In al 3-lea rand continutul raportului de drept administrativ vizeaza acte si actiuni prin intermediul
carora legea este pusa in executare sau in limitele ei se presteaza diferite servicii publice.
In conformitate cu sistemul constitutional actual, pot fi identificate
mai multe tipuri de raporturi de drept administrativ:
o Raporturile de subordonare care se stabilesc intre subiecte de drept aflate intr-o pozitie de
subordonare ierarhica, unul fata de celalalt (in subordinea Guvernului regasim atat ministerele cat si
alte organe centrale de specialitate, care pot fi infintate cu avizul Curtii de Conturi, si cu conditia ca
legea sa recunoasca o asemenea competenta Guvernului)
o Raporturile de colaborare care se stabilesc intre autoritati care nu se afla in subordinea ierarhica
una fata de cealalta avand caracter autonom la nivel central sau local.
 Raporturi dintre primar si consiliul local
 Raporturi dintre doua sau mai multe autoritati autonome cetrale
o Raporturile de coordonare in care subiectele participante la raport nu se subordoneaza unul
celuilalt, insa unul dintre ele exercita anumite atributii necesare bunei desfasurari a activitatii si
realizarii unu scop sau obiectiv comun.
Art 122 din Constitutie califica consiliul judetean ca fiind autoritatea sdministratiei publice pentru
coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de
interes judetean.
o Raportul de tutela administrativa, denumire imprumutata din dreptul familiei, insa cu alte
semnificatii în dreptul administrativ.
 In dreptul familie reprezinta o forma de protectie a celui lipsit de capacitate juridica.
4

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ – EMITENT - GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019
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In dreptul public, tutela administrativa raportata in mod traditional la Prefect, reflecta dreptul
acestuia in calitate de reprezentant al Guvernului, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, de a
supraveghea activitatea autoritatilor autonome locale, in scopul determinarii modului in care legea este
respectata.

Atunci cand apreciaza ca actele consiliilor locale, judetene, primarilor sunt nelegale, el le poate ataca
in fata instantelor judecatoresti de contencios administrativ, ceea ce atrage suspendarea de drept a actului
astfel atacat.

Insasi Constitutia exclude prin art. 123 alin. 4 existenta unor raporturi de subordonare intre Prefecti
pe de o parte, Consiliile locale si Primari precum si Consiliile judetene si presedintii acestora pe de alta parte.

Acceptiunea sintagmei tutela adminstrativa, a fost extinsa prin Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, ea incluzand pe langa dreptul de control al Prefectului asupra administratiei locale, si dreptul de
control pe care il are Agentia Nationala a Functionarilor Publici, asupra autoritatilor publice cu privire la
respectarea legislatiei privind functionarii publici. Atunci cand constata ca aceasta legislatie este incalcata, ca
si Prefectul, poate ataca in fata instantei de contencios administrativ actele autoritatilor publice, ceea ce atrage
suspendarea de drept a actului astfel atacat.

Tutela administrativa are caracter legal, ea neputand exista si neputandu-se exercita decat in baza
legii.

Teoria generala a organizarii administratiei
publice
Unul din elementele care diferentiaza organizarea administratiei publice intr-un stat de drept,
inclusiv in Romania in prezent este faptul ca acesata se realizeaza prin doua tipuri de autoritati care
genereaza si două categorii de administrații:

Autoritati de natura statala in care se include toata administratia centrala, precum si unele autoritati
de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale cum ar fi Prefectul, serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor si celorlalte organe centrale de specialitate, acestea realizand o administratie publica de stat.

Autoritati ale administratiei publice locale, care functionand pe principiul autonomiei locale, al
descentralizarii si deconcentrarii serviciilor publice, au o natura autonoma fiind alese de colectivitatile
teritoriale prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat care formeaza administratia publica locala
din unitatile administrativ-teritoriale.
Notiunea de autoritate a administratiei publice locale, reprezinta o categorie de autoritate publica,
intre ele fiind o relatie de la parte la intreg.
 Notiunea de autoritate publica este consacrata in Constitutie in Titlul III care poarta aceasta
denumire si este definita de legea contenciosului administrativ ca reprezentand

orice organ al unei autoritati de stat sau

orice organ al unei autoritati admnistrativ teritoriale, care actioneaza in temeiul legii si cu
exercitarea prerogativelor de putere publica. Sunt asimilate prin lege autoritatilor publice si acele organisme
private care au dobandit statut de utilitate publica sau actioneaza in realizarea unui interes public (asociati
fundatii).
Notiunea de organ al administratiei publice reprezinta acea structura organizatorica prin
intermediul careia se desfasoara activitati de natura administrativa, prin intermediul carora, legea este
pusa in executare, sau in limitele acesteia se presteaza diferite servicii publice. Administratia publica are
anumite sarcini pe care le duce la indeplinire evocate si prin formula “misiune a adminstratiei”. Acestea
reprezinta ansamblul nevoilor sociale, obiectiv determinate, politic evaluate si consacrate prin norme de
drept
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Nu orice nevoie sociala existenta la un moment dat in societate reprezinta o sarcina a administratiei.
Pentru a dobandi un asemenea statut, ea trebuie sa fie determinata intr-un mod rational, obiectiv, sa fie
evaluata de clasa politica si in final transpusa intr-o norma juridica
Unele organe administrative indeplinesc sarcini generale care acopera ansamblul de activitati ale
administratiei publice, si altele sarcini de specialitate sa de ramura.
Capacitatea unui organ administrativ reprezinta aptitudinea aceastuia de a-si asuma drepturi si
obligatii in vederea realizarii unei activitati de natura administrativa, ea aflandu-se intr-o stransa
legatura cu personalitatea juridica organului respectiv
Competența unui organ al administratiei. Ansamblul drepturilor si obligatiilor recunoscute prin
lege unui organ al administratiei, formeaza competenta acestuia fiind recunoscute urmatoarele

tipuri de competență:
o

o

o

o

Competenta materiala sau RATIONE MATERIAE care evoca ansamblul atributiilor conferite prin lege
unui organ administrativ, existand o competenta materiala generala (Guvern, Presedinte, Primar,
Prefect, Consilii) si o competenta materiala de specialitate sau de ramura (Ministere, alte organe de
specialitate, servicii deconcentrate). Insasi denumirea Sectiunii I Capitolul 5 Titlul III din Constitutie –
“administratia publica centrala de specialitate”, evoca ideea unei specializari a atributilor pe care le
exercita autoritatile care sunt incluse in aceasta.
Competenta teritoriala RATIONE LOCI evoca intinderea in spatiu a competentei unui organ public,
identificand:
 Autoritati cu caracter central a caror competenta se intinde pe intreg teritoriul tarii (Guvernul
presedintele, ministerele)
 O competenta limitata la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale (locala) cu care sunt
investite autoritatile constitutite la nivelul comunelor oraselor si judetelor.
Competenta temporala – RATIONE TEMPORIS inseamana intinderea in timp a atributiilor unui organ
administrativ
 Majoritatea autorităților avand o competenta nelimitata in timp.
 Nu trebuie sa se confunde caracterul nelimitat al competentei cu exercitaera acesteia de catre
autoritati, care sunt alese pe un mandat determinat.
 Exista si autoritati publice care au o competenta temporara, limitata in timp, (cele
constituite pentru punerea in aplicare a unor legi, care la randul lor au caracter temporar –
comisia pentru restituirea terenurilor in baza legii 18/91 a fondului funciar – comisiile care
privesc legile proprietatii, legea 10/2001)
Competenta personala. In doctrina se mai recunoaste si competenta personala – RATIONE
PERSONAE considerata a reprezenta atributiile recunoscute prin lege, titularului unei functii sau
demnitati in stat (un functionar public, competenta prefectului, primarului etc)

Competenta unui organ public are anumite trasaturi definitorii:
* Legalitatea competentei. Limitele si continutul competentei unui organ public sunt determinate de
lege. Daca in dreptul privat functioneaza principiul ca tot ceea ce nu este interzis de lege este permis, in
dreptul public este permis, de aici necesitatea ca norma care prescrie competenta unui organ administrativ, sa
fie exprimata intr-un mod imperativ si numai prin exceptie prin norme permisive.
* Obligativiatatea competentei. Atribuțiile cu care aceasta este investita prin lege, reprezinta o
obligatie si nu o facultate sau o latitudine pentru organul administrativ.
* Atribuțiile conferite prin lege se realizeaza prin intermediul organelor de conducere ale
autoritatii respective, care au responsabilitatea indeplinirii lor.

 Principiile generale aplicabile administraţiei publice
a. Principiul legalităţii. Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, precum şi personalul
acestora au obligaţia de a acţiona cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a tratatelor şi a convenţiilor
internaţionale la care România este parte.
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b. Principiul egalităţii. Beneficiarii activităţii autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice au
dreptul de a fi trataţi în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie, corelativ cu obligaţia autorităţilor şi
instituţiilor administraţiei publice de a trata în mod egal pe toţi beneficiarii, fără discriminare pe criteriile
prevăzute de lege.
c. Principiul transparenţei. În procesul de elaborare a actelor normative, autorităţile şi instituţiile
publice au obligaţia de a informa şi de a supune consultării şi dezbaterii publice proiectele de acte normative
şi de a permite accesul cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum şi la datele şi
informaţiile de interes public, în limitele legii. Beneficiarii activităţilor administraţiei publice au dreptul de a
obţine informaţii de la autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, iar acestea au obligaţia corelativă a
acestora de a pune la dispoziţia beneficiarilor informaţii din oficiu sau la cerere, în limitele legii.
d. Principiul proporţionalităţii. Formele de activitate ale autorităţilor administraţiei publice trebuie
să fie corespunzătoare satisfacerii unui interes public, precum şi echilibrate din punctul de vedere al efectelor
asupra persoanelor. Reglementările sau măsurile autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice sunt
iniţiate, adoptate, emise, după caz, numai în urma evaluării nevoilor de interes public sau a problemelor, după
caz, a riscurilor şi a impactului soluţiilor propuse.
e. Principiul satisfacerii interesului public. Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice,
precum şi personalul din cadrul acestora au obligaţia de a urmări satisfacerea interesului public înaintea celui
individual sau de grup. Interesul public naţional este prioritar faţă de interesul public local.
f. Principiul imparţialităţii. Personalul din administraţia publică are obligaţia de a-şi exercita
atribuţiile legale, fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau interese.
g. Principiul continuităţii. Activitatea administraţiei publice se exercită fără întreruperi, cu
respectarea prevederilor legale.
h. Principiul adaptabilităţii. Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice au obligaţia de a
satisface nevoile societăţii.

Natura juridica a regimului politic consacrat de Constitutia Romaniei din
Ca regula determinarea regimului politic nu reiese din prevederile constitutionale, ci este opera
doctrinei, care realizeaza o calificare a regimului politic in functie de tipoligoa sefului de stat si modul de
desemnare al acestuia, statutul autoritatilor publice investite cu prerogativele celor 3 clasice puteri ale
statului si raporturile ce se stabilesc intre acestea.
Exista si constitutii care au dispozitii exprese privind regimul politic (Constitutia Bulgariei – care
proclama un regim parlamentar atipic, pentru ca presedintele e ales in mod direct).
Doctrina elaborata in baza Constitutiei Romaniei din 1991 a calificat regimul politic din
Romania, ca

un regim politic semiprezidential atenuat sau parlamentarizat intr-o opinie sau

regim politic semiparlamentar in alta opinie
avand in vedere faptul ca prerogativele care, intr-un regim semiprezidential tipic revin sefului de stat, in
sistemul romanesc sunt transferate catre Parlament, sau partajate cu acesta - calificat ca organ suprem
reprezentiv suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii.
In lume sunt recunoscute ca tipuri de regimuri politice:
 Regimul prezidential
o Presupune o separatie rigida intre puteri
 Regimul parlamentar
o Prespune o separatie supla intre puteri
 Regimul directorial
 Regimul confuziei intre puteri - dictatorial
Primele doua tipuri au variante atenuate (de mijloc), respectiv semiprezidential sau semiparlamentar.
Întreaga putere executivă este deţinută de un colegiu. Acest colegiu este ales de legislativ pe un terme stabilit
de constituţie şi nu poate fi revocat înainte de expirarea mandatului său. Legislativul poate anula sau modifica
actele executivului.
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Regimul directorial nu cunoaşte instituţia responsabilităţii politice a miniştrilor. Astfel, executivul
regimului directorial este dependent de legislativ. În practică, subordonarea executivului faţă de legislativ nu
este întotdeauna realizată în regimul directorial. În Elveţia, ţară care consacră astăzi acest sistem, executivul
influenţează în mare măsură legislativul.
VI) Argumentele care sustin calificarea regimului politic romanesc, ca regim semiprezidential atenuat:

Modul de desemnare a presedintelui, prin alegeri, care se realizeaza prin vot universal, egal, direct,
secret si liber exprimat.

Modul de exercitare a atributiilor de catre presedinte, care in cea mai mare parte, presupune
propuneri, aprobari, consultari, cu alte autoritati publice (in principal cu Guvernul si Parlamentul).

Exercitarea de catre Presedinte a functiei de a dizolva Parlamentul, care in conformitate cu art. 89,
poate avea loc numai in cazul de criza guvernamentala grava, cand Parlamentul intr-un interval de 60 de zile,
nu a dat votul de incredere, pentru formarea Guvernului, si a respins cel putin 2 solicitati de investitura.

Majoritatea decretelor presedintelui sunt contrasemnate de primul-ministru, in acest fel asiguranduse un control indirect din partea Parlamentului asupra Guvernului, deoarece acesta raspunde politic exclusiv,
in fata Parlamentului pentru intreaga activitate, inclusiv pentru decretele presedintelui contrasemnate de
premier.

Regimul constitutional al raspunderii politice si penale a Presedintelui Romaniei, care implica pe de o
parte Parlamentul in calitatea lui de organ reprezentativ suprem, iar pe de alta parte, fie poporul in cazul
raspunderii politice (art. 95) care l-a ales pe Presedinte si care in baza principiului simetriei juridice, poate sa
faca sa-i inceteze mandatul, fie Inalta Curte de Casatie si Justitie in cazul raspunderii penale pentru inalta
tradare (reglementata de art. 96 din Constitutite).

Puterea executiva in sistemul romanesc, este caracterizata a fi bicefala sau dualista, impartita fiind
intre seful statului pe de o parte si Guvern pe de alta parte.
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Prima autoritate publica in stat (Presedintele
Romaniei)
Statutul constitutional al Presedintelui
Statutul președintelui este reglementat in Constitutie in Cap. 2 al Titlului III, intitulat “Presedintele
Romaniei”, art 80-101, insa prevederi ce ii sunt aplicabile, regasim si in alte capitole, Titluri sau Sectiuni ale
Constitutiei (cap 1 – Titlul III privind Presedinte, cap. 3 si 4 privind raporturile).
Statutul constitutional al Presedintelui Romaniei, astfel cum rezulta el din art. 80 intitulat “Rolul
Presedintelui”, este bazat pe urmatoarele atribuții:
o Presedintele este seful statului, reprezinta statul roman si este garantul independentei
nationale, al unitatii si al integritatii teritoriale a tarii; forma de guvernamant in Romania fiind
republica (art. 1 alin. 2). Prevederile constitutionale privind forma de guvernamant, alaturi de
cele referitoare la caracterul national, independent, unitar si indiviziil al statului roman,
integritatea teritoriului, independenta justitiei, pluralismul politic si limba oficiala, care este
limba romana conform art. 13 din Constitutie, fac parte din limitele revizuirii, calificate ca
atare de art. 152, care le sustrage posibilitatii de a fi revizuite.
o Presedintele este sef al executivului, calitate in care isi exercita cea mai mare parte a
atributiilor (in cadrul raporturilor cu Guvernul, in domeniul apararii, politicii externe,
situatiilor extraordinare etc ).
o Presedintele reprezinta statul roman in plan intern si extern, iar atributiile in domeniul
politicii externe, concretizeaza si functia de reprezentare pe care Presedintele ca orice sef de
stat o exercita la nivelul relatiilor internationale.
o Presedintele este garantul independentei natioanle, al unitatii si integritatii teritoriale a
tarii, el fiind ca orice sef de stat,
o comandant al fortelor armate, dar si
o presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, autoritate care are misiunea sa
organizeze si sa coordoneze unitar activitatile care privesc apararea tarii si securitatea
nationala. Dar si participarea la actiuni colective pentru mentinerea pacii si securitatii
internationale .
o Presedintele vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor
publice, in care scop exercita functia de mediere intre puterile statului si intre stat si
societate.
Pana la revizuirea Constitutiei, art. 80 alin. 2 era singurul text constitutional care folosea sintagma de
putere a statului. Prin revizuire, aceasta notiune o regasim si in art. 1 alin. 4 al legii fundamentale, care
consacra principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat, in cadrul democratiei constituionale

Rolul de a veghea la respectarea constitutiei, a suprematiei
acesteia, revine fiecarui sef de stat si el se exercita prin diferite mijloace specifice fiecarui sistem
constitutional. In Romania el se concretizeaza prin dreptul presedintelui de a sesiza Curtea Constitutionala,
atat in cadrul controlului prealabil de constitutionalitate (controlul APRIORII) cat si in exercitarea altor
atributii ale curtii, cum ar fii solutionarea conflictelor juridice de natura constituionala.
Presedintele exercitat totodata atributul de a veghea la buna functionare a tuturor autoritatilor
publice, dispunand de rolul de mediator intre puterile statului si intre stat si societate, rol care impune
respectarea altor principii care guverneaza activitatea autoritatilor publice in sistemul romanesc, cum ar fi
principiul independentei justitiei, principiul independentei Curtii Constitutionale, autonomia unor
autoritati publice, in frunte cu Parlamentul, rolul de organ suprem reprezentativ al acestuia etc.
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Alegerea si mandatul presedintelui
Presdintele este ales prin vot direct, pe baza de scrutin majoritar uninominal care presupune
alegerea in primul tur a celui care a intrunit majoritatea de voturi ale alegatorilor inscrisi in listele electorale,
iar daca nu se intruneste o asemenea majoritate, organizarea de alegeri intre candidatii aflati pe primele 2
locuri, si castigarea alegerilor de cel care a obtinut cel mai mare numar de voturi (sistem intalnit si la alegerea
primarului), în al doi-lea tur.
Pana in 2003 mandatul presedintelui a coincis ca durata cu cel al Parlamentului (4 ani), insa prin legea
de revizuire a Constitutiei, s-a trecut la mandatul de 5 ani pentru Presedinte, iar ca numar de mandate,
Constitutia limiteaza la 2, care pot fi si succesive. El se exercita de la data depunerii juramantului pana la
depunerea juramantului de catre presedintele nou ales, si poate sa fie prelungit conform regulii aplicabile
celor care exercita astfel de demnitati, numai prin lege organica, si numai in situatii extraordinare, respectiv in
caz de razboi sau de catastrofa.
Constitutia consacra un regim de incompatiblitate absoluta pentru Presedinte, care este singurul
care nu poate indeplini nicio alta functie publica sau privata in stat. El nu poate fi membru al vreunui
partid politic, Constitutia impunand o neutralitae politica, completa, in exercitarea mandatului.
Presedintele se bucura de imunitate pe perioada exercitarii mandatului si ca si parlamentarii, nu
poate fi tras la raspundere juridica, pentru voturile sau opiniile exprimate in exercitarea mandatului, potrivit
art.72 alin. 1 din Constitutie.

Atributiile Presedintelui Romaniei
In doctrina aceste atributii sunt clasificate utilizandu-se mai multe criterii, cum ar fi:
Cel al modalitati de concretizare a atributiei (prin acte juridice, prin acte politice etc).
Cel al modului de exercitare, in sensul ca se impun aprobari, consultari propuneri, acorduri, de la alte
autoritati sau nu.
Cel al autoritatilor in raport cu care se exercita astfel de atributii, identificand atributii in
raporturile cu Parlamentul, cu puterea judecatoreasca, cu poporul, cu alte autoritati publice (CCR, CSAT),
precum si atributii ca sef al executivului.

Atributiile in raporturile cu Parlamentul
Promulgarea legii de catre presedinte (art. 77 din Constitutie).
Este un atribut ancestral al fiecarui sef de stat, indiferent de forma de guvernamant, de a promulga
legea, adica de a o învesti cu forta juridica obligatorie si opozabilitate fata de toate subiectele de drept.
Acestui drept ii corespunde si cel de a se opune promulgarii, utilizand diferite proceduri
constitutionale (dreptul la veto). In sistemul romanesc, Presedintele se poate opune promulgarii in 2 moduri:
Sa sesizeze Curtea Constitutionala, care, in cadrul controlului de constitutionalitate, urmeaza sa
reexamineze legea, Presedintele fiind unul dintre subiectele de sezina (de sesizare), in cadrul controlului
prealabil sau APRIORII de constitutionalitate, reglementat de art. 146 lit. a, alaturi de fiecare dintre presedintii
camerelor, Guvern, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Avocatul Poporului, un numar de 50 de deputati sau 25
de senatori. Ca regula, reexaminarea se cere pentru motive de neconstitutionalitate.
Sa ceara Parlamentului reexaminarea legi pentru cauze de neoportunitate politica.
Termenul de promulgare a unei legi este maxim 20 de zile, air daca s-a apelat la unul din cele 2
procedee, el se reduce la jumatate, devenind cel mult 10 zile de la primirea legii reexaminata de Parlament,
sau a deciziei CCR prin care s-a confirmat constitutionalitatea
Adresarea de mesaje Parlamentului (art. 88) din Constitutie.
Presedintele poate sa adreseze mesaje Parlamentului cu privire la principalele probleme politice ale
natiunii, acesta reprezentand o forma de colaborare, intre cele doua organe reprezentative la nivel national,
din sfera legislativului si executivului. Sfera problemelor ce vor constitui obiecul mesajului este decisa de
Presedinte, Constitutia impunand numai, ca problema respectiva sa poate fi calificata ca principala problema
politica a natiunii.
Presedintele va decide si modalitatea de transmitere a mesajului, in sensul ca il prezinta fie perosonal,
fie printr-un consilier pe problema care face obiectul mesajului, sau prin media. Parlamentul potrivit art. 65
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alin. 2 lit. a, trebuie sa se intruneasca in sedinta comuna si sa primeasca mesajul Presdintelui fara a avea
obligatia sa il si dezbata.
Mesajul este un act politic unilateral al Presedintelui, el nu imbraca forma unui decret si nu produce
efecte in plan juridic.
Un alt regim juridic are mesajul reglementat de art. 92 alin.3 din Constitutie, potrivit caruia in caz de
agresiune armata indreptata impotriva tarii, Presedintele ia masuri de respingere a agresiunii, si le aduce la
cunostiinta Parlamentului printr-un mesaj. Daca Parlamentul nu se afla in sesiune (este in vacanta
parlamentara), el se convoaca de drept in 24 de ore de la declansarea agresiunii. Acest tip de mesaj are un
caracter complex, politic si juridic in egala masura, el se concretizeaza printr-un decret, care se
contrasemneaza de premier.
Convocarea Parlamentului in sesiuni
Convocarea Parlamentului nou ales, in termen de cel mult 20 de zile de la data alegerilor (art. 63 alin.3
din Constitutie)
Convocarea Parlamentului in sesiuni extraordinare, potrivit art. 66 alin. 2, care mai pot fi convocate si
de biroul permanent al fiecarei camere, si de cel putin o treime din numarul deputatilor sau al senatorilor.
Dizolvarea de catre Presedinte a Parlamentului (art. 89)
Parlamentul sa nu fi acordat in termen de 60 de zile votul de incredere pentru formarea unui nou
Guvern, si sa fi respins cel putin doua solicitari de învestitura.
Presedintele sa consulte presedintii celor doua camere, si liderii grupurilor parlamentare.
Constitutia limiteaza exercitarea acestei atributii o singura data intr-un an.
Este interzisa dizolvarea Parlamentului, in ultimele 6 luni ale mandatului presedi.ntelui, in timpul
starii de mobilizare , de razboi, de asediu sau de urgenta.
Aceasta atributie ca si cea prevazuta de art 88 (mesajul), si art. 90 (referendumul), nu poate fi
indeplinita de Presedintele interimar, porivit art 98. Alin. 2 din Constitutie.

Atributiile in raporturile cu justitia
Numirea judecatorilor si procurorilor
a) In conformitate cu art. 125 alin. 1 si art. 134 alin. 1, judecatorii si procurorii sunt numiti de
Presedintele Romaniei la propunerea CSM, cu exceptia celor stagiari.
b) Ei dobandesc inamovibilitate, care reprezinta o forma de protectie a statutului lor in baza careia ei nu
pot fi mutati in alte conditii decat cele disciplinare, nici macar prin efectul avansarii sau al promovarii
in functie. Prin legile de aplicare a acestei norme constitutionale, s-a realizat o indepartare de la vointa
expresa a legiuitorului constituant, in sensul ca ministrul justitiei este cel care face propunerea, iar
CSM-ul da un aviz.
2) Presedintele acorda gratierea individuala, potrivit art. 94 lit. d din Constitutie si gratierea colectiva,
potrivit art. 73 alin. 3 lit. i, fiind atributul unei legi organice.
3) Sesizarea puterii judecatoresti in procedura de tragere la raspundere penala a membrilor Guvernului.
a) In conformitate cu art 109 alin. 2 dreptul de a cere urmarirea penala a membrilor Guvernului, apartine
fiecarei camere a Parlametului si Presedintelui Romaniei.
b) Daca s-a cerut urmarirea penala, Presedintele poate sa dispuna suspendarea din functie a membrului
Guvernului respectiv, pe cand trimiterea in judecata, atrage suspendarea de drept din functie a
acestuia.
 Atributiile Presedintelui in raportulrile cu poporul (referendumul art. 90)
1) Dupa consultarea camerelor Parlamentului, Presedintele poate sa ceara poporului sa isi exprime prin
referendum, vointa cu privire la probleme de interes national.
2) Referendumul este una din modalitatile de exercitare a suveranitatii, care apartine poporului roman
(exercitare directa), alaturi de exercitarea prin organele reprezentative (exercitare indirecta).
3) Dupa cum a statuat Curtea Constitutionala, sfera problemelor care vor face obiectul referendumului este
lasata la latitudinea Presedintelui Romaniei, Constitutia impunand numai ca prin specificul ei sa poata
primi incadrarea de problema politica principala a natiunii. Este necesar sa fie respectate in exercitarea
acestei atributii si celelalte dimensiuni ale statutlui Presedintelui, si alte atributii ale acestuia, cum ar fi
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acea de a veghea la respectarea Constitutiei si de aici problema daca Presedintele poate consulta prin
referendum cu privire la o problema care este in afara cadrului constitutional.
 Atributiile Presedintelui in raportulrile cu Guvernul
Politica internă:
 Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte
Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.
 În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Președintele revocă şi numeşte, la
propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.
 Daca prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului,
Președintele României va putea revoca şi numi pe unii membri ai Guvernului numai pe baza
aprobării Parlamentului acordată la propunerea primului-ministru.
 Prin diferite fapte materiale si operatiun administrative, cum ar fi consultari, participă la
activitatea altor autoritati publice (la sedintele Guvernului, etc).
Din politica externă:
 Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi
le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil etc.

Actele Presedintelui Romaniei (regimul constitutional al Decretelor)
In conformitate cu art. 100 din Constitutie, in exercitarea atributiilor sale, Presedintele emite decrete.
Textul nu trebuie interpretat in sensul ca orice atributie a Presedintelui s-ar concretiza printr-un decret, pot fi
identificate mai multe modalitati prin intermediul carora Presedintele isi realizeaa atributiile constitutionale:
Prin diferite fapte materiale si operatiun administrative, cum ar fi consultari, participari la
activitatea altor autoritati publice (la sedintele Guvernului, CSM-ului etc).
Prin acte politice, cum ar fi adresari de mesaje, declaratiile, luarile de pozitie, chiar consultarile care au
caracter politic.
Prin acte juridice care poarta denumirea de decrete si care au urmatorul regim constitutional.
Ele sunt acte administrative care ca regula au caracter individual. In doctrina exista 2 opinii cu privire
la caracterul actelor Presedintelui din punct de vedere al efectelor pe care acestea le produc, si anume:
 Opinia conform careia decretele sefului de stat pot sa aiba exclusiv caracter
individual. Caracterul individual se determina in functie de intinderea efectelor actului, cele
individuale producand efecte fata de un subiect determinat de drept.
 Opinia conform careia unele din decretele presedintelui pot sa aiba si caracter
normativ atunci cand concretizeaza atributii care vizeaza un numar nedeterminat de subiecte de
drept, care intra sub incidenta actului, cum ar fi cele prin care isi exercita atributiile in domeniul
apararii sau in situatii extraordinare.
Caracterul normativ se determina in functie de intinderea efectelor actului, cele normative produc
efecte general obligatorii si sunt opozabile ERGA OMNES.
In calitatea lor de acte administrative, se supun controlului de legalitate exercitat de instantele
judecatoresti de Contencios administrativ, sunt atacabile în contencios adm. in baza art. 52 si 126 alin. 6,
raportate la prevederile legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Acestea garanteaza controlul de
legalitate asupra actelor administrative exercitat de instantele judecatoresti cu anumite exceptii si limitari,
cum ar fi actele care privesc raporturile cu Parlamentul si actele de comandament cu caracter militar,
care nu pot fi niciodata atacate în contencios, precum si anumite categori de acte administrative, care pot fi
atacate doar pentru exces de putere (atunci cand sunt emise sau adoptate cu incalcarea limitelor de
competenta.)

Diferenta dintre emitere și adoptare și încheiere are la baza faptul că:




organele unipersonale (prefectul, primarul, Presedintele) emit acte juridice pe cand
organele colegiale sau pluripersonale (Guvernul) adopta acte juridice.
In cazul actelor bilaterale sau multilaterale, acestea se incheie.
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In conformitate cu art. 100 alin. 2, unele din decretele Presedintelui, respectiv cele prin care se
exercita atributii in domeniul politicii externe, al apararii in situatii exceptionale, precum si cele prin care se
confera decoratii, grade militare sau se acorda gratierea individuala, sunt contrasemnate de primul
ministru, in acest fel, realizandu-se un control indirect din partea Parlamentului asupra activitatii
Guvernului, deoarece Guvernul raspunde politic, exclusiv in fata Parlamentului pentru intreaga activitate,
inclusiv pentru decretele Presedintelui care au fost contrasemnate de premier.
Decretele Presedintelui se publica in mod obligatoriu in M. Of, nepublicarea atragand cea mai
drastica sanctiune, mentionata expres de art. 100 alin.1 teza a II-a, si anume inexistenta actului.

Raspunderea Presedintelui Romaniei
Ca orice forma de raspundere juridica, si raspunderea Presedintelui este atrasa de raspunderea unor
fapte antisociale, abateri in sens larg.
In cazul titularilor de functii si demnitati publice in stat, inclusiv a Presedintelui Romaniei, se face
deosebirea intre doua tipuri de fapte antisociale:
Fapte savarsite in calitatea lor de cetateni, calitate care nu implica exercitiul functiei indeplinite,
caz in care raspunderea va fi guvernata de un regim de drept comun, acesta raspunzand ca orice cetatean, in
virtutea principiului egalitatii tuturor in fata legii si a autoritatior publice, principiu consfintit si de art. 16 alin.
1 din Constitutie.
Faptele antisociale, sau abaterile in sens larg, in exercitarea functiei cu care este investita
persoana respectiva, caz in care aceasta va raspunde intr-un regim specific de putere publica, consacrat de
prevederile Constitutionale sau ale legilor adoptate in baza acestora.

Presedintele Romaniei in virtutea prerogativelor functiei sale, poate sa constituie
subiectul activ al urmatoarelor forme de raspundere juridica:

Raspunderea adminstrativ patrimoniala pentru actele inegale pe care acesta le emite, care
intervine in baza prevederilor art.52 si art 126 alin. 6 din Constitutie si Legii 554/2004 a contenciosului
administrativ. Potrivit acestora, persoana vatamata intr-un drept sau interes legitim, printr-un act
administrativ ilegal, sau prin nesolutionarea in termenul legal al unei cereri, poate sa solicite anularea in tot
sau in parte a actului vatamator, recunoasterea dreptului sau a interesului legitim pretinse si repararea
pagubei, aceasta ultima posibilitate, concretizand raspunderea administrativ patrimoniala a autoritatilor
publice pentru prejudiciile produse prin actele lor ilegale

Raspunderea politica sau administrativ-disciplinara, care imbraca forma suspendarii din functie a
Presedintelui si e reglementata de art. 95 din Constiutie.

Raspunderea penala (juridica) reglementata de art. 96 sub forma punerii sub acuzare pentru inalta
tradare.

Regimul constitutional al raspunderii politice sau administrativ-disciplinare
In conformitate cu art. 95 din Constitutie, aceasta intervine in cazul in care Presedintele savarseste
fapte grave prin care incalca prevederile Constitutiei. Interventia acestei raspunderi parcurge
urmatoarele etape:
I) Initierea raspunderii sau formularea propunerii de suspendare, apartine cel putin unei treimi sau unei treimi din
numarul total al deputatilor si senatorilor, ne avand relevanta in acest procent reprezentativitatea camerelor (pot
fii toti deputati), propunerea se inregistraza la camera preponderent reprezentata, pentru a se declansa
procedura raspunderii.
II) Propunerea se aduce de indata la cunostiinta Presedintelui, pentru ca acesta sa poata da explicatii cu priivre la
faptele care i se imputa. Exprimarea permisiva (poate da explicatii) determina concluzia ca Presedintele are
libertatea sa decida daca va da sau nu explicatii cu privire la aceste fapte, si daca da, care este forma prin care o va
face, putand sa se prezinte personal, sa isi trimita un reprezentant, de regula consilierul pe problema care a
generat initiativa suspendarii sau poate da explicatii publice.
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III) Transmiterea popunerii de suspendare catre Curtea Constitutionala care in conformitate cu art. 95 alin.1, raportat
la art. 146 lit. H, da aviz consultativ asupra propunerii de suspendare. Natura acestui aviz presupune ca este
obligatorie solicitarea lui, fara sa fie obligatorie respectarea avizului.
IV) Dat fiind faptul ca, interventia acestei raspunderi, ca si a celei penale intra in competenta ambelor camere ale
Parlamentului, acestea pot decide constituirea unei comisii care sa cerceteze faptele care i se imputa
Presedintelui, si care in final prezinta un raport care se dezbate de camerele reunite.
V) Dezbaterea si votarea propunerii de suspendare, de catre cele doua camere, Constitutia impunand votul
majoritatii deputatilor si senatorilor (majoritatea absoluta).
Majoritatea simpla este majoritatea celor prezenti, iar majoritatea calificata este cea precizata de un
text anume 2/3 sau 3/4)
VI) In cazul in care suspendarea se aproba, in termen de 30 de zile se organizeaza referendum pentru demiterea
Presedintelui. Consultarea prin referendum a poporului este legitima, dat fiind faptul ca el este cel care l-a ales pe
Presedinte, si tot el trebuie sa decida incetarea mandatului prin demitere, regasind reflectat principiul simetriei
juridice, potrivit caruia, aceeasi forma juridica si acelasi subiect de drept, trebuie urmate si la nasterea si la
incetarea unui mandat.
VII)Totodata, aprobarea suspendarii atrage interventia interimatului, care in conformitate cu art. 98, se exercita in
succesiune de Presedintele Senatului si de cel al Camerei Deputatilor.
VIII) In urma organizarii referendumului, se poate ajunge la una din urmatoarele solutii:
A) Poporul respinge demiterea Presedintelui, caz in care acesta isi reia prerogativele.
B) Poporul aproba demiterea Presedintelui, caz in care functia devine vacanta, se instituie interimatul, si in
termen de 3 luni, Guvernul potrivit art. 97 alin.2 are obligatia de a organiza alegeri pentru un nou Presedinte.

Regimul constitutional al raspunderii penale
In conformitate cu art. 96 din Constitutie, aceasta intervine in cazul in care Presedintele savarseste
fapta de inalta tradare, fapta cu un continut complex, politc si juridic in egala masura. Interventia acestei
raspunderi parcurge doua etape.

Etapa politica
Formularea propunerii de punere sub acuzare de catre majoritatea deputatilor si senatorilor.
Aducerea propunerii la cunostiinta Presedintelui, care ca si in cazul raspunderii politice, poate sa dea
explicatii privind faptele care i se imputa.
Posibilitatea constituirii unei comisii de catre cele doua camere, care sa cerceteze faptele si sa prezinte
in final un raport
Dezbaterea si aprobarea punerii sub acuzare de catre cele doua camere ale Parlamentului cu
majoritatea calificata de doua treimi. Votarea punerii sub acuzare atrage suspendarea de drept din functie a
Presedintelui Romaniei si declansarea celei de-a doua etape.

Etapa judiciara
Sesizarea parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care in urma cercetarilor
intrepreinse, poate sa ajunga la concluzia ca:

Presedintele nu a savarsit faptele cuprinse in propunere, caz in care dispune scoaterea de sub
urmarire penala.

Presedintele a savarsit asemenea fapte si dispune prin rechizitoriu sesizarea ICCJ.
ICCJ judeca in doua grade de jurisdictie fondul prin sectia penala si recursul prin sectiile reunite,
putand ajunge la una din urmatoarele conditii:

Presedintele este nevinovat, caz in care va dispune achitarea lui.

Presedintele este vinovat, caz in care il condamna.
In cazul in care Presedintele este gasit vinovat el este demis de la data ramanerii definitive a hotararii
de condamnare.
In acest caz intervine vacanta postului, iar Guvernul in termen de 3 luni, de la data cand a
intervenit vacanta postului, va organiza alegeri pentru un nou Presedinte.
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Guvernul Romaniei
Este reglementat in Constitutie in capitolele 3 si 4 ale Titlului III, care vizeaza Guvernul si raporturile
acestuia cu Parlamentul, insa prevederi referitoare la Guvern, regasim si in alte capitole sau Titluri ale
Constitutiei.

Rolul Guvernului
Guvernul reprezinta in sistemul constitutional romanesc cel de-al doilea sef al executivului, alaturi de
Presedinte, el exercitand potrivit art. 100 din Constitutie un dublu rol:
Un rol politic prin care asigura realizarea politicii interne si externe a tarii.
Un rol administrativ, prin care exercita conducerea genereala a administratiei publice.
Ambele roluri Guvernul le indeplineste in conformitate cu programul de guvernare, care a fost
acceptat de Parlament. Sintagma de program acceptat, care a inlocuit-o pe cea de program aprobat regasita in
tezele constitutiei, semnifica faptul ca programul, este si ramane al Guvernului, ca asupra lui Parlamentul a dat
doar un vot de incredere, pe care il poate retrage atunci cand considera ca prin comportamentul Guvernului,
nu se mai justifica mentinerea lui.
Rolul administrativ trebuie inteles prin raportare la principiile constitutionale care guverneaza
organizarea si functionarea administratiei publice, cum ar fi autonomia locala, descentralizarea si
desconcentrarea serviciilor publice, prevazute de art. 120, precum si existenta in sistemul romanesc, atat a
unor autoritati subordonate la nivel central, cat si a unora cu caracter autonom.
In exercitarea acestui rol adm. Guvernul intra astfel in mai multe tipuri de relatii cu celelelate
autoritati publice din sfera executivului:

Relatii de supraordonare si deci de ierarhie administrativa, fata de ministere si celelalte autoritati
centrale de specialitate, care potrivit art. 117 alin. 2 se pot infinta in subordinea lui cu avizul curtii de conturi.

Relatii de colaborare cu autoritatile centrale autonome, care nu se afla in subordinea Guvernului.

Relatii de tutela administrativa, exercitate prin reprezentatntul său in teritoriu (prefectul), asupra
autoritatilor administratiei publice locale. Astfel prefectul verifica legalitatea actelor autoritatilor
administratiei publice locale, si daca apreciaza ca aceste acte sunt nelegale el poate sa le atace in fata
instantelor judecatoresti de contencios administrativ, ceea ce atrage suspendarea de drept a actului astfel
atacat.

In exercitarea celor dua roluri si a atributiilor ce ii revin, Guvernul are obligatia constitutionala
de a coopera cu organismele sociale interesate, respectiv cu sindicatele, patronatele, biserica,
organismele nonguvernamentale; caracterul de obligatie al cooperarii cu aceste organisme rezulta din
interpretara literara a textului „Guvernul coopereaza” si din necesitatea ca actiunea Guvernului sa fie
sincronizata cu vointa societatii civile, a celor care sunt in final destinatarii acestor activitati.

Structura Guvernului
Art. 102 alin. 3 din Constitutie, prevede ca Guvernul este alcatuit din:

Primul ministru,

din ministrii, si

alti membrii stabiliti prin lege organica. Legea organica la care trimite textul constitutional este cea
prevazuta de art. 73 alin. 3 lit. E din Constitutie, in prezent legea 90/2001 cu modificarile si completarile
ulterioare.
Constatam ca textul constitutional nu epuizeaza sfera celor care constituie structura Guvernului,
permitand ca aceata sa poata fi extinsa cu alte categorii.
Problema care s-a pus in practica si in doctrina, a fost aceea a statutului celorlate categorii de membrii
ai Guvernului, adaugati prin legea organica, si daca acestia pot sa aiba un statut superior celor prevazuti de
contitutie.
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Prin primul act normativ privind organizarea Guvernului (un decret-lege din 1990) a fost introdusa
categoria ministrilor de stat o categorie superiora ministrilor prevazuti de Constitutie, mentinuta si prin legea
90/2001, precum si categoria de viceprim-ministru.

Interpretarea la care ne raliem este ca:

prin legea organica pot fi prevazute categorii noi care sa aiba statutul egal cu al celor prevazute
de Constitutie, sau un statut inferior acestora.

nu se poate accepta, solutia, existenta si in prezent, ca prin lege organica sa poata fi prevazute
categorii superioare celor cuprinse in Constituie. La o asemenea concluzie duce interpretarea logicosistematica a textului constitutional,insasi filozofia acestuia care nu a conceput o structura ierarhica intre
membrii Guvernului, cu exceptia primului-ministru care conduce Guvernul, precum si principiul suprematiei
Constitutiei care este prevazut chiar de art. 1 alin. 5.
In concluzie apreciem ca functiile de ministru de stat, viceprim-ministru si altele superioare
celei de ministru, nu au suport constitutional.

Investitura Guvernului
Procedura constitutionala de investire a Guvernului parcurge in conformitate cu art. 85 si 103 din
Constitutie, urmatoarele etape:
 Desemnarea de catre Presedinte a unui candidat la functia de prim-ministru. Pentru
aceasta Presedintele are obligatia constitutionala sa se consulte cu partidul care are
majoritatea absoluta in Parlament, iar in absenta unei asemenea majoritati, cu toate partidele
parlamentare.
 Candidatul desemnat, are la dispozitie un termen de 10 zile, in interiorul caruia sa isi
alcatuiasca programul de guvernare, lista guvernamentala si sa solicite votul de incredere
asupra acestora.
o S-a pus problema naturii juridice a termenului de 10 zile, si de aici a consecintelor
incalcarii lui. El este un termen care in cazul depasirii lui, nu exclude posibilitatea
solicitarii votului de incredere, insa il indrituieste pe Presedinte sa retraga actul de
desemnare daca apreciaza ca persoana desemnata, titularul lui, nu va ajunge in final la
constituirea unei echipe guvernamentale.
o Programul de guvernare este in general programul politic al partidului sau partidelor
care intr-o alianta si-au asumat soarta guvernarii.
 Dezbaterea echipei guvernamentale si a programului de guvernare in sedinta comuna a
celor doua camere, in prealabil membrii echipei primind avizul consultativ al comisiilor de
specialitate reunite ale camerelor.
 Acordarea increderii asupra programului de guvernare si a intregii liste guvernamentale cu
votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Acest moment este calificat a reprezenta incheierea
unui contract de guvernare intre majoritatea din Parlament care sustine Guvernul, si echipa
investita prin votul de incredere.
 Numirea Guvernului de catre Presedinte pe baza votului de incredere si depunerea
juramantului de credinta , in mod individual, in fata Presedintelui Romaniei.
o Actul de numire are un caracter solemn si formal in acelasi timp, Presedintele putand
sa numeasca acel Guvern care, a primit votul de incredere de la Parlament.
o Momentul depunerii juramantului semnifica momentul de la care Guvernul in
ansamblul sau, si fiecare membru al Guvernului, isi exercita mandatul, mandat care, ca
regula, dureaza pana la data validarii alegerilor parlamentare generale.
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Statutul membrilor Guvernului
Conditii pentru dobandirea functiei de membru al Guvernului
o Conditia cetateniei romane si a domiciliului in Romania, prevazuta de art. 16 alin.
3 din Constitutie.
o Conditia drepturilor electorale, care rezulta din interpretarea PER A CONTRARIO, a
articolului 106 din Constitutie, potrivit caruia, pierderea drepturilor electorale atrage
incetarea functiei de membru al Guvernului. PER A CONTRARIO rezulta ca existenta
acestor drepturi conditioneaza dobandirea si mentinerea functiei.
o Inexistenta unor antecedente penale, conditie prevazuta de legea Guvernului
90/2001.
o Inexistenta unei stari de incompatibilitate, rezulta din aceeasi interpretare PER A
CONTRARIO a art. 106 din Constitutie, care enumera printre cauzele de incetare a
functiei de membru al Guvernului, starea de incompatibilitatea. Regimul
incompatibilitatior este reglementat de art. 105 din Constitutie, din interpretarea
caruia rezulta ca exista doua categori de incompatibilitati:
 Incompatibilitati de ordin constitutional
 Exercitarea unei altei functii publice de autoritate cu exceptia celei de
deputat sau senator.
 Exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata, in
cadrul organizatiilor cu scop comercial.
 Incompatibilitati de ordin legal, art. 105, alin. 2, trimitand la o lege organica
prin care sa poata sa fie largita sfera incompatibilitatilor prevazute de
Constitutie (in prezent este vorba despre legea 161/ 2003 – privind asigurarea
transparentei in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, prevenirea si
sanctionarea coruptiei.)
Incetarea functiei de membru al Guvernului
In conformitate cu art. 106 din Constitutie, poate sa intervina astfel:
 Prin demisie – care reprezinta un act unilateral prin care titularul unei functii sau
demnitati publice, anunta intentia de a face sa ii incetete mandatul, incepand cu o
anumita data care trebuie sa respecte anumite termene pe care le impune legea.
Demisia nu trebuia aprobata.
 Prin revocare – care poate privi pe toti membrii Guvernului cu exceptia primului
ministru, care potrivit art. 107, alin. 2 din Constitutie, nu poate fi revocat.
o Conform art. 85, alin. 2 , in caz de remaniere guvernamentala sau de vacanta a postului,
presedintele numeste si revoca la propunerea primului ministru, pe unii membrii ai
Guvernului. Aceasta reprezinta regula cand revocarea este lasata la latitudinea premierului
care propune si presedintelui care numeste. Prin exceptie, se impune votul Parlamentului in
situatia in care, prin propunerea de remaniere guvernamentala se schimba structura sau
compozitia politica a Guvernului. In acest caz propunerea se adrepseaza catre Parlament,
acesta prin procedura parlamentara acorda votul de incredere, iar in final, presedintele
numeste.
 Prin pierderea drepturilor electorale
 Prin interventia unei stari de incompatibilitate
 Prin deces
 Alte cazuri prevazute de lege - art. 106 permitand astfel adaugarea prin lege organica
si a altor categorii de situatii.
o Conform art. 107, alin. 4, in situatia in care un membru al Guvernului se afla in imposibilitatea
de a-si exercita mandatul pe o perioada mai mare de 45 de zile.
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o In cazul adoptarii unei motiuni de cenzura in conditiile art. 113, si 114 din Constitutie,
inceteaza mandatul intregului Guvern, inclusiv al fiecarui membru il parte.
Conform art. 16 alin. 3, cand persoana nu mai este cetatean roman sau nu mai domiciliaza in
Romania. (interpretarea PER A CONTRARIO a art. 116 din Constitutie)
Suspendarea din functia de membru al Guvernului - semnifica intreruperea exercitarii functiei
respective, care potrivit art. 109, alin.2 din Constitutie, poate interveni in 2 situatii:

o suspendare lasata la dispozitia Presedintelui Romaniei, in cazul in care s-a cerut urmarirea
penala a membrilor Guvernului.

o suspendare de drep care intervine in cazul trimiterii in judecata a unui membru al Guvernului.

Statutul primului ministru
I) Este reglementat in principal in art. 107 din Constitutie, si in alte prevederi constitutionale, de unde rezulta:
A) Primul ministru este seful Guvernului, Constitutia precizand ca el conduce Guvernul.
B) Primul ministru coordoneaza activitatea celorlati membrii ai Guvernului, insa Constitutia il obliga sa respecte
atributiile care revin fiecaruia dintre acestia.
C) Primul ministru prezinta rapoarte celor doua camere ale Parlamentului, precum si declarati cu privire la
politica Guvenului, care se dezbat cu prioritate.
II) In conformitate cu articolul 87 alin. 1 din Constitutie, primul ministru poate solicita Presedintelui sa participe la
unele sedinte ale Guvernului.
III) Potrivit art. 85, in cadrul remanierii guvernamentale, propune numirea si revocarea din functie a unor membrii ai
Guvernului.
IV) In conformitate cu art 108, alin. 4 din Constitutie, semneaza hotararile si ordonantele Guvernului.
V) In conformitate cu art. 100, alin. 2 din Constitutie, contrasemneaza unele din decretele Presedintelui.
VI) Primul ministru reprezinta Guvernul in plan intern si international, urmatoarea dimensiune a statutului sau, este
ca el este vice-presedinte al CSAT.
VII)Numeste si elibereaza din functie anumite categorii de functionari sau demnitari publici (secretari de stat, sefii
autoritatilor centrale de specialitate din subordinea Guvernului, alte categorii de persoane).
VIII) In exercitarea atributiilor sale, primul ministru emite decizii care se publica in Monitorul Oficial, sub
sanctiunea inexistentei.

Functionarea Guvernului
Forma de lucru a Guvernului este sedinta, cea ordinara avand caracter saptamanal si cea
extraordinara putand avea loc de cate ori este nevoie.
Sedinta este condusa de Primul ministru care este seful acestei autoritati, iar in cazul in care la
lucrarile ei participa si Presedintele, in conformitate cu art. 87 alin. 1 din Constitutie, acesta prezideaza
sedinta de Guvern.
In cadrul sedintelor, se dezbat si se adopta actele Guvernului prin procedura consensului (toti
trebuie sa fie deacord), iar daca acesta nu se inplineste, va decide primul ministru.
La sedinte participa doua categorii de participanti:
Membrii Guvernului (sunt prezenti in mod obligatoriu)
Invitatii (participanti ocazionali)

Actele Guvernului
I) Determinarea sferei actelor – ca orice autoritate publica, si Guvernul isi concretizeaza activitatea prin:
A) acte juridice, respectiv Hotararile si Ordonantele Guvernului
B) alte forme cum ar fi actele politice (declaratii), diferite operatiuni administrative (avizare, elaborarea de
proiecte de legi in cadrul initiativei legislative de care dispune, consultari, angajarea raspunderii care este in
egala masura si o operatiune administrative si un act politic)
C) precum si prin diferite fapte materiale concrete (taierea panglicii).
II) Regimul constitutional al Hotararilor Guvernului
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A) Reprezinta actul tipic prin care Guvernul isi exercita misiunea de organ executiv, ele adoptandu-se potrivit art.
108 alin. 2 pentru organizarea executarii legilor.
B) Sunt acte administrative care pot avea careacter:
1) individual (cand produc efecte juridice fata de un subiect determinat de drept - UT SINGULI) .
2) normativ (cand produc efecte juridice general obligatorii, si sunt opozabile ERGA OMNES).
C) Hotararile de Guvern, adoptandu-se pentru executarea legii, ele trebuie se fie PRAETER LEGEM si SECUNDUM
LEGEM adica in temeiul si in limitele legii, si dupa ce domeniul a fost reglementat prin lege. Ele nu pot sa se
substituie legii, nici sa o modifice, sa o completeze sau sa o abroge (principiul simetriei juridice).
D) Hotararile Guvernului e publica in Monitorul Oficial, nepublicarea atragand inexistenta, insa Constitutia
admite in cazul lor o exceptie si anume Hotararile cu caracter militar, care se comunica numai institutiilor
interesate.
E) Sa semneaza de primul ministru si se contrasemneaza de ministrul care trebuie sa le puna in executare.
F) In calitatea de acte administrative, se supun controlului de legalitate exercitat de instantele judecatoresti de
contencios administrativ, cu exceptia celor care sunt exceptate de la acest control, potrivit art. 126 alin. 6 din
Constitutie (actele care privesc raporturile cu Parlamentul si cele de comandament cu caracter militar) si ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
III) Regimul constitutional al ordonantelor Guvernului
A) Elemente comune de regim juridic
1) Reprezinta actul atipic pentru Guvern, fiind adoptate in baza delegarii legislative, reglementata de art. 115
din Constitutie, prin care Guvernul este imputernicit cu o competenta normativa delegata.
2) Se supun regulii semnarii de catre primul ministru si contrasemnarii de ministrii care le pun in executare,
ca si Hotararile Guvernului.
3) Se publica in M. Of (obligativitatea publicarii) sub sanctiunea inexistentei, si fara sa existe vreo exceptie ca
in cazul Hotararilor de Guvern.
4) Se aproba sau se resping prin lege, iar potrivit art. 115, alin.7, in legea respectiva, sunt cuprinse si
ordonantele al caror efect a incetat potrivit art. 115, alin. 3 – potrivit caruia, atunci cand legea de abilitare
impune, ordonanta simpla se supune aprobarii Parlamentului pana la implinirea termenului de abilitare,
nerespectare termenului atragand incetarea efectelor ordonatei.
5) Se supun controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutionala a Romaniei, pe cale de
exceptie de neconstituionalitate (control APOSTERIORI - posterior), legea prin care se aproba o ordonanta
se supune si ea controlului de constituionalitate in cadrul celor doua forme de control (atat APRIORII cat si
APOSTERIORI)
6) In baza art. 126, alin. 6, teza a II-a, se recunoaste competenta instantelor de contencios administrativ, de a
solutiona cererile celor vatamati prin ordonante sau dispozitii din ordonante declarate neconstituionale.
7) In sistemul actual sunt consacrate doua tipuri de ordonante ale Guvernului (ordonate simple si
ordonante de urgenta)
B) Regimul constituional al ordonantelor simple (obijnuite)
1) Se adopta numai in baza unei legi speciale de abilitare, adoptata de Parlament, al carei obiect il constituie
imputernicirea Guvernului de a adopta acest tip de ordonante de regula pe perioada vacantelor
parlamentare.
2) Pot sa reglementeze numai domenii ale legilor ordinare.
3) In legea de abilitare se prevede in mod obligatoriu domeniul si data pana la care Guvernul este
imputernicit sa adopte acest tip de ordonante.
4) Fara a avea caracter obligatoriu, legea de abilitare poate sa cuprinda si posibilitatea ca ordonanta simpla
sa fie supusa aprobarii Parlamentului pana la implinirea termenului de abilitare. In practica aceasta
reprezinta regula, legea de abilitare prevazand ca ordonanta se va aproba de Parlament.
C) Regimul constituional al ordonatelor de urgenta.
1) Se adopata fara lege de abilitare, in doctrina vorbindu-se despre o „abilitare de rang constituional”, in
sensul ca insasi Constituia, permite ca in anumite situatii Guvernul sa poata sa le adopte.
2) Pot fi adoptate numai in situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, iar Guvernul are
obligatia sa motiveze urgenta in continutul ordonatei.
33
2021

Drept administrativ – sinteze pentru licență
Odină Nicoleta Adriana
Anul II AP (2019 – 2020) UEMR
3) Se supun intotdeuna aprobarii Parlamentului, ele ne putand intra in vigoare decat dupa ce au fost depuse
spre aprobare la Parlament, la camera competenta sa fie mai intai sesizata si dupa ce s-au publicat in M Of.,
deoarece in caz contrar sunt inexistente.
4) Aceste ordonante se adopta prin procedura de urgenta, Constitutia impunand un termen maxim de 30 de
zile, atat pentru prima camera, cat si pentru ce-a de-a doua.
5) Pot sa reglementeze si materii ale legilor organice, caz in care, adoptarea lor prin lege se va face cu
majoritatea absoluta prevazuta de art. 76, alin. 1 din Constitutie.
6) Se consacra anumite restrictii si interdictii pentru Guvern, atunci cand recurge la aceasta procedura,
acestea fiind introduse prin legea de revizuire nr. 429/2003 si regasite in art. 115, alin.6, potrivit caruia,
OUG nu pot fi adoptate in domeniul legilor constituionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale
ale statului, drepturile, libertatile si indatoririle prevazute de Constitutie, si nu pot sa vizeze masuri de
trecere silita a unor bunuri in proprietatea publica.

Controlul parlamentar asupra activitatii Guvernului
I) Prin art. 111 din Constitutie, Guvernul in ansamblul sau, precum si celelalte organe ale administratiei publice, sunt
asezate sub un control parlementar, care imbraca mai multe forme:
A) Interpretarea litereara a textului ”Guvernul si celelalte organe ale administratiei publice”, determina concluzia
ca Guvernul este considerat si el un organ al administratiei publice, care la randul ei este o componenta a
executivului, iar ca statut, Guvernul este un organ central al acesteia cu o competenta materiala generala.
B) Prin art. 111 se consacra o prima forma de control parlamentar, si anume controlul prin solicitarea de
informatii si documente. Solicitarea se poate adresa de fiecare camera a Parlamentului, si de comisiile
parlamentare prin intermediul presedintilor acestora, si trebuie sa vizeze elemente care intra in competenta
organului legiuitor. Exista situatii in care solicitarea informarii este obligatorie, in cazul initiativelor legislative
pe care le formuleaza parlamentarii si care au ca efect modificarea prevederilor bugetului de stat sau
bugetului asigurarilor sociale.
II) Controlul prin intrebari si interpelari (art. 112) -reprezinta forma clasica de control parlamentar, regasita in
toate sistemele parlamentare ale lumii si care poate sa vizeze atat Guvernul in intregul sau cat si fiecare membru
al Guvernului.
A) Intrebarea are caracter mai simplu, ea vizeaza o problema punctuala, parlamentarii solicitand Guvernului sau
membrilor acestuia sa raspunda daca o problema este adevarata sau nu, atat intrebarea cat si raspunsul
putandu-se formula in scris sau oral.
B) Interpelarea are caracter mai complex, se poate formula numai in scris, raspunsul imbracand aceiasi forma, si
prin intermediul ei se solicita explicatii Guvernului cu privire la o anumita problema de politica interna sau
externa a acestuia. Caracterul complex rezulta si din faptul ca Senatul si Camera Deputatilor pot sa adopte o
motiune simpla cu privire la o problema care a facut obiectul interpelarii. Procedura cu privire la aceasta
forma de control se regaseste in regulamentele camerelor Parlamentului. Motiunea simpla poate fi adoptata
de fiecare camera a Parlamentului, iar daca se adopta ea devine obligatoie pentru Guvern, cu conditia se
respecte regimul celorlalte institutii executive sau legislative.

EXP: s-a pus problema daca o motiune simpla adoptata de o camera a Parlamentului, prin care se
propune inclusiv demiterea unui ministru, care genstioneaza demeniul care face obiectul motiunii, obliga
Guvernul si pe primul ministru sa o puna in aplicare. Aceasta deoarece potrivit constitutiei, învestirea
Guvernului reprezinta o atributie care se exercita in comun de cele doua camera ale Parlamentului si este
firesc ca interventia unor modificari in componenta acestuia, in baza principiului simetriei juridice sa se
realizeze in acelasi mod. Dincolo de dimensiunea constitutionala a unei asemenea obligatii se poate retine
responsabilitatea sau raspunderea politica a Guvernului, care se exercita exclusiv in fata Parlamentului, si care
poate atrage anumite consecinte atunci cand acesta, adica Parlamentul, retrage prin motiune increderea in
unii din membrii Guvernului.
III) Controlul sub forma de anchete – Constitutia permitand prin art 64, alin. 4, ca fiecare camera sa isi constituie
comisii permanente si sa instituie comisii de ancheta sau alte comisii speciale, si recunoscand camerelor dreptul
de a constituii in comun astfel de comisii. Finalitatea unei asemenea comisii se concretizeaza printr-un raport care
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se supune dezbaterii si aprobarii camerelor Parlamentului, si ale carui masuri sau concluzii sunt obligatorii
pentru Guvern si pentru organele administratiei publice care sunt mentionate in cuprinsul acestuia.

RĂSPUNDEREA GUVERNULUI CONFORM ACTUALULUI COD ADMINISTRATIV
ARTICOLUL 49 Răspunderea politică - Guvernul răspunde politic numai în fața Parlamentului, pentru
întreaga sa activitate, ca urmare a votului de încredere acordat de către acesta cu prilejul învestiturii.
Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalți membri pentru activitatea Guvernului și
pentru actele acestuia.
ARTICOLUL 50 Alte tipuri de răspundere a Guvernului
(1) Membrii Guvernului răspund civil, contravențional, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele
săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii și ale prezentului cod.
(2) Aprecierea necesității și oportunitatea emiterii actelor administrative ale Guvernului aparțin Guvernului.
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Administratia centrala de specialitate
I) Este reglementata in Constitutie in Sectiunea I, Capitolul 5, 1, 3 si ea include acele categorii de
autoritati publice care, asa cum rezulta si din denumire:
Au o competenta materiala de specialitate (de ramura) care vizeaza un domeniu determinat al
administratiei publice.
Au o competenta teritoriala centrala sau nationala, care acopera intreg teritoriul tarii.
II) Din punct de vedere al statutului acestor categorii de autoritati:
Unele sunt subordonate, fiind plasate astfel sub autoritatea sau in subordinea unei alte autoritati
publice centrale, putand fi vorba despre Guvern sau despre un minister.
Unele sunt autonome, neaflate in subordonarea altei autoritati publice, si care se pot infinta numai
prin lege organica.
Unele autoritati autonome sunt de rang constitutinal, insasi legea fundamentala consacrandu-le:

Curtea de conturi

Consiliul suprem de aparare a tarii

Consiliul economic si social

Consiliul superior al magistraturii etc.
Altele sunt infintate in baza art 117 alin. 3 prin lege organica:

ARACIS - Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Misiunea ARACIS este de a
efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte
organizații furnizoare de programe de studii specifice învățământului superior, care operează în România

CNA - Consiliul Național al Audiovizualului (prescurtat CNA) este o autoritate publică autonomă
însărcinată cu apărarea interesului public în domeniul serviciilor de programe audiovizuale (radio,
televiziune). CNA este subordonat Parlamentului României, căruia îi prezintă un raport anual și care numește
cei 11 membri ai consiliului pe mandate de câte 6 ani.

SRI - Serviciul Român de Informații (abreviat SRI) a luat ființă pe 26 martie 1990 și este unul dintre
serviciile secrete române, alături de Serviciul de Informații Externe (SIE). Este o autoritate care se ocupă cu
culegerea și valorificarea informațiilor exclusiv pe teritoriul României.

BNR - Banca Națională a României (BNR) este banca centrală a României, o instituție publică cu
personalitate juridică având monopolul asupra emisiunii de monedă.
ETC...
III) In conformitate cu prevederile art 116, 117 din Constitutie, administratia centrala de specialitate, este
reprezentata de doua categorii de autoritati publice:
A) Ministerele – care se pot organiza si functiona numai in subordinea Guvernului
B) Alte organe centrale de specialitate, care se pot infiinta:
1) In subordinea Guvernului (altele decat ministerele) – RA-APPS = Regia Autonoma - Administratia
Patrimoniului Protocolului de Stat.
2) In subordinea ministerelor – prin Constitutie se recunoste pentru Guvern si ministere, dreptul de a infinta
autoritati centrale de specialitate in subordinea lor, daca legea le reconoaste aceasta competenta (daca
Legea 90/2001 privind organizarea si functionarea guvernului si a ministerelor face acest lucru ) si cu
avizul Curtii de Conturi.
IV) Actele administratiei centrale de specialitate
A) Constitutia nu face referire la acestea, insa, ca orice organ public, si organele de specialitate ale administratiei
publice centrale, in exercitarea atributiilor prevazute de lege, emit / adopta diferite categorii de acte juridice,
care ca natura juridica sunt acte administrative, si poarta denumiri diferite, respectiv ordine, instructiuni,
sesizari, norme metodolegice, norme etc. Unele dintre acestea au caracter individual iar altele caracter
normativ, legea impunanad pentru acestea din urma (legea privind normele de tehnica legislativa 24/2000)
36
2021

Drept administrativ – sinteze pentru licență
Odină Nicoleta Adriana
Anul II AP (2019 – 2020) UEMR
publicarea obligatorie in Monitorul Oficial, pentru a putea fi cunoscute, publicarea fiind procedura de aducere
la cunostiinta a actelor administrative cu caracter normativ, pe cand comunicarea este specifica actelor
individuale.
B) Ca acte administrative sunt supuse controlului de legalitate exercitat de catre instantele judecatoresti de
contencios administrativ, in baza art. 52, 126 alin. 6 din Constitutie si prevederilor Legii 554/2004 cu
modificarile ulterioare.

Administratia publica locala
Organizarea administrativ-teritoriala a Romaniei, include potrivit art. 3 alin. 3 din Constitutie, comune,
orase si judete, si recunoate posibilitatea ca in conditiile legii, unele orase sa fie declarate municipii.
Comuna si orasul (municipiul), reprezinta unitatea administrativ teritoriala de baza iar judetul este
unitatea administrativ teritoriala de nivel intermediar.
Denumirea de comuna este utilizata in limbajul occidentat intr-o acceptiune care include atat
localitatea rurala cat si cea urbana, ea reprezentand unitatea de baza. Prin acest mod de organizare, Romania
se claseaza in categoria statelor care au un singur nivel intermedial, intre nivelul de baza si cel central. Exista
state care au 2 sau mai multe nivele intermediare (in Franta exista departamentul care este corespondentul
judetului si regiunea.)
Administratia publica locala este reglementata de actualul cod administrativ și in Constitutie (in
sectiunea a II-a a Capitolului 5, Titulul III), care contine prevederi privind principiile care o guverneaza,
autoritatile care o realizeaza, raporturile dintre acestea, precum si institutia prefectului care, prin
statutul lui de reprezentant al Guvernului in teritoriu, nu apartine administratiei publice locale.
El a fost plasat in aceasta parte a Constitutiei datorita competentei teritoriale de nivel local, care
vizeaza fiecare judet sau municipiul Bucuresti si rolului pe care il exercita asupra administratiei publice locale,
denumit traditional tutela administrativa, prin intermediul caruia vegheaza la respectarea legii in
administratia publica din unitatile administrativ-teritoriale.
In conformitate cu art. 73 alin. 3 lit. o din Constitutie, printre domeniile rezervate unei legi organice, se
regăseau si „organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum si regimul general privind
autonomia locala”, fiind vorba despre Legea 215/2001 a administratiei publice locale care a reglementat in
egala masura, regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea administratiei
publice locale.
Autonomia locala dupa cum rezulta si din constitutie, are un caracter legal, continutul si limitele ei
fiind prestabilite de legiuitor, si nu inseamna o libertate absoluta, a autoritatilor autonome, de a decide si a
actiona in rezolvarea problemelor publice. Important este ca legea, atat cea generala care consacra regimul
autonomiei locale, cat si legile speciale adoptate, sa nu afecteze continutul autonomiei prin decizii care in mod
firesc, constitutional si legal ar trebuii sa revina autoritatilor autonome. Sa lase acestora marja de libertate in
interiorul carora, autoritatile autonome, sa decida potrivit specificului fiecarei colectivitati locale.

Principii de organizare si functionare a administratiei publice locale
Din punct de vedere al izvorului lor, identificam doua mari categorii de principii:

Principii de rang constitutional
Autonomia locala
Descentralizarea
Deconcentrarea serviciilor publice
Principiile legale care au fost consacrate de legea 215/2001 care includeau pe de o parte pe cele
de rang constitutional, si adauga acestora eligibilitatea autoritatilor administratiei publice locale, legalitatea si
consultarea cetatenilor in solutionara problemelor locale de interes deosebit.
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Principiul dreptului minoritatilor privind utilizarea limbii natale in administratie, desi nu este
enumerat in art. 2 din legea 215/2001, el este reglementat de aceasta lege, care ii dezvolta continutul, in intreg
cuprinsul ei. Recunoasterea dreptului minoritatilor nationale, care au o ponedere semnificativa (minim 20%
in anumite unitati administrativ-teritoriale) de a-si folosi limba natala in relatiile cu administratia locala si cu
serviciile deconcentrate.
Constitutia consacra pe langa principii si autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza
autonomia locala in comune si orase, fiind vorba despre consiliile locale alese si primarii alesi in conditiile
legii.
Pe langa sintagmele de consilii locale, Constitutia mai utilizeaza si notiunea de consilii comunale si
orasenesti si recunoaste posibilitatea de a se constituii autoritati ale administratiei publicele locale si la
nivelul subdiviziunilor administrativ teritoriale ale municipiilor.
Consiliile locale si judetene sunt autoritati deliberative ale autonomiei locale,
iar primarii, ca si presedintii de consilii judetene, sunt autoritati executive ale autonomiei locale.
Consiliile sunt autoritati pluripersonale, pe cand primarii si presedintii de consilii judetene sunt organe
unipesonale, fiind reflectata astfel conceptia napoleoniana privind administratia publica, potrivit careia, a
delibera este sarcina sau misiunea mai multor persoane, pe cand a executa este sarcina uneia singure.

Principii:



Autonomia locala și
Descentralizarea
reprezinta principii cheie, esentiale, pentru functionarea administratiei locale, avandu-si
reglementarea si intr-un izvor de drept european, si anume Carta europeana privind exercitiul autonomiei
locale, ratificata si de Romania.
Legea defineste Descentralizarea ca principiu intr-un mod sensibil apropiat cu cel in care este definit
de Carta, el reprezentand drepul si capacitatea efectiva a autoritatlor administratiei publice locale, de a
solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile
publice in conditiile legii. Ea are exclusiv caracter administrativ si financiar, si vizeaza organizarea,
functionarea competenta si gestionarea resurselor care apartin fiecarei unitati administrativ-teritoriale.
Legea prevede ca toate principiile care guverneaza administratia publica locala, trebuiesc astfel
aplicate incat sa nu aduca atingere, caracterului de stat national unitar si indivizibil al Romaniei
Autonomia locala nu poate sa genereze autonomie teritoriala, nu poate sa afecteze unitatea si
integritatea statului roman, si nu poate sa determine constituirea de unitati administrativ teritoriale distincte
de statul roman.
Descentralizarea si deconcentrarea serviciilor publice, prezinta atat elemente comune, cat si
aspecte care le diferentiaza.
In ambele cazuri, avem de a face cu un transfer al dreptului de a decide si de a executa , de la nivel
central catre nivelul teritorial.
In cazul descentralizarii, transferul de atributii se realizeaza catre autoritati publice de natura
autonoma, alese de colectivitatile teritoriale, motiv pentru care descentralizarea este apropiata de autonomia
locala.
In cazul deconcentrarii serviciilor publice, transferul de atributii se realizeaza catre autoritati de
natura statala, implantate in teritoriu, care se afla in subordinea celor centrale.
Deconcentrarea este legata de principiul centralizarii, este o forma atenuata a acestuia. Constitutia in
prima varianta, in articolul privind prefectul, fostul articol 122 actualul 123, prevedea tributia acestuia adica a
prefectului de a conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si celorlalte organe
descentralizate. S-a considerat insa ca formula este incorecta, pentru ca fiind vorba despre structuri teritoriale
ale unor ministere si alte organe centrale, ele reprezinta forme de manifestare ale principiului deconcetrarii
serviciilor publice, iar dupa revizuire, textul a fost modificat, in prezent art. 123 alin. 2, prevazand atributia
prefectului de a conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe ale
administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale.
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Descentralizarea face in prezent obiect de reglementare al unei legi organice distincte, legea
339/2004, care reglementeaza ambele forme de manifestare ale acesteia, principiile care o guverneaza si
modalitatile in care se concretizeaza.
Eligibilitatea se deduce implicit si din prevederile art. 121 alin. 1, care in determinarea sferei
autoritatilor care realizeaza autonomia locala in comune si orase, face precizarea ca acesta sunt alese in
conditiile legii precum si in art. 122 alin. 2, potrivit caruia consiliul judetean este ales si functioneaza in
conditiile legii.
Eligibilitatea evoca astfel, faptul ca autoritatile administratiei publice locale, atat de la nivelul comunei
cat si de la cel al judetului, sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile legii
67/2004 si ale legii 215/2001.
Intr-o prima varianta, consiliile judetene se alegeau in mod indirect de catre consiliile locale ale
judetului, solutie modificata in anul 1996.
Presedintele de consiliu judetean, pana in anul 2008, se alegea de asemenea indirect, insa prin legea
din anul 135/2007 care a introdus sistemul de scrutin majoritar uninominal, pentru alegerea celor doua
camere ale Parlamentului, a modificat si sistemul de alegere a presedintelui Consiliului Judetean prin vot
direct, intr-un singur tur de scrutin, fiind declarat ales candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi.
Acest sistem difera de cel privind alegerea primarului, care pentru a se realiza in priml tur de scrutin,
impune jumatate +1 din numarul total al alegatorilor inscrisi pe listele electorale, iar daca nu se realizeaza
aceasta majoritate, se organizeaza al 2-lea tur de scrutin, intre primii doi candidati, in care este declarat ales
cel care are cel mai mare numar de voturi.
Legalitatea reprezinta un principiu esential pentru intreaga administratie publica, a carui misiune este
raportata in permanenta la lege, ea trebuind sa puna legea in executare, sau sa realizeze (sa preseteze) in
conditiile legi, diferite servicii publice prin intermediul carora satisface nevoile sociale ale cetatenilor.
Constitutia consacra si o o autoritate publica al carei rol este sa supravegheze modul in care
autoritatile locale respecta legea in activitatea pe care o desfasoara, acesta fiind prefectul. In virtutea acestui
rol, prefectul poate sa atace in fata instantei de contencios administrativ, actele pe care le considera ilegale, ale
autoritatilor autonome, ceea ce echivaleaza cu suspendarea de drept a actului astfel atacat.
Data fiind existenta principiului autonomiei locale, intre autoritatile autonome pe de o parte, si toate
celelalte autoritati pe celalta parte nu exista raporturi de subordonare. Insasi Constitutia exclude existenta
vreunei subordonari, prevazand ca intre prefect pe de o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile
judetene si presedintii acestora pe de alta parte nu exista raporturi de subordonare.
Legea administratiei publice locale, prevede si ea in art. 6 alin. 2, ca in relatiile dintre
autoritatileadministratiei publice locale si consiliul judetean pe de o parte, precum si intre consiliul local si
primar, pe de alta parte nu exista raporturi de subordonare.
Autonomia excude astfel subordonarea, dar ingaduie existenta altor raporturi intre autoritatile publice
locale si cele de la nivel judetean sau central, a caror finalitate este satisfacerea optima a nevoilor sociale de
interes public.
Astfel potrivit art. 122, consiliul judetean are un rol de coordonare al activitatii consiliilor comunale si
orasenesti, in devederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.
Prefectul potrivit art. 123 alin. 5 in exercitarea rolului de verificare a legalitatii actelor care emana de
la administratia publica locala, poate sa sesizeze instanta de contencios administrativ cand apreciaza ca aceste
acte nu sunt legale.
Guvernul potrivit art. 102 din Constitutie exercita si un rol administrativ, prin care asigura conducerea
generala a administratiei publice, inclusiv a celei din unitati administrativ teritoriale. Exercitarea acestui rol,
nu trebuie sa infranga, caracterul autonom al autoritatilor administratiei publice locale.
Principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit, se
concretizeaza atat prin referendumuri locale, cat si prin alte forme de consultare publica a cetatenilor.
Intelegerea lui trebuie raportata la art. 2 din Constitutie, potrivit caruia, poporul, care este titularul
suveranitatii, o exercita pe aceasta in mod direct prin referendum, si prin organele reprezentative.
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Legea administratiei publie locale consacra diferite modalitati de consultare a cetatenilor, iar
referendumul este una din procedurile prin intermediul carora poate sa inceteze mandatul consiliului local
judetean, sau al autoritatilor executive.
Dreptul minoritatilor nationale de a-si utiliza limba natala, trebuie inteles prin raportare la
caracterul de limba oficiala pe care il are limba romana , potrivit art. 13 din Constitutie. Legea limiteaza
exercitarea acestui drept la relatiile cu administratia publica locala, si cu serviciile publice deconcentrate, ceea
ce inseamna ca el nu poate fi extins si la alte segmente ale relatiilor minoritatilor nationale cu autoritatile
publice. Potrivit legii administratiei publice locale, dreptul vizeaza acele localitati care au peste 20 % cetateni
apartinand unei minoritati nationale, si recunoaste posibilitatea utilizarii si in cadrul condiliilor locale si
judetene, in care cel putin o cincime din membrii organului colegial, este formata din reprezentanti ai unei
minoritati nationale determinate. Ea impune insa asigurarea traducerii lucrarilor in limba oficiala a statului,
prin grija primarului sau presedintelui de consiliu judetean, si prevede ca actele intocmite se redacteaza in
limba romana.
Concretizarea acestui drept vizeaza adresarea de cereri, formularea de raspunsuri si comunicarea de
acte inclusiv in limba minoritatilor nationale, afisarea ordinii de zi in limba acelei minoritati, sau publicarea de
acte administrative in acelasi mod.

Principii specifice aplicabile administraţiei publice locale potrivit art. 75
din Codul administrativ actual.
Administraţia publică locală din unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în
temeiul principiilor generale ale administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale
prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice:
a) principiul descentralizării;
b) principiul autonomiei locale;
c) principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit;
d) principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale;
e) principiul cooperării;
f) principiul responsabilităţii;
g) principiul constrângerii bugetare.
Aplicarea acestor principii nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, suveran şi
independent, unitar şi indivizibil al României.

Autoritatile administratiei publice locale
Potrivit constituantului acestea sunt in numar de 4:
1.
Consiliul judetean
2.
Presedintele Consiliului Judetean
3.
Consiliul local
4.
Primarul
Legea speciala care reglementeaza aceste autoritati este legea 215/2001, lege organica, catalogata de
catre practicieni ca fiind biblia administratiei publice locale din Romania.
Anterior acestei legi administratia publica locala a fost reglementata de legea 69/91 – Lege ce a facut
parte din pachetul de legi creat atat de legiuitor cat si de practicieni. Aceasta lege a fost si este considerata,
avand in vedere lipsa contradictiilor din practica, foarte buna.

Consiliul judetean
I) Consiliul judetean este o autoritate care desi infiintata inca de la aparitia legii 69/91, a fost uitata de constitutant,
astfel incat nu exista in Constitutie nici ca institutie nici ca autoritate. In 2001 prin aparitia legii 215, aceasta
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autoritate, ca si notiune administrativa, a fost imbunatatita prin norme legale, insa in Constitutie a aparut numai
dupa revizuirea acesteia in 2003.
II) Consiliul judetean este vazut de catre teoreticieni, ca o autoritate intermediara intre administratia centrala sau
statala si cea teritoriala sau locala.
III) Raporturi intre consiliul judetean si celelalte autoritati ale administratiei publice locale:
A) Legea 215 prevede in mod expres faptul ca aceste raporturi nu sunt de subordonare.
B) Legiuitorul pentru a exclude posibilie conflicte intre autoritati, a tinut sa precizeze in mod expres inexistenta
raporturilor de subordonare. Acest lucru recurge si din Constitutie, care prevede tot in mod expres ca,
Consiliul judetean, este o autoritate a administratiei publice locale care coordoneaza activitatea consiliilor
locale in scopul ralizarii serviciilor publice de interes judetean. De aici rezulta cele 3 particularitati ale
Consiliului Judetean:
1) Consiliul judetean este o autoritate a administratiei publice locale, dar si o autoritate a autonomiei locale.
2) Isi desfasoara activitatea, care consta in coordonarea activitatii consiliilor locale de pe raza teritoriala
unde este comepetent, in mod autonom.
3) Scopul acestei activitati, este realizarea serviciilor publice de interes judetean.
IV) Constituirea Consiliului Judetean
A) Este format din consilieri al caror numar este stabilit de catre prefect prin ordin, in functie de numarul
locuitorilor din acel judet.
B) Sistemul de vot este cel cunoscut, reglementat de Legea 67/2004, privind alegerea autoritatilor administratiei
publice locale. Votul este universal, egal, direct, secret si liber exprimat.
1) Universalitatea votului , in ceea ce priveste consiliul judetean, reprezinta acea caracteristica potrivit careia
daca sunt indeplinite conditiile legale, toti cetatenii romani pot vota.
2) Egalitatea votului, deriva din principiul constitutional, si consta in faptul ca fiecare vot este egal cu
celalalte.
3) Caracterul direct al votului consta in faptul ca fiecare dintre noi trebuie sa exprime prin acel vot, optiunea
sa personala, si este interzis a se vota prin intermediar sau reprezentanti.
4) Caracterul secret este acea trasatura care asigura votantului posibilitatea de a vota fara nicio presiune, si
fara ca alcineva sa-i cunoasca votul.
5) Trasatura de liber exprimat, consta in faptul ca alegatorul are posibilitatea de a-si exprima optiunea in
mod liber fara nicio constrangere (constrangerea este infractiune).
C) Alegerea Consiliului Judetean se realizeaza in mod direct:
1) Partidele politice propun o lista cu candidati
2) optiunea fiecarui alegator, se da in mod direct pe acea lista fara nicio intermediere.
D) Dupa alegeri, prefectul este cel care convoaca consiliul judetean prin ordin, in prima sedinta, care se numeste,
potrivit legii 215, Sedinta de Constitutire a Cosiliului Judetean. La aceasta sedinta este obligatorie prezenta
majoritatii consilierilor alesi. In cazul in care nu se intruneste aceata prezenta, tot prefectul va convoca a2-a
sedinta tot de constituire, iar daca nici la aceeasta majoritatea nu se intruneste, va fi convocata a 3-a sedinta si
ultima. In cazul in care nici in aceasta din urma nu se intrunesc conditiile, se invalideaza alegerile pentru acele
autoritati, si se organizeaza in termen de 90 de zile alte alegeri.
V) Atributiile Consiliului Judetean – in explicitarea acestor atributii, pornim de la ideea ca aceasta autoritate are o
dubla natura, respectiv atat autoritate a autonomiei judetene cat si autoritate a administratiei publice locale. Pana
la modificarea legii 215 in 2006, prin legea 286, atributiile Consililui Judetean erau prevazute la modul general,
fapt care lasa loc de interpretari. Exista 5 categorii de atributii ale Consililului Judetean, in functie de aspectul
vietii sociale in care se realizeaza aceste atributii:
A) Atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate a Consiliului Judetean, ale institutiilor
si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean.
1) Cosiliul judetean hotaraste infiintarea, desfintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice, societati
comerciale, regii autonome de interes judetean.
2) Aproba regulamentul de organizarea si functionare propriu, al Consiliului Judetean, regulament care este
prevazut intr-o hotarare de guvern.
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3) Exercita normele judetului, drepturile si obligatiile corespunzatoare participantilor judetului, la diverse
societati comerciale sau regii autonome.
4) Numeste sanctioneaza si dispune cu privire la raporturile de munca sau de serviciu ale conducatorilor
serviciilor publice de interes judetean.
B) Atributiile privind dezvoltarea economico-sociala a judeteului.
1) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a judetului.
2) Contractarea si garantarea de imprumuturi.
3) Stabilirea impozitelor si taxelor la nivel judetean.
4) Adoptarea de strategii si programe de dezvoltare economico sociala.
5) Stabilirea programelor de dezvoltare si documentatiilor pentru investitii.
C) Atributii privind gestionare patrimoniului
1) Constau in vaorificarea domeniului public si privat al judetului, prin darea in administrare, concesionarea
sau inchirierea bunurilor publice de interes judetean, inchirierea sau vanzarea celor private.
2) Atribuie denumiri obiectivelor de interes judetean
D) Atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine
Consiliul Judetean asigura functionarea serviciilor publice din educatie, protectia copilului, social,
sanatate, cultura, tineret, sport, ordine publica, situatii de urgenta, mediu inconjurator, monumente istorice,
evidenta populatiei, cai de comunicatie, servicii comunitare de utilitate publica.
E) Atributii privind cooperearea interinstitutionala
Consiliul Judetean hotaraste cooperearea sau asocierea cu alte unitati administrativ –teritoriale din
tara sau strainatate.
VI) Mandatul Consiliului Judetean este de 4 ani, el incepe dupa depunerea juramantului de catre consilierii validati in
sedinta de constituire (validare care se realizeaza de catre o comisie constituita din cadrul consilierilor alesi).
A) Consiliul Judetean functioneaza in sedinte lunare, care se numesc sedinte ordinare, convocate de catre
peresedintele Consiliului Judetean (intotdeuna se invita si prefectul).
B) Intreaga procedura a sedintelor Consiliului Judetean se asigura de catre secretarul general al judetului, acesta
trebuie sa asigure legalitatea sedintelor chiar daca prefectul a onorat sau nu invitatia de a participa la aceste
sedinte.
C) Consiliul Judetean are prosibilitatea de a se intalni in sedinte extraordinare, precum si in sedinte de urgenta.
Acestea pot fi convocate atat de presedintele Consiliului Judetean, de o treime de numarul consilierilor
judeteni, dar si de catre prefect.
D) Sedintele de specialitate se formeaza tot in prima sedinta a Consiliului Judetean, este formata dintr-un numar
impar de consilieri, au sedinte o data pe saptamana si dezbat probleme de o anumita specializare.
E) Comisiile de specialitate redacteaza raporte de specialitate care stau la baza proiectelor e hotarari ale
Consiliului Judetean.
F) Activitatea Consiliului Judetean se desfasora in plen, in public (cu exceptia cazurilor in care consiliul hotaraste
ca o anumita sedinta sa nu fie publica – aceasta doar cu un motiv temeinic) si in prezenta majoritatii
consilierilor.
VII)Actele Consiliului Judetean
A) Consiliul judetean adopta hotarari
B) Hotararile se semneaza de catre presedintele de sedinta, care este ales pe o perioada de maxim 3 luni, si se
contrasemneaza de catre secretarul general al judetului.
C) Hotararile se comunica in mod obligatoriu prefectului in termen de 10 zile lucratoare, de catre secretarul
general al judetului
D) Cvorumul pentru aceste hotarari, este majoritatea simpla (50+1 din cei prezenti), de la care avem si exceptii:
1) Se cere 50%+1 din consilierii judeteni in functie – pentru unele hotarari (alegerea vicepresedintelui
Consiliului Judetean)
2) 2/3 din numarul consilierilor in functie (majoritate calificata)
a) Contractarea de imprumuturi
b) Stabilirea de taxe si impozite
c) Programele de dezvoltare economico-sociala sau urbanistica
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d) Toate hotararile care privesc patrimoniul judetean.
VIII) Raspunderea Consiliului Judetean. Consiliul judetan se dizolva de drept:
A) In cazul in care nu se intruneste timp de 2 luni consecutiv, sau daca timp de 3 luni consecutiv nu au adoptat
nicio hotarare.
B) Ramane fara supleanta (numarul consilierilor se reduce mai mult de jumatate)
C) Constatara acestor situatii se face de catre secretarul general al judetului. Sesizarea poate fi facuta de orice
persoana interesata (orice cetatean al acelui judet), insa pentru o hotarare in acest sens, constatarea se face de
catre instanta de judecata, hotarare care se trimite prefectului ce va face toate demersurile la Guvern, pentru
organizarea unor alegeri locale in termen de 90 de zile.
D) Exista si posibilitatea dizolvarii Consiliului Judetean prin referendum. Avem o lege de organizare a
referendumului, insa controversele cu privire la acest subiect, decurg din faptul ca leguitorul nu a prevazut in
mod expres motivele pentru care se poate dizolva consiliul prin referendum

Presedintele Consiliului Judetean
I) Este autoritatea executiva care exista la nivel judetean, si care reprezinta judetul atat in relatia cu institutiile, dar
si cu tertii.
II) Potrivit ultimelor modificari (2008), presedintele Consiliului Judetean se alege uninominal.
III) Atributii:
A) Functionarea aparatului de specialitate al serviciilor institutiilor publice si regii autonome.
1) Intocmeste si supune spre aprobarea Consiliului Judetean, organigrama, statul de functii, statutul si
regulamentul de organizare si funtionare a aparatului de specialitate.
2) Tot presedintele Consiliului este cel cu care se stabilesc raporturile de munca sau de serviciu ale
personalului din cadrul aparatului de specialitate (el este angajatorul)
B) Relatia cu Consiliul Judetean
1) El conduce sedintele Consiliului Judetean si prezinta anual sau la cerere rapoarte de activitate.
2) Propune Consiliului, numirea, sanctionarea, modificarea sau incetarea raporturilor de munca sau de
serciviu, pentru condcatorii serviciilor publice si institutiilor publice de interes judetean.
C) Privind bugetul Consiliului Judetean
1) Este ordonatorul principal de credite
2) Intocmeste proiectul bugetulu judetului si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre
aprobare Consiliului Judetean.
3) Urmareste modul de realizare a veniturilor bugetare, si propune masuri pentru incasarea lor in termen.
4) Presedintele Consiliului Judetean initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi.
D) Atributii privind relatia cu alte autoritati ale administratiei publice locale.
1) Indruma metodologic prin aparatul de speciallitate, activitatile de stare civila si de autoritate tutelara de la
nivelul comunelor si oraselor.
2) Poate acorda sprijin, asistenta tehnica, juridica si de orice natura consiliilor locale si primarilor la cererea
acestora si fara plata.
E) Atributiile privind serviciile publice de interes judetean
1) Coordoneaza realizarea serviciilor de interes judetean, ia masuri pentru organizarea executarii, si
executarea in concret a activitatilor din educatie, sanatate, cultura, tineret, culte reliigioase, evidenta
persoanelor, mediu, drumuri publice.
2) Ia masuri pentru existenta si controlul serviciilor publice de utilitate publica.
3) Emite avize, acorduri si autorizatii date in competenta sa prin lege sau prin hotararea Consiliului Judetean.
IV) Secretarul judetului
A) Este cel care semneaza de legalitate si isi asuma raspunderea pentru legalitatea hotararilor Consiliului
Judetean, dar si ale actelor emise de presedintele Consiliului Judetean.
B) Este functionar public.
C) Trbuie sa fie de formatie profesionala jurist.
D) Trebuie sa aiba minim 5 ani vechime in specialitate.
E) Nu are voie sa fie ruda de gradul 1 cu presedintele sau vicepresedintele Consiliului Judetean.
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F) Participa in mod obligatoriu la sedintele Consiliului Judetean.
G) Are obligatia de a-i consilia pe consilierii judeteni atat in timpul sedintelor, dar si in ceea ce priveste proiectele
de hotari prin care acestia le vor propune consiliul judetean spre aprobare.

Consiliul local
I) Plecand de la articolul 121 alin. 1 din Constitutie, autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza
autonomia locala la nivelul comunelor si oraselor, sunt consiliile locale alese si primarii alesi in conditiile legii.
II) Ca si la cosiliul judedetean, are o dubla natura
A) Cea de autoritate a autonomiei locale
B) Autoritate a adminstratiei publice locale
III) Constituirea – la fel ca la consiliul judetean.
IV) Raporturile nu sunt de subordonare fata de nicio alta autoriata a administratiei publice locale.
V) Atributii
Daca la Consiliul Judetean atributiile s-au axat pe interesul public la nivel judetean ceea ce inseamna
interesul comun a mai multor colectivitati, intrepatrunderea acestor nevoi la nivel public, aici atributiile tin
strict de colectivitate respectiva.

În sinteză, putem spune că autorităţile administraţiei publice locale funcționează în baza
principiului Autonomiei locale care se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor. În condiţiile legii, se pot constitui autorităţi ale
administraţiei publice locale şi la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.
Autorităţile administraţiei publice din comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, ca autorităţi
deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive.
Consiliile locale şi primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile
prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliile locale şi primarii
funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi
municipii, în condiţiile legii.
Autorităţile administraţiei publice din judeţe. Consiliul judeţean este autoritatea
administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean este ales prin vot
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale. Consiliul judeţean este condus de un preşedinte al consiliului judeţean care reprezintă
autoritatea executivă la nivelul judeţului.
Administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. Consiliile locale
şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a codului administrativ, ca bunurile ce
aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:
a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii
administrativ-teritoriale care le are în proprietate;
b) concesionate;
c) închiriate;
d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;
e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.
Reprezentarea în justiţie a unităţilor administrativ-teritoriale. Reprezentarea în justiţie a
unităţilor administrativ-teritoriale se asigură de către primar sau de către preşedintele consiliului judeţean.
Primarul sau preşedintele consiliului judeţean stă în judecată în calitate de reprezentant legal al unităţii
administrativ-teritoriale, pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia, şi nu în nume
personal. Atribuţia de reprezentare în justiţie poate fi exercitată în numele primarului sau, după caz, al
preşedintelui consiliului judeţean de către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de către un avocat
angajat în condiţiile legii. Cheltuielile de judecată sau, după caz, despăgubirile stabilite pe baza hotărârilor
judecătoreşti definitive se suportă/se fac venit de la/la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale.
Cheltuielile de judecată cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local.
Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale. Tipurile de competenţe.
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Autorităţile administraţiei publice locale exercită

competenţe exclusive,

competenţe partajate şi

competenţe delegate, potrivit legii.
Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în cadrul actelor
normative, precizează pentru fiecare competenţă ce urmează a fi descentralizată tipul acesteia.

Primarul
In conformitate cu art 121, alin 2 Constitutie, primarii si consiliile locale reprezinta autoritati
administrative autonome a caror misiune este de a rezolva treburile publice din comune si orase.
Consiliile locale reprezinta autoritatile deliberative ale autonomiei locale, iar primarii autoritatile
executive.
Pentru ambele categorii de autoritati, Constitutia si legea organica 215/ 2001 consacra o competenta
materiala generala care acopera ansamblul treburilor publice ale unei colectivitati teritoriale. Ca si in
sistemul francez, si in sistemul romanesc de drept, primarul are un dublu statut:
de agent sau reprezentant al colectivitatii locale care l-a ales, calitate in virtutea careia exercita
majoritatea atributiilor care ii sunt conferite de lege;
de agent sau reprezentant al statului, calitate in virtutea careia exercita atributiile de stare civila,
autoritate tutelara, alegeri, referendum, recensamant si alte atributii care au o dimensiune statala.
Faptul că
rolul consiliului local este de organ deliberativ, iar
cel al primarului de organ executiv,
nu creeaza un raport de supraodonare/ subordonare intre acestea, ambele avand misiunea sa
conlucreze si sa colaboreze pentru ca treburile publice sa fie solutionate potrivit legii si specificului fiecarei
colectivitati locale. Din aceasta perspectiva este contrara literei si spiritului legii practica administrativa si
judiciara care a confirmat posibilitatea formularii unor actiuni in contenciosul- administrativ prin care cele
doua autoritati publice sa-si conteste reciproc actele.
Prin legea organica mai este consacrat si termenul de prima linie, care reprezinta o structura
functionala cu activitate permanenta care include primarul, vice-primarul si aparatul de specialitate al
primarului, a carui misiune este aceea de a duce la indeplinire actele adoptate sau emise de consiliul local,
primar si toate celelalte activitati de executare a legii si de prestare de servicii catre cetateni.
Alegerea primarului se face pe baza de scrutin majoritar uninominal, fiind declarat ales candidatul
care a obtinut 1/2+1 din numarul voturilor valabil exprimate, iar daca nu se realizeaza aceasta majoritate se
organizeaza al doilea tur de scrutin intre candidatii plasati pe primeple doua locuri, fiind declarat admis
candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.
Conditiile pentru a candida la functia de primar sunt similare celor pentru consilierii locali,
respectiv conditia prevazuta de art 116, alin 3 Const - domiciliul si cetatenia romana, varsta de cel putin 23 de
ani, domiciliul in unitatea administrativ-teritoriala unde candideaza, iar persoana sa nu aiba interdictie de
asociere in partide politice.
Mandatul dureaza de la data depunerii juramantului, pana la data depunerii juramantului de primarul
nou ales. Validarea alegerilor tine de competenta instantei judecatoresti, respectiv judecatoria in a carei
circumscriptie este alocata unitatea administrativ-teritoriala.
In conformitate cu prevederile legii organice nr 215/2001, ale legii privind statutul alesilor locali nr
393/2004 se consacra un statut al primarului, adica un ansamblu de drepturi de indatoriri si de atributii,
care include urmatoarele elemente:

Primarul este in egala masura reprezentant al colectivitatii locale, dar si al statului in unitatea
administrativ-teritoriala;

Primarul conduce serviciile publice locale si aparatul de specialitate al primarului;

Primarul indeplineste o functie de autoritate publica, din care rezulta si o anumita protectie care este
oferita de lege;

Primarul se afla in serviciul colectivitatii locale, el actionand cu precadere ca agent sau reprezentant al
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acesteia;

Reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in raporturile cu alte autoritati publice si cu alte
persoane fizice sau juridice romane sau straine;

Raporturile de munca sau de serviciu ale primarului, ca si ale vice-primarului pe perioada exercitarii
acestei demnitati publice se suspenda de drept;
In exercitarea mandatului dispune de anumite drepturi si indatoriri specifice, cum ar fi.
dreptul la decontarea cheltuielilor efectuate in virtutea statutului de primar, a cheltuielilor pentru
perfectionarea profesionala, dreptul la protectia legii, inclusiv prin posibilitatea de a apela la serviciile
organelor de politie.
Incompatibilitatile pentru primar, ca si pentru celelalte categorii de functionari publici centrali sau
locali sunt prevazute in legea 161/2003, cu privire la asigurarea transparentei in exercitarea functiilor si
demnitatilor publice.
Suspendarea mandatului primarului intervine de drept in situatia in care acesta este arestat
preventiv, revenindu-i instantei care a hotarat arestarea sa comunice prefectului masura dispusa pentru ca
acesta sa constate masura prin ordin. Daca se constata ca persoana a fost nevinovata, aceasta are dreptul la
dezpagubiri cu caracter material (contravaloarea indemnizatiei), dar si moral.
Incetarea mandatului de primar, ca regula, are loc la depunerea juramantului de primarul nou ales,
iar ca exceptie poate inceta inainte de termen in urmatoarele modalitati:
Referendum local realizat in conditii similare cu referendum referitor la consiliul local;
Cand primarul se afla in imposibilitatea de a-si exercita mandatul din cauze mandatul timp de 6 luni;
Cand primarul nu-si exercita nejustificat mandatul mai mult de 45 de zile.
Atributiile primarului:
Ca si in cazul consiliului local, legiuitorul opereaza o clasificare a acestor atributii, folosind ca si
criteriu determinant die calitatea de agent al statului, fie cea de agent al colectivitatii locale.
Atributiile vizeaza intreaga misiune de organ executiv cu competenta materiala generala a acestei
autoritati publice si concretizeaza în:
 raporturile cu consiliul local
 calitatea de ordonator principal de credite
 calitatea de sef al serviciilor locale
o conducerea aparatului de specialitate, de functionare a autoritatilor si
institutiilor locale, precum si alte atributii stabilite de lege sau insarcinari date
consiliul local.
Vice primarul
In orasele resedinta de judet exista 2 vice-primari.
Este ales in mod direct, ca si consilier local si in mod indirect ca si vice-primar de catre majoritatea
consilierilor locali in functie.
Pana in 2006, schimbarea din functie a vice-primarului se facea cu o majoritate calificata de 2/3 si era
conditionata de savarsirea de catre acesta a unor fapte care sa il faca incompatibil cu statutul de viceprimar.
Prin modificarile aduse legii administratiei publice locale s-a consacrat formula potrivit careia
schimbarea din functie a vice-primarului se realizeaza de aceeeasi majoritate a consilierilor in functie si nu
mai este conditionata de comiterea vreunei fapte incompatibile cu functia obtinuta, solutie sustinuta de
principiul simetriei juridice, insa discutabila din punct de vedere al filosofiei raspunderii si al nevoii de
asigurare a continuitatii si stabilitatii in activitatea administratiei locale .
Prin aceleasi modicari s-a consacrat formula potrivit careia vice-primarul este subordonat
primarului.
Legea prevede de asemenea, ca primarul poate sa-i delege unele atributii vice-primarului, solutie
care este criticabila in raport cu cea care exista anterior, prin care se prevedea ca primarul intr-un anumit
termen ii delega vice-primarului anumite atributii si erau mentionate chiar categoriile de atributii care nu
faceau obiectul delegarii.
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Serviciile publice si aparatul de specialitate al primarului
Legea le recunoaste consiliilor locale posibilitatea de a infiinta anumite servicii publice locale,
societati, institutii publice, regii autonome, prin care se satisfac nevoile colectivitatilor locale, nevoi care pot fi
satisfacute si de diferiti agenti privati care sunt autorizate in scopuri determinate.
Primarul dispune de un aparat de specialitate care este format din functionari publici

de conducere,

de executie si

personal contractual, prin intermediul caruia isi exercita rolul de organ executiv al autonomiei locale
si de sef al administratiei locale dintr-o unitate colectiva teritoriale.
Administratorul public reprezinta o institutie introdusa in sistemul romanesc dupa modelul anglosaxon al lui city-manager, legea prevazand ca ea poate sa se infiinteze la nivelul fiecare localitati judet sau al
asociatiei de dezvoltare intercomunitara.
Recrutarea in aceasta functie se face pe baza de concurs in baza unor criterii aprobate de consiliile
locale, judetene sau de catre cele care compun asociatia de dezvoltare intercomunitara.
Activitatea se desfasoara in baza unui contract de management, iar primarul si presedintele Consiliului
Judetean ii pot delega atributiile de conducere a serviciilor publice locale si a aparatului de specialitate si cele
de ordonator principal de credit.

Actele administrative ale autorităților administrației pbl. locale
în exercitarea de atribuţii: acte în regim de adoptare sau emitere, după caz;
* Acte administrative cu caracter normativ sau individual, astfel:
a) CL și CJ adoptă hotărâri;
b) primarul şi preş. Cj emit dispoziţii.

*Secretarul General al Unității Adm. Teritoriale comunică actele administrative (hotărârile și
dispozițiile) prefectului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii.

* Hotărârile consiliului local se comunică primarului.
Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii motivate cu privire la legalitate, se înregistrează într-un
registru special, de către SG al UAT
SG al UAT asigură aducerea la cunoştinţa publică şi comunicarea hotărârilor şi dispoziţiilor
Actele adm. cu caracter normative(Hotărârile şi dispoziţiile): devin obligatorii de la data aducerii
lor la cunoştinţă publică, în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect; în UAT unde
minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% a. adm se aduc la cunoştinţă publică atât în limba română,
cât şi în limba minorităţii respective.
Actele adm. cu caracter individual: hotărâri şi dispoziţii se comunică către persoanele cărora li se
adresează; se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect; produc efecte juridice de
la data comunicării către persoanele cărora li se adresează. În UAT unde cetăţenii aparţinând unei
minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% hotărârile cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în
limba minorităţii respective.
Dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local şi hotărârile consiliului judeţean sunt supuse
controlului de legalitate exercitat de către prefect.

Prefectul

In conformitate cu preverile art. 123 din Constitutie si legii organice nr. 340 /2004, privind
organizarea si functionarea institutiei prefectului, prefectul are urmatorul statut:

Este reprezentatul Guvernului pe plan local numit in fiecare judet si in municipiul
Bucuresti.Numirea atat a lui, cat si a sub-prefectului se face prin hotarare de Guvern.

Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe centrale ale
administratiei publice centrale din unitatile administratv-teritoriale. In forma initiala, Constitutia facea
referire la servicii publice descentralizate, formula considerata nesatisfacatoare, deoarece acestea
functioneaza in baza principiului deconcentrarii serviciilor publice. Ele se afla intr-o dubla subordonare, pe
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veriticala fata de organul central si pe orizontala fata de prefect.

Este un organ de tutela administrativa, denumire inspirata din dreptul familiei, unde tutela
reprezinta o forma de protectie a unei persoane lipsita de capacitate de exercitiu. In dreptul administrativ, ea
evoca atributia Prefectului ca reprezetant al Guvernului de a supraveghea respectarea legii in activitatea
autoritatilor autonome din unitatile administrativ-teritoriale. In acest fel, se realizeaza un echilibru necesar
intre exigentele si limitele autonomiei locale si cele ale statului, intre caracterul autonom al administratiei
locale si dimensiunea statala a acesteia, precum si rolul pe care guvernele le au in toate statele UE de a asigura
conducerea administratiei publice.
Pana in 2003, functia de prefect era asimilata unei demnitati publice, astfel incat Guvernele aveau
toata libertatea de a numi si de a schimba din functie pe prefecti, potrivit programelor politice proprii. Prin
modificarile aduse legii 188 / 1999 privind statutul functionarilor publici, prefectul si subprefectul au fost
trecuti in categoria inaltilor functionari publici, declasandu-se un proces de profesionalizare a functiei de
prefect, dupa modelul francez . In calitatea de inalti functionari publici le este recunoscuta stabilitatea in
functie si au anumite interdictii specifice, cum ar fi interdictia de asociere politica, interdictia de a face greva,
interdictia de asociera sindicala, legea prevazand ca incalcarea interdictiei de asociere politica atrage
destituirea din functie .
In urma modificarilor aduse Constitutiei in 2003, prin art. 123, alin 4 s-a prevazut ca: intre
prefecti, pe de-o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe
de alta parte nu exista raporturi de subordonare. Interdictia unei subordonari este generata de insusi
principiul autonomiei locale si ea include nu numai raporturile cu prefectul, ci cu orice alta autoritate publica
locala sau centrala.

Atributiile prefectului sunt guvernate de anumite principii care se regasesc si in activitatea
altor autoritati publice si care se bucura si de o recunoastere la nivel european, cum ar fi:

legalitatea, impartialitatea, obiectivitatea, transparenta, liberul acces la informatie, rasponsabilitate,
profesionalism si orientarea catre cetatean.

Potrivit legii organice, prefectul exercita mai multe categorii de atributii prin care:
 Asigura respectarea constitutiei, a legilor si a tuturor actelor normative obligatorii, precum si a drepturilor
si libertatilor fundamentale ale cetatenilor;
 Actioneaza pentru realizarea programului de guvernare in unitatile administrativ -teritoariale;
 Verifica legalitatea actelor autoritatilor publice locale, care le sunt comunicate de acestea si pe care le pot
ataca in fata instantelor de contenctios-administrativ, ceea ce atrage suspendarea de drept a actelor astfel
atacate.
 Atributii exercitate in calitate de presedinte al comitatului pentru situatii de urgenta, pentru luarea
masurilor de ordine publica si de aparare a vietii in astfel de situatii.
 Atributii privind realizarea programului de integrare europeana a Romaniei, proces complex, determinat
de statutul de stat membru al Romaniei in UE .
 Atributii privind prevenirea infractiunilor si asigurarea sigurantei cetatenilor.
 Atributii prin care se garanteaza folosirea limbii materne in localitatile in care o minoritate nationala are o
pondere semnificativa (peste 20 %).
III) Actele prefectului poarta denumirea de ordine si sunt acte administrative care pot avea caracter
A) Normativ
1) aducerea lor la cunostinta facandu-se prin publicare
2) se comunica la nivelul MAI
B) Individual
o aducerea lor la cunostinta facandu-se prin comunicare.
 pentru ordinele care au caracter de specialitate, legea obliga la consultarea in prealabil a serviciilor
publice deconcentrate.
IV) Pentru judetele cu intindere mai mare, legea recunoaste posibilitatea infiintarii unor oficii prefecturale, prin
ordin al prefectului in cadrul numarului de posturi si fondurilor alocate. Conducerea este asigurata de un sef de
oficiu prefectural care are statut asimilat directorului executiv.
V) Colegiul prefectural reprezinta o structura introdusa in lege in 2005 si este format din prefect, subprefect si
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sefii serviciilor publice deconcentrate, avand misiunea de a armoniza actvitatea acestor servicii si de a coordona
activitatea de realizare a politicilor si strategiilor guvernamentale la nivelul fiecarui judet, inclusiv in ceea ce
priveste integrarea europeana. Legea recunoaste ca institutia prefectului are personalitate juridica de drept public
care se exercita numai de catre prefect.
VI) La nivelul judetelor intalnim institutia subprefectului, care, ca si prefectul, are statut de inalt functionar public
si il sprijina pe acesta in realizarea atributiilor prevazute de lege.
VII) Numirea şi eliberarea din funcţie a prefectului şi a subprefectului: Guvernul, prin HG
VIII) Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea
Guvernului pot delega prefectului unele atribuţii de conducere şi control, precum: a) verificarea modului de
utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice deconcentrate; b) verificarea modului de realizare a
obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale; c) analizarea modului de realizare a acţiunilor cu caracter
interministerial care au ca scop creşterea calităţii serviciilor publice; d) reprezentarea în faţa instanţelor
judecătoreşti, în cazul în care serviciile publice deconcentrate din subordine nu pot fi mandatate; e) alte atribuţii
stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.
IX) Actele prefectului: ordine cu caracter normative sau individual; Ministrul care coordonează instituţia
prefectului poate propune Guvernului revocarea ordinelor emise de prefect care au caracter normativ, dacă le
consideră nelegale sau netemeinice, în cazul în care acestea nu au intrat în circuitul civil şi nu au produs efecte
juridice şi pot leza interesul public.

Functia publica. Functionarul public
Functionarul public este o institutie traditionala a dreptului public in general si al celui administrativ
in particular, reglementata si analizata ca atare in mod constant in legislatie, doctrina si jurisprudenta.
In perioada regimului totalitar, alaturi de alte institutii ale dreptului administrativ (contractul
administrativ, domeniul public), ea a fost marginalizata, considerata incompatibila cu realitatile politicojuridice ale acestuia, iar legitimarea acestei viziuni s-a realiat prin teza unicitatii raportului juridic de munca,
promovata de autorii de drept al muncii, potrivit careia, orice perosana care desfasura o activitate, o munca in
sensul larg al termenului, avea statut de om al muncii, de salariat, in baza unui contract individual de munca,
din acesta decurgand raportul sau de munca. Insa si codul muncii din 1972, in ciuda faptului ca el crea un
cadru general pentru orice raport juridic de munca, indiferent de titularii lui, trimitea printr-o norma la o
reglementare speciala privind statutul functionarilor de stat, ceea ce inseamna ca el accepta AB INITIO ca
acestia reprezinta o institutie cu particuaritati distincte, alceva decat salariatii obișnuiti.
Dupa 1990, aceasta institutie, ca si contenciosul administrativ, domeniul public, au fost repuse in
drepturile lor firesti, si avem in vedere articolul care enumera domeniile rezervate legilor organice (fost art.
72, actual art 73. alin. 3), care la doua litere diferite, face referire la doua legi organice distincte:
Una prin care sa se reglementeze statutul functionarilor publici (lit. j)
Alta prin care sa se reglementeze regimul general privind raporturile de munca, sindicatele,
patronatele si protectia sociala (lit. p), adica statutul juridic al salariatului.
Trimitand la doua legi organice diferite, legiuitorul constituant a avut in vedere si doua regimuri
juridice diferite:
A) Unul de drept public, aplicabil functionarului public
B) Celalat de drept privat, aplicabil salariatului
V) Desi Constitutia, inca din 1991, trimite la un statut al functionarilor publici, acesta a fost adoptat multi ani mai
tarziu, la sfarsitul anului 1999, prin procedura angajarii raspunderii Guvernului, care in forma initiala, nu
recunostea dreptul Parlamentului de a formula amendamente asupra proiectului de lege al Guvernului, ceea ce
atragea carente firesti in forma legii, care s-au dorit a fi eliminate printr-o succesiune de modificari la care lega a
fost supusa, multe dintre ele schimband viziunea de fond a legii si adoptate fie prin ordonante de urgenta, fie prin
angajari ale raspunderii Guvernului.
VI) In prezent, statutul functionarilor publici, este abrogat prin actualul cod administrativ. Fosta Lege numarul
188/1999, modificata si republicata in mai multe randuri, ultima republicare realizandu-se in 2007, in urma
modificarilor intervenite prin legea 251/2007 a constituit baza reglementătilor privind functionarul public.
49
2021

Drept administrativ – sinteze pentru licență
Odină Nicoleta Adriana

Anul II AP (2019 – 2020) UEMR

Reglementările actuale privind această materie se regăsesc în actualul cod
administrativ.
Funcționarul public : De la ARTICOLUL 372 – până la ARTICOLUL 382 - Categorii de personal bugetar cărora nu li se
aplică prevederile privind funcționarii publici












Corpul funcționarilor publici
Principiile care stau la baza exercitării funcției publice
Exercitarea raporturilor de serviciu
Exercitarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată
Drepturile și obligațiile funcționarilor publici numiți pe perioadă determinată
Exercitarea raportului de serviciu prin raportare la durata timpului de muncă
Ocuparea unei funcții publice în baza unui raport de serviciu cu timp parțial
Ocuparea unei funcții publice în baza unui raport de serviciu cu timp parțial
Statutele speciale
Condiții de derogare a statutelor speciale de la prevederile prezentului cod etc.

Fundamente constitutionale ale conceptelor de functie publica si functionari publici
I) Art. 73 alin. 3 lit. j nu este singurul text constitutional care face trimitere la institutia functionarului public si
implicit a functiei publice. Exista numeroase prevederi constitutionale care, consacra dimensiuni ale statutului
juridic al functionarilor publici, in general, sau reguli prinvind anumite categorii de functionari publici.
II) Prin art. 16 alin. 3, se consacra conceptele de functii si demnitati publice, ceea ce inseamna ca legiuitorul
constituant face distinctie intre acestea, textul prevazand ca acestea pot fi ocupate numai de persoane care au
cetatenia romana, si domiciliul in Romania.
A) Totodata textul prevede ca statul garanteaza accesul, sau egalitatea de sanse intre femei si barbati, in
ocuparea acestor functii si demnitati in stat.
B) Diferenta esentiala intre functie publica si demnitate publica rezida in faptul ca:
1) prima evoca ideea de profesionist, de statut al functionarilor publici dobandit printr-o procedura speciala,
la baza careia sta ideea de selctie prin concurs, caracterizata prin stabilitate
2) pe cand demnitatea publica este un statut de sorginte politica dobandit in urma numirii sau alegerii si
reglementat de Constitutie sau de legi speciale care vizeaza diferite categorii de autoritati publice (legea
90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor), si alte texte din Constitutie fac
referire la functia publica si functionarul public, distinct fata de prevederile referitoare la salariati, ceea ce
inseamna ca legiuitorul constituant diferentiaza aceste institutii si fundamenteaza apartenenta
functionarului public la dreptul public, si a salariatului la dreptul privat al muncii, cu precizarea existentei
unor elemente comune celor doua institutii.
III) Fosta Lege numarul 188/1999 a consacrat statutul general al uneia din categoriile de personal existente in cadrul
autoritatilor si institutiilor publice, fara a fi insa singura.
A) Pe langa functionarii publici, mai regasim personalul contractual sau salariatii a caror statut juridic este
reglementat de legislatia muncii, in centrul careia se afla codul muncii. Art. 6 din lege, prevede ca dispozitiile ei
nu se aplica unor categorii de personal, incepand cu personalul contractual salariat din aparatul propriu al
autoritatilor si institutiilor publice, care desfasoara activitati de secretariat administrative, protocol,
gospodarire, precum si alte categorii de personal, care nu exercita prerogative de putere publica. Rezulta ca
legiuitorul organic insusi identifica elementul esential de diferentiere, intre functionarii publici si salariati,
respectiv exercitarea prerogativelor de putere publica, astfel cum sunt ele identificate de lege prin activitatile
care le concretizeaza (art. 2 alin. 3)
B) A doua categorie o reprezinta deminitarii, la nivel central si local, regasiti in autoritatile publice din sfera
celor 3 clasice puteri sau asimilati acestora.
IV)

Functia publica este definita ca reprezentand ansamblul tuturor atributiilor si responsabilitatilor
care se stabilesc in baza legii, si a caror finalitate consta in exercitarea prerogativelor de putere publica de catre
administratia publica centrala, locala, si autoritatile administrative autonome. In forma actuala a legii, se
precizeaza posibilitatea constitutirii sau regasirii de functii publice, in egla masura la nivelul central si local, dar si
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in cadrul unor autoritati administrative autonome, departajandu-se astfel 3 categorii de functii publice si de
titulari ai acestora in raport de autoritatea sau institutia in care sunt cuprinse.
V) Spre deosebire de salariat, care isi desfasoara activiatea in baza unui contract individual de munca, acesta
reprezentand un act bilateral sinalagmatic, incheiat intre angajat si angajator, functionarul public isi desfasoara
activitatea in baza unui raport de serviciu care se naste dintr-un act de numire pe care legea in califica drept act
administrativ si ii precizeaza natura juridica de act unilateral. Aceasta reprezinta o problema discutata in doctrina
si jurisprudenta, avand in vedere ca si in cazul functionarului public, exista drepturi si obligatii reciproce intre
parti, si de aici ideea unui contract, unei relatii de tip contractual, pe care Inalta Curte de Casatie si Justitie a
calificat-o ca fiind contract administrativ, solutie care poate fi acceptata prin raportare la prevederile legii
contenciosului administrativ numarul 554/2004, care asimileaza actului administrativ unilateral si contractele
administrative privind punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, prestarea unor servicii publice, achizitii
publice, lucrari publice, precum si orice alte contracte care, potrivit legilor speciale, revine instantelor de
contencios administrativ competente de a solutiona litigiie generate de ele.

Clasificarea functionarilor publici
I) In conformitate cu prevederile legale, si cu intreaga doctrina si jurisprudenta, pot fi identificate doua mari
categorii de functionari publici, din punct de vedere al normelor care le guverneaza statutul:
A) Functionari publici supusi statutului general.
B) Functionari supusi unor statute speciale, legea insasi admitand o asemenea posibilitate pentru structurile de
specialitate, din cadrul Parlamentului, administratiei prezidentiale, consiliului legislativ, serviciile diplomatice
si consulare, autoritatea vamala, politia si alte structuri ale ministerului administratiei si internelor, precum si
alte servicii stabilite de lege, enumirarea fiind enuntiativa nu limitativa.
1) Prin statutele speciale nu se pot consacra orice tip de norme, legiuitorul reglementand raporturile dintre
statutul general si statutele speciale, in sensul limitarii obiectului de reglementare a statutelor speciale, la
drepturi, indatoriri si incompatibilitati specifice, altele decat cele prevazute de lege si la functii publice
specifice.
2) Fac exceptie serviciile din cadrul ministerelor de interne, functiile diplomatice si consulare, pentru care
statutele speciale pot sa contina si reglementari privind cariera.
C) In realitate, aceste reguli care trebuie sa guverneze raporturile dintre statutele generale si statutele speciale
sunt incalcate, statutele speciale prezentandu-se ca si statute paralele celui general.
II) Clasificarea functiilor publice mai include, pe langa categoriile enuntate anterior si alte categorii de
functii, si anume:
Functii publice generale si speciale – departajare realizata in baza specificului atributiilor aferente
fiecarei functii publice, in sensul in care acestea sunt generale si comune tuturor autoritatilor si institutiilor
publice, sau sunt specifice anumitor autoritati sau institutii publice.
Functiile publice de stat, teritoriale sau locale – identificate dupa cum ele se regasesc:
La nivelul autoritatilor administratiei publice centrale (cele de stat);
La nivelul institutiei prefectului si a serviciilor deconcentrate (cele teritoriale);
La nivelul administratiei publice locale si institutiilor subordonate acestora (cele locale);
Functii publice din clasele 1, 2 si 3, identificate dupa nivelul studiilor:
superioare de lunga durata (clasa 1);
superioare de scurta durata (clasa 2);
liceale (clasa 3);
Inaltii functionari publici, functionari de conducere si de executie - departajati ca atare in functie de
nivelu atributiilor aferente functiei.
Functionari publice debutanti si definitivi – departajati in functie de efectuarea si promovarea
stagiului de debut intr-o functie publica, sau existenta unei experiente profesionale, care constituie vechime in
specialitate si elimina necesitatea efectuarii stagiului.
Legea enumera si categoriile de functii publice aferente inaltilor functionari publici si celor de
conducere si de executie, cu precizarea ca in primele doua categorii, au intervenit modificari de-a lungul
timpului, determinate de dorinta de a se regasi intr-o categorie sau alta anumiti titulari de functii publice.
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Exemplu in corpul inaltilor functionar publici, legea enumera teoretic si secretarul general al
Guvernului si ajunctii lui, insa legea privind organizarea Guvernului, recunoaste posibilitatea ca acestia sa aiba
statut de ministru, solutie care a fost folosita de la adoptarea legii si pana in prezent.
Categoria inaltilor functionari publici a fost introdusa prin modificarile de substanta aduse in 2003
statutului functioanarilor publici, prin legea numarul 161 privind asigurarea transparentei in exercitarea
functiilor si demnitatilor publice. Ea impune anumite conditii specifice pentru ocuparea acestei functii, care se
adauga conditiilor generale de ocupare a unei functii publice, si consacra ca si modalitate de recrutare in
corpul functionarilor publici, concursul national organizat de o comisie permanenta si independenta, compusa
din 7 membrii, numiti prin decizia primului ministru , pe un mandat de 10 ani si jumatate exercitat prin
rotatie.
Din aceasta categorie fac parte, legislativ, din 2003, si prefectii si subprefectii, care inainte erau
demnitari politici, iar din 2005, acestia au dobandit juridic un asemenea statut, care le atrage stabilitate in
functie si obliga la ocuparea prin concurs national a unei asemenea functii, procedura care este neacoperita,
apelandu-se la alte solutii, prin care sa se confere statutul de prefect si subprefect, care nu au corespondent in
reglementarea cadru.

Recrutarea functionarilor publici
I) Pentru realizarea unui corp al functionarilor publici care sa se caracterizeze prin profesionalism si stabilitate, s-a
creat prin lege o autoritate centrala de specialitate, numita Agentia Nationala a Functionarilor Publici, care
gestioneaza corpul functionarilor publici si functioneaza in subordinea ministerului administratiei si internelor.
A) Ea este condusa de un presedinte care are rang de secretar de stat, caruia ii este recunoscut dreptul de a emite
ordine care pot avea atat caracter normativ cat si caracter individual. Si care poate sa sesizeaze instanta
judecatoreasca de contencios administrativ, daca constata in urma controlului efectuat, anumite incalcari ale
legislatiei privind statutl functionarilor publici.
B) O atributie importanta a acesteia este de a realiza evidenta nationala a functionarilor publici, in baza
informatiilor care sunt transmise de fiecare autoritate sau institutie publica, obligata sa tina evidenta
propriilor functionari.
II) Multe din dimensiunile statutului juridic al functionarilor publici, au fost introduse in sistemul romanesc, sub
influenta unor institutii similare existente in alte state si cu precadere la nivelul functionarului publici din cadrul
institutiilor UE.
EXP: corpul de rezerva al funcionarilor publici, care include pe acei functionari carora le-a incetat
raportul de serviciu din motive care nu le sunt lor imputabile, si care intr-un interval de 2 ani, pot sa fie
redistribuiti pe o functie publica echivalenta si corespunzatoare experientei si vechimii lor, asigurandu-se in
acest fel o protectie a acestora.
III) Regasim institutia dosarului profesional in baza caruia se realizeaza gestionarea resurselor umane la nivelul
fiecarei autoritati publice, in care trebuie sa fie cuprinse informatii care privesc autoritatea functionarului si nu
viata privata a acestuia, si la care are acces functionarul public, si dreptul de a fi informat cu privire la orice decizie
care priveste destinul sau profesional, drept recunoscut tuturor functionarilor nationali si europeni. El (dreptul de
a fi informat) constitutie totodata si o dimensiune a dreptului la o buna administrare, recunoscut tuturor
cetatenilor europeni, care au astfel dreptul sa fie informati de orice decizie care ii priveste personal.

Drepturile functionarilor publici
In calitate de cetateni, fuctionarilor publici, le sunt recunoscute drepturile si le revin indatoririle care
sunt recunoscute de Constitutie si legile statului tuturor cetatenilor.
Unele din acestea prezinta insa anumite particularitati, care sunt generate de specificul functiei pe
care o ocupa:
Dreptul la opinie – deriva din libertatea de exprimare si este recunoscut functionarilor, lui
corespunzadu-i insa, o anumita obligatie denumita in doctrina ca obligatie de rezerva, in baza careia
libertatea de exprimare este limitata in exercitiul sau ca si alte drepturi ale functionarilor de altfel, care
trebuie sa se abtina de la orice fapta, care ar putea sa prejudicieze persoane fizice sau juridice, corpul
functionarilor publici, precum si prestigiul institutiei in care isi desfasoara activitatea.
Dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care il privesc.
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Dreptul de asociere sindicala, cu anumite exceptii.
Dreptul la greva, cu anumite exceptii (prefectii).
Dreptul la salariu, legea trimitand la o lege privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor
publici, care n-a fost niciodata adoptata, in prezent salarizarea lor fiind cuprinsa in legea privind salarizarea
unitara a personalului din sectorul bugetar.
Dreptul de a primi gratuit uniforma de serviciu daca au obligatia sa o poarte.
Stabilirea prin lege a duratei zilei de lucru si a saptamanii de lucru la 8 si respectiv 40 de ore, si
recunoasterea de principiu a platii orelor suplimentare, solutie legislativa suspendata in ultimii ani.
Dreptul de a candida la o functie de demnitate publica, exceptand inaltii functionari publici si cei
de conducere, care pot candida si pot fi numiti intr-o asemenea functie numai dupa incetarea raportului de
serviciu.
Dreptul la concedii (de odihna / medicale / speciale).
Dreptul la conditii normale de munca, la asistenta medicala, medicamente si alte forme de ocrotire
a sanatatii
Dreptul la pensie, inclusiv la pensie de urmas.
Dreptul functionarului de a fi protejat in exercitarea atributiilor care ii revin.
Dreptul de a fi despagubit pentru prejudiciul pe care l-a suferit din culpa autoritatii sau institutiei
publice, caruia ii corespunde dreptul acesteia de a fi despagubit pentru prejudiciile pe care le produce din
culpa proprie autoritatii sau institutiei publice.

Indatoririle functionarilor publici
Un element care diferentiaza statutul functionarilor publici de alte categorii de personal il reprezinta
faptul ca lor le revin atat indatoriri legate de serviciu, cu caracter profesional, cat si indatoriri legate de
viata privata a functionarilor, de modul in care trebuie sa se comporte si in viata lor privata. Unele din
indatoririle functionarilor publici reprezinta limite in exercitarea unor drepturi si libertati fundamentale.
Exemplu : indatorirea de rezerva , de abtinere, reprezinta o restrictie adusa dreptului si libertatii
de exprimare , de opinie la care trebuie sa se supuna functionarul public , in sensul de a nu afecta prin opiniile
pe care le exprima prestigiul personal , dar in egala masura , cel al corpului functionarilor publici si al
institutiei in care isi desfasoara activitatea.
Perfectionarea profesionala, care ca regula este analizata ca o indatorire, in cazul functionarului
reprezinta in egala masura o indatorire, dar si un drept care este reglementat printr-o sectiunea speciala in
capitolul din lege consacrat drepturilor si indatoririlor functionarilor publici.
Din dreptul functionarilor de a se perfectiona rezulta obligatia autoritatilor publice de a asigura
sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru perfectionarea profesionala, iar dreptul
presupune ca functionarul va beneficia pe perioada cat urmeaza diferite cursuri de drepturile salariale
cuvenite, inclusiv de dreptul de a-i fi suportata de catre autoritatea publica contravaloarea acestor cursuri.
Pentru a evita eventualele abuzuri din partea beneficarilor si a sigura o cheltuiala rationala in interesul
public a sumelor cuvenite perfectionarii, legea prevede ca in cazul in care cursurile de perfectionare au o
durata mai mare de 90 de zile si sunt suportate de autoritatea publica, functionarul public este obligat sa se
angajeze ca va lucra intre 2 si 5 ani dupa terminarea examenelor in administratia publica, cu exceptia
cazurilor in care programul insusi prevede o alta perioada.
In cazul in care nu respecta o asemenea obligatie, iar raportul de serviciu inceteaza din motive
imputabile functionarilor, inainte de perioada stabilita, functionarul va suporta contravaloarea cheltuielilor
pentru perioada ramasa pana la implinirea termenului. Sanctiunea financiara a restituirii banilor cheltuiti de
autoritatea publica intervine si in cazul in care functionarul public nu absolva cursul de perfectionare. Legea
excepteaza de la cheltuielile de perfectionare studiile universitare si doctorale.
Legea prevede urmatoarele indatoriri :

De a-si indeplini cu profesionalism, impartialitate si potrivit legii obligatiile de serviciu;

De a se abtine de la orice fapta care ar putea prejudicia pe terti sau prestigiul corpului functionarilor publici.

Functionarii publici de conducere au obligatia sa sprijine propunerile si initiativele care vin de la subordonati
si care pot contribui la imbunatatirea activitatii acestora.
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Obligatia aceasta concretizeaza procesul de democratizare in functia publica si in administratie in
ansamblul sau, care coexista alaturi de cel al ierarhiei si al subordonarii, care caracterizeaza traditional
activitatea administrativa.

De a respecta normele de conduita profesionala si civica.
Functionarii publici au dreptul de a face parte dintr-un partit politic, insa le este interzis sa ocupe
functii de conducere in organele alese sau numite de conducere ale partidelor, ale organizatiilor asimilate
acestora sau ale asociatiilor si fundatiilor constituite pe langa acestea. In ceea ce-i priveste pe inaltii
functionari publici, acestora le este interzis sa faca parte dintr-un partid, o organizatie politica sau un ONG
constituit pe langa acestea.

Tuturor functionarilor le este interzis sa isi exprime sau sa isi manifeste convingerile politice sau sa
favorizeze vreun partid sau organizatie politica.

De a se conforma dispozitiilor venite de la superiorii ierarhici. Aceasta nu mai subzista in cazul in care
functionarul considera ordiunul ilegal, el avand dreptul sa refuze in scris si motivat indeplinirea unui
asemenea ordin. Daca superiorul ierarhic persista in executarea ordinului si dispune prin scris la aceasta,
functionarul are obligatia sa se supuna, cu exceptia cazului in care ordinul este vadit flagrant ilegal. In acest
caz el trebuie sa informeze despre obligatia vadita pe superiorul ierarhic al autorului ordinului.

De a nu solicita sau accepta direct sau indirect pentru el sau pentru altii daruri sau alte avantaje.
Reprezinta o componenta a obligatiei de moralitate sau a garantiilor morale carora trebuie sa se supuna
functionarul public.

De a respecta secretul de stat, de serviciu si confidentialitatea asupra informatiilor de care ia
cunostinta in exercitarea functiei. Reprezinta obligatia de confidentialitate care include in egala masura
informatiile calificate de lege ca secrete, dar si informatii care vizeaza activitatea in ansamblu a functionarului
si care ar putea afecta interesele autoritatii publice.

Obligatia de a depune declaratia de avere si de interese.

Obligatia de a rezolva la termenele stabilite lucrarile repartizate de superiorii ierarhici, care reprezinta
o dimensiune a obligatiei de supunere.

Obligatia functionarilor de a nu primi in mod direct de la pretendenti, cereri care intra in competenta
lor de solutionare sau de a discuta direct cu acestia , cu exceptia cazului in care intra in atributiile de serviciu
astfel de activitati.

Obligatia de a respecta regimul incompatibilitatilor si al conflictelor de interese.

Cariera functionarilor publici
) * Sub aceasta titulatura legea reglementeaza modalitatile de recrutare si de promovare in functia publica,
notiunea de cariera fiind specifica functionarilor publici. Este recunoscut chiar dreptul la cariera al acestora, care
semnifica evolutia statutului profesional al functionarului public din momentul nasterii pana in momentul
incetarii raportului de serviciu, guvernata de principiul stabilitatii si al profesionalismului.
I) Pentru a accede la o functie publica legea impune anumite conditii identificandu-se:
conditii generale impuse pentru ocuparea oricarei functii publice.
conditii specifice necesare pentru ocuparea anumitor functii publice
unele din aceste conditii sunt prevazute si in Constitutie, le avem in vedere pe cele care privesc
cetatenia si dominciliul in Romania sau cunoasterea limbii romane, care este limba oficiala a statutului.
II) Analizand textul legii :
conditii de cetatenie, de domiciliu, varsta si capacitate de exercitiu;
conditii de studii si cunoastere a limbii romane;
conditii de sanatate;
conditii de moralitate, care privesc interdictia de a fi savarasit fapte penale care fac incompatibila
persoana cu viitoarea functie sau abateri disciplinare, care au determinat destituirea - cu exceptia reabilitarii,
sau politie politica;
III) Ca modalitati de ocupare a functiei publice in sistemele nationale si in dreptul european, concursul reprezinta
dreptul comun de ocupare a functiei publice, legea analizandu-l ca o modalitate de recrutare in vedere intrarii in
corpul functionarilor publici. Alaturi de acesta, regasim promovarea, transferul (care la salariati a fost desfiintat)
54
2021

Drept administrativ – sinteze pentru licență
Odină Nicoleta Adriana
Anul II AP (2019 – 2020) UEMR
si redistribuirea (in cazul reorganizarii unei autoritati publice) la care se mai adauga alte modalitati prevazute de
legi speciale.
Legea reglementeaza si procedura de ocupare a unei functii publice si consacra sistemul parcurgerii
unei perioade pentru dobandirea statutului de functionarului public, numit stagiu care difera in functie de
clasa careia ii apartine functionarul (12 luni clasa I, 8 luni clasa II si 6 luni clasa III), in urma caruia in functie
de rezultatele obtinute si concretizate in raportul de stagiu (documentul care atesta stagiul) functionarul
poate fi numit in functie ca definitiv sau eliberat din functie cand evaluarea s-a concretizat prin calificativul
necorespunzator.
Numirea in corpul functionarilor se realizeaza prin actul administrativ de numire emis de
conducatorul autoritatii sau institutiei publice din structura caruia face parte functia publica. In dreptul
european gasim sintagma autoritate investita cu puterea de numire. Legea impune anumite conditii pe
care trebuie sa le indeplineasca actul de numire care are atasata fisa postului, in cazul functionarului
neincheindu-se contract de munca.
Specific functionarilor publici, ca si demnitarilor de altfel, este institutia juramantului de credinta
care parcurge o anumita procedura, continutul fiind prevazut fie de Constitutie (demnitari), fie de legile
organice care reglementeaza functia respectiva (legea 188/1999). Nedepunerea juramantului atrage incetarea
functiei publice, adica revocarea actului de numire a functionarului public.
Juramantul reprezinta consimtamantul functionarului care se exprima in mai multe etape, incepand cu
participarea la concurs, urmata de promovarea acestuia si terminand cu depunerea juramantului.
Promovarea reprezinta modalitatea de dezvoltare a carierei in vederea ocuparii unei functii publice
superioare. Ea nu mai este conditionata de existenta unui post vacant si se poate realiza numai pe baza de
concrus sau examen, legea impunand anumite conditii pentru functiile de conducere sau executie, care vizeaza
: o anumita vechime, un anumit calificativ, inexistenta in cazierul administrativ (care este un document in
care sunt incluse sanctiunile disciplinare ale functionarului public, cu exceptia celor pentru care a intervenit
radierea) a unei sanctiuni disciplinare care sa nu fi fost radiata, studii, indeplinirea cerintelor specifice functiei
pentru care se promoveaza.
In acest proces, un rol deosebit il are calificativul obtinut la evaluarea, evaluarea performantelor
constituind o activitate specifica functionarilor indiferent de categoria careia ii apartin, atat in sistemele
nationale, cat si in cel european si international. Regula este ca evaluarea se face anual in sistemul romanesc,
cu exceptia inaltilor functionari publici, care sunt evaluati la 2 ani si poate avea ca finalitate, pe langa
promovarea in functia publica si incetarea raportului de serviciu prin eliberare din functie in cazul
calificativului necorespunzator.
Legea consacra si sistemul de promovare rapida pentru functionarii cu statut special, numiti
manageri publici si pentru cei care, neavand conditiile specifice necesare de varsta promovarii sustin si castiga
concursul pentru promovarea rapida.
IV) Prin modificarile aduse in 2003 legii, a fost introdusa institutia acordului colectiv, care reprezinta corespondentul
contractelor colective existente la salariati. Este recunoscut astfel, dreptul de a se incheia, intre autoritati si
functionari, sindicalizati sau nu, anumite acorduri colective de serviciu, diferenta fundamentala fata de contractele
colective, constand in faptul ca legea limiteaza sfera problemelor care pot face obiectul contractelor
colective la aspecte care privesc condtiile generale de munca, sanatate, securitate, perfectionare si
protectie a functionarilor.
V) Regasim in cazul functionarilor unele organe de gestiune reprezentate de structuri colegiale constituite atat din
reprezentatnti ai functionarilor, cat si din reprezentanti ai conducerilor. Misiunea lor este sa ii sprijine pe
functionari in derularea statutului lor intr-un mod care sa respecte stabilitatea lor in functie, sa le garanteze
dreptul la cariera si sa-i protejeze impotriva unor eventuale abuzuri la care ar putea fi supusi din partea
conducerii autoritatilor publice. Pentru ca uneori, numarul insuficient de personal nu permite constituirea in
aceeasi autoritate a tuturor acestor organe, legea recunoaste si posibilitatea constituirii si a unor structuri sau
organe comune pentru mai multe autoritatii sau institutii publice. Este vorba de:
A) Comisiile de validare, a caror activitate vizeaza imbunatatirea activitatii autoritatii si a statutului
functionarilor.
B) Comisiile de disciplina, care sunt structuri colegiale a caror misiune este sa cerceteze abaterile disciplibare
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savarsite de functionarii publici si sa propuna sanctiunea pe care o va aplica conducatorul autoritatii publice;
singurele sanctiuni ce pot fi aplicate fara cercetarea prealabila sunt cele cu caracter moral (in sistemul
romanesc - mustrarea scrisa, iar in sistemul european - avertismentul sau mustrarea scrisa).

Raspunderea functionarilor publici
)

Raspunderea functionarilor publici poate fi de mai multe categorii, forma clasica, dezvoltata de statut fiind
raspunderea disciplinara la care se adauga:

Raspundere contraventionala, in conditiile legii generale in materie (OG. 2/2001).

Raspunderea penala.

Raspunderea civila, care intervine in cazul savarsirii de catre functionari a unor fapte cauzatoare de
prejudicii.
I) Desi statutul general nu o prevede, mai poate fi adaugata raspunderea patrimoniala care este reglementata de
legea 554/2004 a contenciosului administrativ, care intervine in cazul unui act administrativ ilegal, impotriva
caruia se formuleaza actiune in conctenciosul administrativ, putandu-se solicita, pe langa anularea actului,
recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei.
Legea prevede ca actiune in repararea pagubei prin acordarea de despagubiri materiale sau morale,
poate fi formulata nu numai impotriva autoritatii, ci si impotriva functionarului care se face vinovat de
emiterea sau neemiterea unui act administrativ.
Si legea romana, ca si statutul functionarilor din UE garanteaza accesul functionarilor la justitie, in
cazul Romaniei la instantele de contencios administrativ, iar in cazul UE la instantele acesteia (Tribunalul
functiei publice europene, Curtea Europeana de Justitie) pentru contestarea actelor considerate ilegale.
II) Modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu, au loc in conditiile si cu procedura prevazute de
statut si ele trebuie intelese prin raportare, atat la principiul stabilitatii, cat si la mobilitatea in functia publica,
aceasta trebuind sa se realizeze, fie pentru eficientizarea activitatii autoritatilor publice, fie in interesul
functionarului, pentru dezvoltarea carierei acestuia.
III) Mobilitatea in functia publica nu se poate transforma intr-o procedura care sa afecteze in mod discretioanar, cu
exces de putere, statutul functionarilor publici. Legea conscra reguli stricte din acest punct de vedere, mai ales
pentru institutii care prezinta pericolul de a fi aplicare abuziv, cum este reorganizarea activitatii unei
autoritatii sau institutii publice. Pentru a elimina perspectiva ca aceasta sa se transforme intr-un instrument de
eliminare din corpul functionarilor publici, pe criterii subiective, legea impune anumite conditii care privesc
modificarea intr-o anumita proportie, de 50%, a atributiilor aferente unei functii sau a unei structuri a autoritatii
publice.
IV) Ca o forma de protectie, in cazul in care incetarea raportului de serviciu intervine din motive care nu sunt
imputabile functionarului, acesta este pastrat o anumita perioada de timp, in ceea ce se numeste corpul de rezerva
al functinarilor publici, pe care il poate parasi prin redistribuire intr-o functie echivalenta, prin refuzul nejustificat
de redistribuire sau prin trecerea unui interval de 2 ani.
V) Institutia corpului de rezerva se regaseste si in dreptul european, intr-o alta seminificatie, determinata de faptul
ca promovarea unui concurs nu atrage automat si numirea intr-o functie, ci inscrierea in acest corp, din care
candidatii care au promovat concursul vor fi numiti in functii din institutiile europene care sunt sau devin vacante.

Formele de activitate a administratiei publice
Notiuni generale
Activitatea administratiei publice se concretizeaza in doua mari forme de activitate, respectiv in:
acte juridice intelese ca manifestari de vointa, facute cu scopul de a aduce o anumita modificare in realitatea
existenta prin nasterea, modificarea sau stingerea de drepturi si obligatii
si in diferite fapte si operatiuni materiale cu caracter administrativ, productiv sau prestator de servicii
publice.
Aceste doua mari forme, din punct de vedere al regimului juridic care li se aplica:
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sunt unele guvernate de normele dreptului comun (contractele civile sau de drept comun, actele juridice
unilaterale emise in regim de drept comun):
iar altele sunt guvernate de norme de drept public, categorie caruia apartin actul administrativ si contractul
administrativ.
Actele juridice ale administratiei la randul lor sunt unele cu caracter unilateral iar altele cu caracter bi sau
multilateral, respectiv contractele in sensul larg al termenului.
Ceea ce deosebeste actele juridice de faptele si operatiunile materiale ale administratiei, este faptul ca:
primele concretizeaza o vointa juridica, exprimata in regim de drept comun sau de putere publica, prin care
se urmareste nasterea unor noi raporturi juridice, unor drepturi si obligatii
pe cand celelalte, faptele si operatiunile, au fie scopul de a contribui la emiterea sau adoptarea unor acte
juridice, fie pe acelea de a pune in executare legea prin prestarea de servicii publice pentru satisfacerea nevoilor
sociale de interes public.
In perioada interbelica, actele juridice ale puterii executive erau considerate a fi de doua categorii:
Acte administrative de autoritate, care includeau actele unilaterale ale puterii executive, supuse regimului de
putere publica, denumire utilizata de legislatie si dupa 1990, insa devenita caduca dupa adoptarea Constitutiei si in
mod special a actualei legi a contenciosului administrativ, care nu numai ca o consacra dar o si defineste.
Actele administrative de gestiune - Actele puterii executive cu caracter bilateral sau multilateral, supuse
normelor de drept comun.
In perioada postbelica au fost utilizate doua concepte:
Act de drept administrativ – concept utilizat cu precadere de scoala de la Cluj – prin care se releva ramura
de drept, careia apartine aceasta categorie de acte juridice.
Act administrativ prin care se urmarea evidentierea categoriei de organe de la care emana aceste acte,
respectiv organele administrative
In regimul trecut, in conceptia specifica lui, erau 4 categorii de organe ale statului
Organele administratiei de stat
Organele puterii de stat
Organele judecatoresti
Organele procuraturii
Dupa intrarea in vigoare a Constitutiei (‘91), inca in forma sa initiala, este consacrata notiunea de act
administrativ si avem in vedere art. care reglementeaza dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica, drept
care alaturi de dreptul de petitionare formeaza drepturile garantiei.
Actualul articol 52, fost 49, prevede ca persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o
autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal al unei cereri, este
indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins sau al interesului legitim, anularea actului si repararea
pagubei.
O a 2-a baza constitutionala pentru institutia actului administrativ, este reprezentata de art. 126 alin. (6) teza
I, introdus prin legea de revizuire din 2003, prin care se garanteaza controlul judecatoresc al actelor administrative
ale autoritatilor publice, pe calea contenciosului administrativ, cu exceptia actelor care privesc raporturile cu
Parlamentul si a celor de comandament cu caracter militar.
In afara acestor prevederi care reprezinta baze constitutionale exprese in materia actului administrativ, in
Constitutie regasim si alte prevederi care reprezinta izvoare de drept in materie, cum ar fi cele care fac referire la
diferite categorii de acte juridice care emana de la autoritati din sfera puterii executive, si care ca natura juridica sunt
acte administrative.
Art 123 alin. (5) consacra atributia prefectului de a ataca in fata instantei de contencios administrativ un act al
consiliului judetean, al celui local sau al primarului, ceea ce atrage suspendarea de drept a actului atacat. Actele
enumerate de textul constitutional sunt hotararile consiliului local si judetean, si dispozitiile primarului, toate fiind
acte administrative.
Prin articolul 108 sunt reglementate actele Guvernului, respectiv Hotararile si Ordonantele:
Hotararile Guvernului sunt acte administrative prin excelenta, ele avand misiunea precizata de art. 108 alin.
(2) de a pune in executare legea,
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pe cand Ordonantele Guvernului din puct de vedere al organelor de la care emana sunt tot acte administrative,
carora Constitutia le confera putere de lege, pe care au misiunea sa o inlocuiasca.
In concluzie, actul administrativ ca una din formele cele mai importante prin care isi concretizeaza activitatea
administratia, are o consacrare constitutionala expresa si o dezvoltare a regimului sau juridic prin diferite legi cu
precadere Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Actul administrativ
Definitia si trasaturile actului administrativ
 Definitia actului administrativ

Pana la adoptarea legii 554/2004 a contenciosului administrativ, definitia actului administrativ se regasea
exclusiv in doctrina de specialitate, iar dupa adoptarea acesteia, legiuitorul organic nu numai ca defineste actul
administrativ, dar asimileaza acestuia si alte forme prin care administratia isi concretizeaza activitatea.

Potrivit legii, actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o
autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in
concret a acesteia, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice.
 Legea asimileaza in mod expres actului administrativ si contractele incheiate de autoritatile publice care
au ca obiect:

punerea in valoare a bunurilor proprietate publica

executarea lucrarilor publice sau lucrarilor de interes public

prestarea serviciilor publice si achizitiile publice, si permite ca prin legi speciale sa fie prevazute si alte
categorii de contracte administrative care sa fie supuse competentei instantelor de contencios administrativ, si
asimilate in acest fel actelor administrative.

In ceea ce priveste contractele de achizii publice, care traditional apartin contractelor administrative, prin
modificarile legislative intervenite asupra OUG 34/2006, au fost calificate in mod expres ca fiind contracte
comerciale si s-a prevazut ca litigiile pe care le genereaza se solutioneaza de instantele comerciale, astfel incat
aceasta necorelare de reglementari, face in prezent obiectul dezbaterilor din doctrina, genereaza probleme
controversate in jurisprudenta ceea ce impune clarificarea ei de catre legiuitor.

In afara acestei asimilari exprese a contractului administrativ ca apartinanad actului administrativ,
Constitutia si Legea organica in art. 51 si respectiv art. 1 din lege, mai prevad o alta categorie de act administrativ
asimilat, respectiv nesolutionarea in termenul legal al unei cereri. In definitia pe care legiuitorul o da actului
administrativ, se precizeaza faptul ca el este emis de o autoritate publica, acest lucru impunand determinarea
semnificatiei acestui concept.
Prin autoritate publica, in acceptiunea legii, intelegem orice organ de stat sau al unitatilor administrativ
teritoriale, care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes legitim public.
Ca si in cazul actului administrativ, si in cel al autoritatilor publice legiuitorul asimileaza lor extinzandu-le
astfel sfera si alte subiecte de drept respectiv persoanele juridice de drept privat care potrivit legii au obtinut
statut de utilitate publica, sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public in regim de putere publica (organizatie
non-guvernamentala, un post de televiziune etc.). Raportandu-ne la prevederile constitutionale si legale si la modul in
care doctrina a definit in diferite conceptii actul administrativ, retinand elementele de constanta ale acestuia,

definim actul administrativ ca fiind forma juridica principala de activitate a administratiei publice, care
consta intr-o manifestare de vointa cu caracter expres, unilateral, supusa regimului de putere publica, care
emana de la un organ public sau de la o structura privata autorizata cu satisfacerea unei nevoi sociale de
interes public, prin care se nasc, se modifica sau se sting drepturi si obligatii sub controlul de legalitate al
instantelor judecatoresti de contencios administrativ.
 Trasaturile definitorii ale actului administrativ
 Actul administrativ este forma juridica principala de activitate a administratiei publice. Prin aceasta
trasatura, se releva doua aspecte:
o Actul administrativ nu este singura forma de activitate a administratiei
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o Din multitudinea de forme prin care administratia isi concretizeaza activitatea, actul administrativ
este cea mai importanta forma, iar ratiunile care determina o asemenea calificare, vizeaza aspecte de
ordin calitativ, care tin de forta juridica si de efectele pe care acesta le produce, nefiind vorba de
ratiuni de ordin cantitativ. Ca regula, administratia nu emite sau adopta acte juridice ci desfasoara
diferite activitati concrete, fapte si operatiuni prin care fie e pusa legea in executare, fie se presteaza
diferite servicii prin intermediul carora se satisfac nevoi sociale de interes public.
 Calitatea de principala forma de activitate pe care o are actul administrativ, este data de
regimul sau juridic si de prezumtiile de care se bucura acesta, respectiv:
 Prezumtia de legalitate – presupunerea ca actul corespunde legii, pana cand se
constata de catre un organ competent nelegalitate lui
 Prezumtia de veridicitate – presupunerea ca actul corespunde adevarului
 Prezumtia de autenticitate – presupunerea ca actul emana de la organul exprimat prin
forma sa exerioara.
 Actul administrativ se supune deasemenea principiului EXECUTIO EX OFICIO – executarii din
oficiu => in cazul in care nu este executat de bunavoie se poate ajunge la executarea silita
direct in baza actului, fara a mai fi necesara parcurgerea vreunei hotarari de investire a lui cu
forta executorie, constituind prin el insusi titlu executoriu.
 A doua trasatura – actul administrativ reprezinta o manifestare de vointa cu caracter expres, unilateral,
emisa in regim de putere publica
o Caracterul expres evoca necesitatea ca din continutul actului si din forma care este redactat sa
rezulte vointa neindoielnica a autorului sau, de a produce o modificare in realitatea juridica
existenta.El nu poate sa imbrace forma unei opinii, si nu poate fi exprimat intr-o forma care sa creeze
dubii cu privire la efectele juridice pe care urmeaza sa le produca.
o Caracterul unilateral al vointei juridice, evoca faptul ca indiferent cate subiecte de drept, persoane
fizice sau juridice ar fi implicate in diferite forme, in adoptarea sau emiterea lui, nu se schimba
caracterul unilateral al vointei pe care actul urmeaza sa o contina, si nu il transforma in act bi sau
multi-lateral.
 Exp: in cazul actelor adoptate de organele colegiale sau pluripersonale, membrii acestor
organe participa prin vot la adoptarea actului. Votul reprezinta insa o forma procedurala de
adoptare a actului si nu exprima o vointa distincta a membrilor organului colegial, vointa
aprtine exclusiv organului de la care actul emana si ea vizeaza producerea acelorasi efecte
juridice.
 O a 2-a situatie, o repreinta actele emise in comun de mai multe persoane juridice, putand fi
vorba de mai multe autoritati administrative si alte autoritati publice (exp: o autoritate
autonoma) sau de autoritati administrative si organizatii non-guvernamentale. Ele sunt
calificate in doctrina prin sintagma “hotarari comune”. Exemplul cel mai des intalnit este al
ordinelor emise in comun de doua sau mai multe ministere. Si in aceasta situatie se pastraza
caracterul unilateral al vointei juridice, pentru ca subiectele de drept implicate in adoptarea
lui nu incheie un contract nu negociaza clauzele unui act bilateral ci reglementeaza printr-un
act unic aspecte care privesc competenta lor comuna in anumite domenii.
 Acelasi lucru se intampla si in cazul actelor administrative emise la cerere, ca regula
administratia trebuind sa fie solicitata cu privire la o anumita nevoie sociala pe care sa o
satisfaca prin emiterea sau adoptarea unui act administrativ. Renuntarea beneficiarului la act,
daca intervine, nu face sa inceteze efectele actului. Pentru a se intampla acest lucru este nevoie
sa se intervina cu un nou act administrativ, prin care sa inceteze efectele actului la care s-a
renuntat.
o Regimul de putere publica, deosebeste actul administrativ de alte forme prin care administratia isi
concretizeaza activitatea. Regimul de putere publica este o trasatura a administratiei publice, care
evoca prerogativele speciale de care aceasta dispune si prin intermediul carora, reuseste sa impuna
interesul general in fata interesului particular.
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 Actul administrativ este supus unui control de legalitate exercitat de instantele judecatoresti de
contencios administrativ, garantat prin art. 126 alin. (6) din Constitutie si reglementat prin legea organica in
materie, nr. 554/2004.
o Aceasta consacra atat controlul direct pe calea unei actiuni in fata instantei de contencios
administrativ, cat si controlul indirect pe calea exceptiei de nelegalitate care poate fi ridicata in fata
oricarei instante, dar se solutioneaza intotdeauna de instanta de contencios administrativ.
o Trasatura nu trebuie absolutizata, dat fiind faptul ca exista anumite categorii de acte administrative,
pe care Constitutia insasi si legea contenciosului administrativ le sustrage unui asemenea control
(EXP: actele de comandament cu caracter militar sau cele referitoare la raporturile cu Parlamentul).
 Actul administrativ ca orice act juridic da nastere, modifica sau stinge drepturi si obligatii, generand noi
raporturi juridice a caror particularitate, pe langa faptul ca sunt guvernate de un regim de putere publica, este
ca se petrec in sfera administratiei publice si a dimensiunilor esentiale ale acesteia de punere a legii in
executare si de prestare de servicii publice.
 Actul administrativ emana ca regula de la autoritati administrative dar si de la alte subiecte de drept, care
sunt autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati cu caracter public, de utilitate publica, sau sa presteze
diferite servicii publice.

Clasificarea actului administrativ
In literatura de specialitate sunt utilizate mai multe criterii de clasificare a actelor administrative:
 In functie de organul de la care actul emana, identificam urmatoarele categorii:
o Acte care emana de la organele administratiei publice centrale sau locale
o Actele administrative care emana de la anumite autoritati publice.
 Temeiul identificarii acestei categorii il reprezinta articolele 52 si 126 alin. (6) din Constitutie
si prevederile legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ care fac referire la acte
administrative ale autoritatilor publice, sintagma care excede semnificatiei, are o sfera mai
larga decat aceea de acte administrative ale autoritatilor administrative.
 Prin aceasta formulare, legiuitorul constituant si in egala masura cel organic, recunosc si
legitimeaza faptul ca actele administrative nu emana numai de la administratia publica, ci si de
la alte categorii de autoritati publice, altele decat cele administrative, care apartin sferei
clasicelor puteri in stat sau exced acestora.
o Este transata astfel problema deosebirii dintre administratia scop si administratia mijloc de
realizare a competentei.
 Prima este exercitata sau desfasurata de autoritatile publice din sfera executivului
 Cea de-a doua este exercitata sau desfasurata de orice alta autoritate publica a carei
competenta excede executivului, dar care impune pentru a fi realizata si emiterea sau
adoptarea de acte administrative.
 Exp: Curtea de Conturi a Romaniei care este o autoritate publica autonoma care nu
apartine clasicelor puteri ale statului, emite in activitatea desfasurata anumite acte
care sunt calificate ca acte administrative si a caror legalitate este exercitata de
instantele judecatoresti de contencios administrativ.
 Si la nivelul Parlamentului, al puterii judecatoresti si al tuturor celorlate autoritati
publice, se regasesc acte administrative, alaturi de actele specifice fiecareia dintre
autoritatile respective (exp: la nivelul Parlamentului regasim actele specifice acestuia –
legile si hotararile – inclusiv cele prin care se aproba regulamentele, insa pe langa ele
sunt emise sau incheiate diferite acte sau contracte administrative, cum ar fi actele de
numire in functie a functinarilor publici parlamentari, contractele de achizitii de
diferite bunuri etc.)
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o Acte care emana de la subiecte de drept privat autorizate sa presteze diferite activitati
administrative (exp: universitatile private, mass-media privata, spitale etc.), se mai numesc si acte
administrative prin delegatie.
 In functie de intinderea efectelor juridice, actele administrative sunt de mai multe categorii:
o Actele administrative cu caracter individual – acele acte care produc efecte juridice fata de un
subiect determinat de drept (diplome, acte de numire in functie etc.). Actele administrative individuale
la randul lor, corespunzator efectelor pe care le produc, se impart in mai multe categorii si anume:
 Actele individuale care nasc drepturi si obligatii in consideratiunea unui subiect de drept
determinat, denumite generic autorizatii, dintre care unele sunt impuse de lege, iar altele
sunt lasate la latitudinea titularului lor, in sensul de a le cere sau nu (exp: pentru ca o institutie
de invatamant universitar particular sa poata functiona, are nevoie atat de aprobari de natura
administrativa, cat si de recunoasterea in final de catre Parlament prin lege).
 Actele care genereaza un statut persoanal unui subiect determinat (exp: o diploma,
certificat, permis).
 Actele administrative prin care se aplica anumite sanctiuni specifice raspunderii
administrative.
o Actele administrative normative – cele care produc efecte juridice general obligatorii, si sunt
opozabile ERGA OMNES (exp: o hotarare de Guvern prin care se pune in aplicare o lege).
o Actele administrative cu caracter intern care produc efecte juridice fata de o persoana juridica de
drept public, autoritate sau institutie (exp: regulamentele de organizare si functionare si alte
reglementari interne).
 Criteriul formei pe care o imbraca actul – atat din continutul art. 52 din Constituie, cat si din cel al legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, rezulta existenta a doua mari categorii de acte administrative,
respectiv:
o A actelor administrative tipice care reprezinta regula si imbraca forma manifestarilor exprese si
unilaterale de vointa.
o A actelor administrative asimilate, insasi legea prevazand ca asimileaza actului administrativ actele
juridice bi sau multilaterale, care au un obiect determinat si care sunt evocate prin sintagma de
contracte administrative. Pe langa acestea, este asimilata actului administrativ prin art. 52 alin. (1)
din Constitutie, nesolutionarea in termenul legal al unei cereri, care imbraca formele evocate
traditional in doctrina prin conceptele de tacere administrativa si tardivitate administrativa.

Regimul juridic al actelor administrative - conditii de fond si de forma
I) Notiunea de regim juridic evoca acele conditii de fond si de forma, care particularizeaza o anumita institutie in
circuitul juridic existent.
II) Dimensiunile regimului juridic al actelor administrative vizeaza forma si procedura de emitere sau de adoptare a
acestuia, conditiile de validitate, efectele juridice pe care le produc, respectiv nasterea, intinderea suspendarea
sau incetarea acestor efecte.
III) Elementul central al regimului juridic al actelor administrative, il reprezinta legalitatea acestora inteleasa ca
starea de conformitate a actului administrativ cu legea, privita:
A) fie in acceptiunea lato sensu a termenului, care include orice act care are o forta obligatorie pentru subiectul
de drept, indiferent de organul de la care emana
B) fie in acceptiunea stricto sensu, caz in care prin lege intelegem actul juridic al Parlamentului care poarta
aceasta denumire - art. 73 din Constitutie sub cele 3 forme ale sale organice, ordinare si constitutionale.

Legalitatea actelor administrative și oportunitatea
I) Principiul legalitatii este inteles in doctrina de specialitate intr-o dubla acceptiune:
A) Egalitatea in fata legii proclamata ca atare atat de Constitutie cat si de declaratii, pacte, conventii. Art. 16 alin.1
din Constitutie consacra egalitatea tuturor in fata legii si a autoritatilor publice fara privilegii si discriminari.
B) Egalitatea in continutul legii care presupune consacrarea acestor reguli pentru subiecte de drept aflate in
situatii similare. Art. 1 alin. (5) din Constitutie proclama caracterul obligatoriu al suprematiei Constitutiei, al
respectarii Constitutiei, al suprematiei sale si a legilor.
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II) Analiza principiului legalitatii s-a facut prin raportare la oportunitate cu care aceasta nu se
confunda, conturandu-se doua mari viziuni promovate in perioada postbelica de reprezentantii celor doua mari
scoli de drept (Cluj si Bucuresti)
A) Scoala de la Cluj a analizat legalitatea si oportunitatea ca si conditii distincte de validitate a unui act
administrativ.
B) Scoala de la Bucuresti a considerat legalitatea ca incluzand oportunitatea - reprezentand ansamblul tuturor
conditiilor de indeplinirea carora depinde validitatea unui act administrativ.
III) Daca legalitatea semnifica conformitatea actului cu legea in litera ei, oportunitatea releva conformitatea actului
cu spiritul legii si este legata de puterea discretionara a administratiei publice.
A) Aceasta (puterea discretionara) evoca acea aptitudine pe care o are un organ public (administratia in general),
de a alege dintre mai multe solutii, in egala masura legale, pe cea care corespunde unor nevoi sociale
determinate dintr-un timp si loc date. Un act al administratiei, o decizie a acestora, poate sa fie astfel legal dar
nu oportun.
B) Oportunitatea este conditionata astfel de aspecte specifice unei colectivitati determinate, de nevoile reale ale
acesteia, de cutume, de interese locale. Pentru ca un act sa fie legal, se considera ca el trebuie sa intruneasca
mai multe conditii:
1) Actul sa fie conform Constitutiei si legilor
2) Actul sa fie conform tuturor actelor juridice cu forta obligatorie pentru organul administrativ
3) Actul sa fie emis / adoptat de organul competent si in limitele competentei sale. Depasirea acestor limite
genereaza excesul de putere, care este cenzurat de instantele contentciosului administrativ.
4) Actul administrativ trebuie sa fie emis sau adoptat in forma si cu procedura prevazute de lege.
C) Indiferent de corelatia dintre legalitate si oportunitate, in sensul considerarii lor ca si elemente distincte sau
ca si conditie unica de validitate, trebuie recunoscuta competenta judecatorului de contencios administrativ
de a se pronunta in egala masura asupra legalitatii cat si oportunitatii unui act administrativ. Exista categorii
de acte administrative care emana de la anumite autoritati publice, care prin specificul activitatii lor
controleaza sub ambele aspecte legalitatea activitatii administratiei (exp: controlul legalitatii cheltuirii
banului public este un control care vizeaza in egala masura legalitatea dar si oportunitatea cheltuirii acestuia)

Forma actului administrativ
Forma actului administrativ, ca regula, este reprezentata de caracterul scris al acestuia, care este ceruta AD
VALIDITATEM si nu AD PROBATIONEM - adica sa Constitutie doar mijloc de proba. In analiza acestei probe trebuie
facuta diferenta intre actele administrative normative si cele individuale.
o Actele normative imbraca intotdeauna forma scrisa, pentru ca legea impune obligatia publicarilor
care reprezinta si modalitatea de intrare in vigoare a actului. Exista situatii in care si pentru acte cu
caracter individual este obligatorie publicarea, sub sanctiunea inexistentei in caz contrar.
 Astfel decretele presedintelui potrivit art. 100 care ca regula au caracter individual, se publica
in Monitorul Oficial al Romaniei sub sanctiunea inexistentei in cazul nepublicarii.
 Hotararile de Guvern care pot avea atat caracter normativ cat si caracter indvidual, potrvit art.
108 se publica si ele obligatoriu sub aceiasi sanctiune in M. Of.
o Actele administrative individuale, ca regula si ele trebuie sa imbrace forma scrisa, insa exista situatii
cand legiuitorul insusi permite ca ele sa imbrace forma orala (exp: Ordonanta 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor prevede ca avertismentul care este o sanctiune administrativa, o sanctiune
contraventionala, poata sa imbrace atat forma scrisa cat si cea orala).

Conditia fomei scrise este impusa de mai multe considerente, si anume:

pentru a se cunoaste continutul actului, si a fi respectat sau dupa caz pus in executare.

pentru a se verifica legalitatea lui si a se dispune diferite sanctiuni cu privire la act si la cei vinovati de
eventuala nelegalitate.

pentru a fi utilizat ca mijloc de proba in justitie, avand in vedere ca art. 126 alin. (6) din Constitutie
garanteaza controlul de legalitate exercitat de instantele judecatoresti de contencios administrativ, asupra actelor
administrative ale autoritatilor publice.

pentru ca dministratia sa isi exercite rolul educativ asupra beneficiarilor sai.
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De forma scrisa sunt legate si alte elemente:
o Limba in care este scris actul – limba romana, care potrivit art. 13 din Constitutie, are caracter de
limba oficiala in stat. Prin art.
 152 din Constitutie, sunt consacrate limitele revizuirii si enumerate dispozitiile constitutionale
care nu pot forma obiectul unei modificari, intre acestea aflandu-se si caracterul oficial al
limbii romane, alaturi de cele care privesc caracterul national, independent, unitar si indivizibil
al statului roman, forma republicana de guvernamant, integritatea teritoriului, independenta
jusititei si pluralismul politic.
 Tot Constitutia in art. 120 alin. (2) prevede ca in unitatile administrativ – teritoriale in care
cetatenii apartinand unei minoritati nationale, au o pondere semnificativa, se asigura folosirea
limbii minoritatii respective in scris si oral, in relatiile cu administratia publica locala si cu
serviciile publice deconcetrate ale ministereor si celorlalte organe centrale de specialitate, in
conditiile legii organice, respectiv ale legii nr. 215/2001. Rezulta necesitatea ca in astfel de
situatii, actele administrative care emana de la autoritatile respective, sa poata fi redactate si
comunicate si in limba acelor minoritati.
o Tot de forma scrisa a actului administrativ, sunt legate si aspecte privind semnatura, stampila,
antetul, precum si motivarea actului administrativ.
 Motivarea semnifica cuprinderea in continutul actului a circumstantelor de fapt si de drept,
care determina o autoritate publica, sa emita (cand e vorba de un organ unipersoanal) sau sa
adopte (cand e vorba de un organ colegial) un act administrativ.
 Ca regula ea este utilizata in cazul actelor administrative jurisdictionale5 care se emit
de catre autoritati publice, competente sa solutioneze un anumit litigiu de natura
administrativa, altele decat instantele judecatoresti.
 In ceea ce priveste actele normative, obligatia motivarii reprezinta o regula si este
cuprinsa intr-o parte a actului care imbraca forma unei norme de fundamentare,
expunere de motive, referat, raport al comisiei.
 Dat fiind faptul ca prin aratarea motivelor de iure si de facto care stau la baza faptului se
asigura garantii suplimentare de legalitate a acestuia, in doctrina se sustine in mod consecvent
necesitatea ca actul administrativ sa cuprinda intotdeauna o motivare. Uneori insasi legea
impune acest lucru, cum ar fi cazul in care se refuza o anumita solicitare sau se respinge o cale
de atac. La nivelul instituiilor europene, motivarea este considerata o conditie de validitate a
izvoarelor de drept european.
 Actuala Constitutie, prin art. 115, transforma motivarea intr-o institutie de rang constitutional.
Textul prevede ca in situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, Guvernul
poate sa adopte OUG insa are obligatia sa motiveze urgenta in continutul actului.

Procedura de adoptare / emitere a actului administrativ
Operatiuni anterioare (prealabile) emiterii actului administrativ
Exista o diversitate de proceduri prealabile emiterii actului administrativ
In doctrina sunt analizate in special 2 asemenea operatiuni
o Avizele
 Teoria avizului este una foarte importanta, intrucat de un asemenea act depinde chiar calitatea
actului administrativ final.
 Avizul este un punct de vedere pe care autoritatea care va emite actul administrativ propriuzis, o cere altei autoritati. Aviziul este necesar pentru ca prima autoritate are o competenta
generala, iar ce-a de-a doua o competenta speciala.
 Avizul nu este un act juridic. A nu se confunda cu actul administrativ.
5

in doctrina regasim ca exemple de organe cu atributii de jurisdictie administrativa: comisia centrala de rechizitii , consiliul national de
solutionare a contestatiilor, comisiile de fond funciar judetene.
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 Exista 3 mari specii de avize:
 Facultativ – nu este obligatoriu nici de cerut, nici de respectat.
 Consultativ – este obligatoriu de cerut insa nu este obligatoriu de respectat.
 Obligatoriu (conform) – este cel mai important pentru ca trebuie atat cerut cat si
respectat.
 Contribuie la intarirea caracterului legal al actului administrativ ce urmeaza a fi emis /
adoptat.
o Acordul prealabil
 Se rezuma la un accept, o aprobare, pe care o autoritate publica o da pentru o alta autoritate
publica, pentru ca aceasta din urma sa poata emite un act administrativ.
 Actul care se va emite in baza unui acord prealabil, se spune in doctrina ca este un act complex,
deoarece avem de a face cu 2 manifestari de vointa ce converg in una singura.
 Nu produce prin el insusi efecte juridice
 Toate aceste etape prealabile fiind operatiuni administrative, deci nefiind acte juridice, nu pot fi atacate in
mod distinct la instanta de contencios administrativ.
 Forme de procedura (operatiuni) concomitente emiterii actului administrativ
 Cvorumul de sedinta – majoritatea ceruta de lege pentru legala constituire a organului colegial.
 Cerinta majoritatii la momentul votului (cati dintre membri organului colegial trebuie sa voteze pentru
emiterea actului)
o Majoritate simpla – 50%+1 din cei prezenti
o Majoritate absoluta – 50%+1 din numarul total al membrilor
o Majoritatea calificata – un numar mai mare de votanti decat cel ce constituie majoritatea absoluta anumite proportii (2/3, 4/3)
 Semnarea actului administrativ, la care se poate adauga contrasemnarea.
 Conditia motivarii
 Intocmirea minutei la momentul adoptarii actului administrativ – un fel de rezumat asupra a ceea ce s-a
decis in sedinte, in care se vor retine punctele de vedere exprimate, si retinerea nominala a celor ce au votat
 Forme de procedura (operatiuni) ulterioare emiterii actului administrativ
 Comunicarea catre persoana vizata in cazul actelor individuale.
 Publicarea actului
o in general aceasta este o cerinta pentru actele normative (dupa caz, actele se publica fie in Monitorul
Oficial al Romaniei – pentru actele de interes national, Monitorul Judetean – pentru actele de interes
local, ziare locale – pentru regiunile care din motive financiare nu au un monitor judetean).
o legea prevede publicarea si pentru anumite acte individuale: Decretele Presedintelui, Hotararile de
Guvern
 Aprobarea – manifestare de vointa a organului superior emitentului prin care acesta declara ca este de acord
cu actul in cauza, aprobare fara de care actul respectiv nu ar produce efece juridice. In doctrina mai sunt
analizate si:
o Aprobari substitutive – aprobarea de catre un organ ierarhic superior a unui act prin care un organ
inferior a actionat in domenii ce tineau de competenta primului
o Aprobari improprii – aprobarea unor cereri / propuneri, adresate de subiecte de drept interesate
unor organe administrative, avand ca efect emiterea / adoptarea unui act administrativ (autorizatii,
permise etc)
 Ratificarea unui act administrativ – nu mai este prezenta in legislatia in vigoare. Era caracteristica
perioadei antedecembriste.
 Confirmarea
o poate fi o manifestare de vointa prin care autoritatea care a emis actul aduce la cunostiinta
destinatarului ca intentioneaza sa il mentina.
o Act administrativ distinct prin care organul administrativ urmareste sa acopere un viciu al unui act
propriu emis anterior sau sa acopere un viciu al unui act inferior ca forta juridica.
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o Un acord posterior, prin care organul superior este deacord cu punerea in vigoare a actului emis de
organul inferior.
 Forta juridica a actului administrativ
 Are la baza prezumtia ca a fost emis cu respectarea tuturor conditiilor impuse de lege, prezumtie ce la
randul ei are la baza:
o Prezumtia de legalitate – in sensul ca actul a fost emis in conformitate cu prevederile Constitutiei si
ale celorlalte acte juridice cu forta juridica superioara.
o Prezumtia de autenticitate – se presupune ca actul a fost emis de organul aratat in cuprinsul acestuia
prin formele specifice (antet, stampila, semnaturi etc)
o Prezumtia de veridicitate – se presupune ca actul corespunde adevarului. Din aceasta prezumtie
deriva anumite consecinte:
 Obligatia generala de respectare a actului
 Obligatia de executare – destinatarii actului sunt obligati sa il si execute. Actul administrativ
reprezinta el insusi titlu executoriu, de unde deriva si principiul EXECUTIO EX OFFICIO
 Forta juridica a unui act administrativ depinde de cateva aspecte:
o Locul sau plasamentul autoritatii emitente (central / local)
o Natura organului emitent si competenta acestuia (speciala / generala)
o Tipul de act (individual / normativ)

Efectele actului administrativ
 Intrarea in vigoare si momentul produceri de efecte
Pentru organul emitent se admite ca momentul adoptarii / emiterii actului coincide cu momentul
producerii de efecte juridice. Aceste efecte constau in:

obligatia de a-l aduce la cunostiinta publica prin publicare sau comunicare

obligatia de a nu abroga sau modifica actul respectiv decat prin parcurgerea procedurii prevazute de lege.
Pentru celelalte subiecte de drept
o Actele cu caracter individual produc efecte juridice din momentul comunicari lor, cu exceptia
hotararilor Guvernului si a decretelor Presedintelui Romaniei, care pot fi atat acte normative cat si
individuale , in ambele cazuri insa, trebuiesc publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, sub sanctiunea
inexistentei.
o Actele cu caracter normativ produc efecte juridice din momentul aducerii la cunostinta publica
(prin publicare), in modalitatile prevazute de lege.
 In esenta, ca regula, actele administrative produc efecte juridice pentru viitor din momentul in care au
fost aduse la cunostiinta, in formele prevazute de lege. De la aceasta regula, avem insa si unele exceptii:
o Actele administrative care produc efecte retroactive – actele declarative sau recognitive
(certificate de nastere / deces etc), aceste acte constata o situatie juridica preexistenta, ele producand
efecte juridice de la o data anterioara emiterii lor. Dupa cum se observa, este vorba, in principiu, de
acte cu caracter individual.
o Actele administrative care produc efecte de la o data ulterioara aducerii lor la cunostiinta, fie
datorita stabilirii in cuprinsul lor a unei date ulterioare exprese (exp: se precizeaza ca actul
administrativ intra in vigoare la 15 zile de la publicarea sa), fie prin chiar efectul legii (exp: actele
normative in materie contraventionala intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea lor, iar
in cazuri urgente, la minim 10 zile).

In privinta actelor normative emise de autoritatile centrale, Legea 24/2000 precizeaza urmatoarele in
art. 12:
(1) Legile si ordonantele emise de Guvern in baza unei legi speciale de abilitare intra in vigoare la 3 zile de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau la o data ulterioara prevazuta in textul lor.
Termenul de 3 zile se calculeaza pe zile calendaristice, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al
Romaniei, si expira la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare.
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(2) Ordonantele de urgenta ale Guvernului intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficialal
Romaniei, Partea I, sub conditia depunerii lor prealabile la Camera competenta sa fie sesizata, daca in cuprinsul lor
nu este prevazuta o data ulterioara.
(3) Actele normative prevazute la art. 11 alin. (1), cu exceptia legilor si a ordonantelor, intra in vigoare la
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, daca in cuprinsul lor nu este prevazuta o data
ulterioara. Atunci cand nu se impune ca intrarea in vigoare sa se produca la data publicarii, in cuprinsul acestor acte
normative trebuie sa se prevada ca ele intra in vigoare la o data ulterioara stabilita prin text.
Din acest ultim alineat rezulta ca actele administrative cu caracter normativ emise/adoptate de
autoritatile publice centrale, intra in vigoare:

ca regula, la data publicarii lor in Monitorul Oficial

prin exceptie, la o data ulterioara prevazuta expres in cuprinsul lor sau in cuprinsul legii speciale (in materie
contraventionala)
 Intinderea efectelor juridice produse de actul administrativ

Actele administrative cu caracter normativ sunt apte, in principiu, de a produce toate categoriile de efecte
juridice, atat pentru dreptul administrativ, cat si pentru celelalte ramuri de drept, fiind si izvoare de drept.

Actele administrative cu caracter individual dau nastere, de principiu, la raporturi de drept administrativ,
dar si la alte categorii de raporturi
 Incetarea efectelor produse de actul administrativ
 Abrogarea – ca eveniment legislativ, este atrasa in general de caderea in desuetudine si este dispusa de
organul emitent, organul ierarhic superior, sau de Parlament.
o Se poate face doar printr-un act cu aceeasi forta juridica
o Nu se admite ca prin abrogarea unui act de abrogare al unui act emis anterior, sa se repuna in vigoare
actul initial.
o Exceptia se refera la prevederile din Ordonantele Guvernului care au prevazut norme de aprobare si
au fost respinse prin lege de catre Parlament.
 Alte modalitati de incetare a efectelor juridice: disparitia bunului dat in administrare, decesul destinatarului
sau executarea dispozitiilor actului, prescriptia.

Suspendarea actelor administrative
I) Suspendarea semnifica incetarea temporara a producerii de efecte juridice de catre act.
II) Poate fi dispusa de:
A) Administratia - Autoritatea emitenta sau superioara acesteia
B) Instanta de contencios administrativ
C) Legiuitorul
III) Cauze care justifica suspendarea unui act administrativ:
A) Existenta unui caz bine justificat definit in legea contenciosului art. 2 drept acele imprejurari legate de starea
de fapt si de drept care sunt de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta legalitatii actului.
B) Necesitatea prevenirii unei pagube iminente:
1) prejudiciul material viitor si previzibil - atunci cand tine de interesul privat
2) sau perturbare previzibila grava a functionarii unei autoritati publice sau unui serviciu public.
IV) Efectele suspendarii
A) Suspendarea bazata pe art. 14 opereaza pana cand se va pronunta instanta de fond
B) Suspendarea bazata pe art. 15, daca se admite, va produce efecte pana cand ramane irevocabila decizia
instantei.
V) Tipuri de suspendare
A) Se poate obtine pe cale judiciara suspendarea executarii actului administrativ
B) Suspendarea functioneaza si de drept - situatia prefectului care daca ataca in instanta un act administrativ,
automat opereaza suspendarea.
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Revocarea actelor administrative
I) Reprezinta operatiunea juridica prin intermediul careia organul emitent sau cel ierarhic superior, desfinteaza un
act.
A) Cand este dispusa de organul emitent poarta denumirea de retractare.
B) Cand se dispune de cel ierarhic superior poarta denumirea de revocare.
II) Poate interveni pentru cauze de nelegalitate dar si de neoportunitate care pot fi anterioare, concomitente sau
ulterioare emiterii sau adoptarii actului.
A) Cand aceste cauze sunt anterioare sau concomitente, efectele revocarii sunt EX TUNC adica pentru trecut
B) Cand cauzele revocarii sunt ulterioare emiterii sau adoptarii efectele acestaia vor fi EX NUNC adica pentru
viitor.
III) Revocarea este analizata in doctrina ca o specie a anularii, ca o specie a regimului juridic al actelor
administrative de la care exista si anumite exceptii care privesc actele administrative individuale, deoarece actele
normative sunt intotdeauna revocabile.
IV) Regimul juridic al revocarii este analizat in doctrina pentru o mai bune intelegere in paralel cu suspendarea,
retinandu-se elementele care le diferentiaza si cele care le sunt comune. Ambele reprezinta dimensiuni ale
regimului juridic al actelor administrative cu deosebirea ca:
A) Revocarea reprezinta un principiu, analizat ca fiind principiul revocabilitatii iar suspendarea reprezinta o
exceptie a regimului juridic al actelor administrative
B) O alta deosebire vizeaza cauze care determina interventia revocarii si respectiv a suspendarii:
1) In cazul revocarii este vorba despre existenta unor certitudini cu privire la nelegalitatea unui act
administrativ, inclusiv pe considerente de oportunitate,
2) pe cand in cazul suspendarii, este vorba despre aspecte indoielnice, dubii, suspiciuni, cu privire la
nelegalitatea acestuia.
C) Din punct de vedere al efectelor:
1) revocarea determina incetarea definitiva a producerii de efecte juridice,
2) pe cand suspendarea atrage intreruperea producerii de efecte juridice.
D) Revocarea se bucura in prezent si de o recunoastere si reglementare legala, reprezentata de art. 7 din legea
contencioasului administrativ (554/2004), potrivit caruia, inainte de a se adresa instantei jurdecatoresti de
contencios administrativ, cel vatamat are obligatia sa solicite autoritatii de la care actul emana, revocarea in
tot sau in parte a acestuia. Cererea de revocare si respectiv efectele acesteia vor viza astfel acele parti ale
actului care se considera nelegale sau actul in integralitatea lui.
V) Exceptiile de la principiul revocabilitatii privesc anumite categorii de acte administrative cu caracter individual,
care prin natura lor, impun o stabilitate, proceduri specifice, sau efecte materiale care ar fi afectate in cazul
interventiei revocarii:
A) Actele administrative cu caracter jurisdictional, care reprezinta o categorie de act administrativ tipic, care
emana de la un organ care are potrivit legii competenta de a solutiona anumite litigii izvorate in administratia
publica, utilizand o procedura asemanatoare celei folosite de instantele de judecata, caracterizata prin
contradictorialitate, recunoasterea dreptului la aparare si pronuntarea unei solutii care este motivata in fapt
si in drept, care poarta denumirea generica de hotarare, si care, ca natura juridica aste act administrativ
jurisdictional.
1) Procedura specifica in care se adopta astfel de acte, face ca ele sa se caracterizeze prin stabilitate si le
excepteaza de la revocare.
2) Ele nu se bucura insa de autoritate de lucru judecat deoarece legea contencioasului administrativ prevede
ca si ele sunt supuse controlului de legalitate exercitat de instantele judecatoresti de contencios
administrativ.
B) Actele administrative care au produs efecte juridice in plan civil, sau au fost emise in baza unor acte
juridice civile.
1) Spre exemplu, in baza unei hotarari emisa de un consiliu judetean sau local, se inchiriaza un spatiu.
2) Pentru pastrarea stabilitatii juridice, care reprezinta una din valorile aparate prin jurispridenta curtilor
europene, astfel de acte sunt exceptate de la principiul revocabilitatii.
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C) Actele administrative prin care se aplica sanctiuni specifice celor 3 forme de raspundere existente in
dreptul administrativ, respectiv raspunderea administrativ-disciplinara, contraventionala, si patrimoniala.
Desfintarea unor asemenea acte, care implica institutia raspunderii intervenita ca urmare a savarsirii unor
fapte antisociale denumite generic abateri, presupune o anumita procedura si implica in final instanta de
judecata.
D) Acte administrative care au fost executate material, care din ratiuni de ordin economic, financiar, de
perturbare a bunului mers al activitatii, sunt exceptate de la revocare.
E) Acte administrative declarate irevocabile printr-o dispozitie expresa a legii, care pot fi desfintate doar
daca legiuitorul, printr-un alt act juridic, le supune revocarii – argumentul principiului simetriei juridice care
obliga ca un act sau o dimensiune a regimului juridic a unui act, sa poata fi modificata sau desfintata printr-un
alt act care are aceeasi forta juridica sau una superioara.
VI) Revocarea este analizata si reglementata si in dreptul european prin acte care emana de la structurile uniunii
europene, iar dreptul organului public de a-si putea revoca actul atunci cand apreciaza ca acesta nu mai
corespunde exigentelor de legalitate sau oportunitate, este considerat o dimensiune a dreptului la o buna
administrare. Procedand astfel, titularul actului nu mai este obligat de a apela la justitie pentru a desfinta un act
care il vatama in drepturile sau interesele sale.

Anularea si inexistenta actelor administrative
I) Anularea reprezinta o institutie de rang constitutional consacrata de art. 52, care reglementeaza dreptul
persoanei vatamate de catre o autoritate publica.
A) Potrivit acestuia, persoana vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act
administrativ sau prin nesolutioanrea in termenul legal al une cereri, este indreptatita sa obtina:
1) Recunoasterea dreptului sau a interesului legitim
2) Anularea actului
3) Repararea pagubei
B) Anularea reprezinta o sanctiune specifica actelor juridice, care intervine ca regula entru cauze de nelegalitate,
dar se recunoaste posibilitatea interventiei sale si pentru motive de neoportunitate. Efectele sale ca regula
sunt pentru trecut, EX TUNC, dar se admite ca atunci cand oportunitatea o determina, efectele anularii sunt
pentru viitor EX NUNC.
C) In dreptul privat regasim din punct de vedere al cauzelor pentru care intervine:
1) Nulitatea absoluta – atrasa de incalcarea unor conditii de fond esentiale pentru validitatea actului, prin
care se ocroteste un interes general
2) Nulitatea relativa –determinata de incalcarea unor conditii de forma prin care se incalca un interes privat,
particular.
Aceeasi distinctie se regaseste si in regimul juridic al actelor administrative cu deosebirea ca exista situatii in
care incalcarea unor conditii considerate de forma, atrage nulitatea absoluta a actului. Exemplul tipic il reprezinta
procesul verbal contraventional pentru care ordonanta nr 2/2001, prevede ca trebuie sa cuprinda anumite clauze, iar
absenta unora din aceste mentiuni, desi reprezinta incalcarea unor conditii de forma, atrage nulitatea absoluta a
procesului verbal.
In materia functiei publice, actele de sanctionare disciplinara trebuia sa contina anumite mentiuni / clauze,
potrivit legislatiei privind statutul functionarilor publici, iar absenta unor asemenea mentiuni, atrage nulitatea
absoluta a actului.
D) Din punct de vedere al intinderii pe care le produce, nulitatea poate fi:
1) Totala – atunci cand se anuleaza in integralitatea lui un act administrativ.
2) Partiala – atunci cand se desfinteaza parti / clauze din act.
E) Anularea poate sa fie dispusa:
1) in primul rand de catre organul ierarhic superior, ea fiind o dimensiune a raportului de subordonare
ierarhica, acesta presupunand anumite prerogative pe care le are structura ierarhic superioara, fata de cea
care ii este subordonata, si anume dreptul de a-i organiza activitatea, de a-i da instructiuni obligatorii, de
a-i controla activitatea, de a-i numi si revoca din functie conducatorii, precum si dreptul de a aplica
sanctiuni cu privire la actele juridice.
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2) In al doilea rand anularea poate fi dispusa de catre instanta de judecata – autoritate publica in a carei
competenta intra, potrivit art. 52 si 126 alin. (6) din Constitutie, exercitarea controlului de legalitatea
asupra actelor administrative ale institutiilor publice, in urma caruia instanta poate sa dispuna anularea in
tot sau in parte a unui act administrativ.
F) Un element specific anularii este acela ca nulitatea unui act administrativ, atrage dupa sine nulitatea tuturor
actelor care au fost conditionate sub aspectul legalitatii de actul administrativ anulat, potrivit principiului de
drept cuprins in adagiul latin – QUOD NULLU EST, NULLUM PRODUCIT EFECTUM.
II) Inexistenta actului administrativ, reprezinta un caz particular al nulitatii care prin specificul ei si-a dobandit in
timp identitatea, fiind recunoscuta ca atare chiar de Constitutie. Avand in vedere art. 100 si 108 din Constituie,
observam ca nepublicarea in Monitorul Oficial, al unui Decret al Presedintelui, a unei Hotarari sau Ordonante a
Guvernului, atrage dupa sine inexistenta actului respectiv.
A) Inexistenta intervine pentru cauze de nelegalitate agravanta, cum ar fi adoptarea unui act de catre un organ
necompetent (Hotarare de Guvern emisa de un ministru).
B) In cazul inexistentei, nu mai opereaza prezumtia de legalitate a actului administrativ.
C) Titularul actului inexistent se poate oricand prevala de acest aspect, iar celelalte subiecte de drept au
indatorirea sa ia act de inexistenta actului, ne mai avand astfel aplicabilitate principiul executarii din oficiu a
actului.


Sinteza : Actul administrativ și celelalte forme juridice de activitate ale
administrației publice

 Misiunea administraţiei publice de organizare a aplicării şi de aplicare în concret a legii, precum şi de prestare,
respectiv organizare a prestării serviciilor publice este îndeplinită prin mijloacele de acţiune (forme concrete
de activitate) ale autorităţilor administraţiei publice.
 Explicaţia dublei naturi a activităţii administrative:
• administraţia aplică legile, dar şi organizează activitatea altor actori ai sistemului juridic de aplicare a
legii, şi,
• administraţia publică nu mai este singura chemată (şi capabilă) să presteze serviciile publice; tot mai
mare importanţă primesc serviciile publice prestate prin agenţi privaţi, sub supravegherea
administraţiei publice.
 Forme de activitate ale administraţiei publice:
a) actele juridice – actele administrative, contractele administrative, contractele civile (dreptul administrativ
studiază doar actele şi contractele administrative). (Actul administrativ) este principala formă.
b) actele cu caracter exclusiv politic - emise fie de autorităţile centrale – Guvern, Preşedinte, fie de autorităţi locale
(Primarul, Consiliul local, Prefectul).Având caracter declarativ, nu sunt studiate de dreptul administrativ. Nu produc
efecte juridice, eventuala lor autoritate fiind dată de prestigiul şi poziţia în stat a emitentului.
c) faptele administrative - fapte materiale juridice care intervin în sfera administraţiei publice, adică transformări în
lumea înconjurătoare care produc efecte juridice, independent de existenţa unei manifestări de voinţă în acest sens a
autorităţilor publice (de exemplu, construirea de către primărie a unei clădiri pe terenul proprietatea localităţii,
omisiunea de a răspunde la o cerere de informaţii de interes public, etc.), ci doar în baza legii.
d) operaţiunile administrative sunt operaţiuni material-tehnice, adică activităţi ale administraţiei publice care nu
produc efecte juridice prin ele însele: avize, dări de seamă, referate, comunicări, note interne, statistici, etc.
 Deosebirile dintre actul juridic administrativ și faptele și operațiunile materiale ale administrației.
 Importanţa deosebirii.
o Actul administrativ produce efecte juridice datorită manifestării de voinţă în acest sens a
autorităţii publice emitente.
o Faptul administrativ produce efecte juridice deşi nu există o manifestare de voinţă în acest sens.
o Operaţiunile administrative, deşi sunt manifestări de voinţă ale autorităţilor publice, nu produc
efecte juridice.
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 Importanţa distincţiei apare din perspectiva efectelor juridice produse în mod direct, dar şi a acţiunilor în
contencios administrativ: doar actele administrative, contractele administrative şi faptul administrativ
denumit “tăcerea dministraţiei” pot fi contestate prin acţiune directă, nu şi operaţiunile administrative.
 Actul administrativ. Definiţie. Caracteristici definitorii
 Actul administrativ este manifestarea unilaterală şi expresă de voinţă a autorităţilor publice, realizată în
scopul de a produce efecte juridice, în temeiul puterii publice.
o Din perspectivă formală, actului administrativ este emis de autorităţi publice,
o Din perspectiva aspectul material (referitor la conţinutul actului), din conţinutul actului trebuie să
rezulte emiterea sa în temeiul puterii publice cu care sunt înzestrate autorităţile publice.
o Puterea publică poate fi definită ca dreptul derivat din lege pe care-l are o anumită entitate (persoană
fizică sau juridică de a-şi impune cu forţă obligatorie deciziile altor subiecte de drept (persoane fizice sau
juridice).
Caracteristici :
 ● manifestare unilaterală de voinţă. Prin această caracteristică, el se deosebeşte de actele contractuale ale
administraţiei, fie ele guvernate de regimul juridic de drept public sau de regimul juridic privat. Actul
administrativ îşi păstrează caracterul unilateral şi în cazul în care este emis în urma unei cereri a
particularilor (de exemplu, autorizaţia de construcţie) , când este adoptat de două sau mai multe autorităţi
administrative împreună (un ordin comun al mai multor miniştri, spre exemplu), sau cu participarea mai
multor persoane fizice (actele organelor colegiale, cum ar fi Consiliul local, Consiliul judeţean, Guvernul).
 ● concretizează voinţa autorităţii publice ca subiect de drept special, învestit cu putere publică, şi, în
consecinţă, produce efecte juridice care vor fi guvernate de regimul juridic de drept public.
 ● este obligatoriu pentru toate subiectele de drept care intră sub incidenţa sa : (1), pentru autoritatea
publică emitentă sau inferioară (2), precum şi pentru autoritatea publică superioară (3) Afirmaţia necesită
însă anumite precizări:
- obligativitatea actului administrativ încetează în primul caz prin revocare sau anulare;
- în cel de-al doilea caz, de asemenea, autoritatea publică poate revoca actul, sau el poate fi abrogat sau
anulat de autoritatea publică superioară, respectiv anulat de instanţa judecătorească;
- sub aspectul obligativităţii pentru autoritatea publică superioară, există mai multe ipoteze: a)
autoritatea superioară este ţinută la respectarea actelor normative ale autorităţilor inferioare până
când emite un act normativ cu conţinut contrar, care abrogă total sau parţial actul autorităţii
inferioare; b) autoritatea superioară va respecta actul individual al autorităţii inferioare, până când îl
anulează, emiţând în locul lui un act propriu, sau, atunci când legea nu-i dă această posibilitate,
obligând autoritatea inferioară să emită un act legal.
 ● este executoriu din oficiu, în sensul că poate fi executat imediat după aducerea la cunoştinţa persoanelor
interesate, respectiv publicarea sa, aşadar din momentul din care produce efecte juridice, fără a mai fi nevoie
de intervenţia unui alt act în acest sens. Din această perspectivă, actele administrative se deosebesc de
hotărârile judecătoreşti, care au nevoie de o procedură posterioară, de învestire cu formulă executorie, pentru
a putea fi puse în executare.
 Din altă perspectivă, actul

administrativ are forţă executorie şi impune
unilateral fără ca, de regulă, contestarea sa să aibă efect suspensiv de
executare. Prin excepţie, unele legi pot prevedea efectul suspensiv de executare al recursului
administrativ sau al acţiunii în contencios administrativ, însă o astfel de soluţie nu este îmbrăţişată ca un
principiu de drept administrativ în sistemul nostru de drept.



Forţa executorie nu trebuie confundată cu executarea forţată (din
oficiu) a actului administrativ, ce poate apărea doar în anumite condiţii, şi anume când legea
o autorizează (ex.: expulzarea unui cetăţean străin, confiscarea anumitor bunuri de către agentul constatator
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al contravenţiei, etc.) sau când există anumite circumstanţe excepţionale. În restul cazurilor, executarea silită
sau forţată se face numai cu ajutorul justiţiei.
 ● sunt emise pe baza legii, în scopul executării sau organizării executării legilor şi a celorlalte acte
normative emise de autorităţile superioare. Această trăsătură este consecinţa ierarhiei în care se constituie
normele juridice: în frunte se află Constituţia (legea fundamentală a statului), urmează legile organice, legile
ordinare, actele administrative normative ale Guvernului cu putere de lege (ordonanţe) , alte acte normative
ale Guvernului (hotărâri de Guvern) actele administrative normative ale altor autorităţi centrale (ordine şi
instrucţiuni ale miniştrilor, spre exemplu), actele administrative individuale ale autorităţilor centrale, actele
normative ale autorităţilor locale, şi, în final, actele administrative individuale ale acestora.



Piramida ierarhică a normelor juridice guvernează eficienţa şi aplicabilitatea actelor administrative, astfel
încât fiecare

act administrativ de la un nivel inferior se conformează
actelor administrative cu forţă superioară, legilor şi Constituţiei ţării.
 Clasificarea actelor administrative - criteriul material (din perspectiva conţinutului lor).
o Acte administrative normative
o Acte administrative individuale
 Actele administrative normative
o reglementări de principiu, formulate în abstract, şi sunt destinate unui număr nedeterminat de
persoane.
o Exemple: hotărârea de guvern prin care se stabilesc anumite preţuri maximale pentru anumite
produse, ordinul unui ministru de stabilire a normelor metodologice de depunere a formularelor
tipizate în vederea calculării impozitului, o hotărâre a unui consiliu local de stabilire a taxelor locale
o norme juridice imperative (care impun o anumită activitate), prohibitive (care interzic o anumită
activitate) sau permisive (care oferă posibilitatea de a realiza o anumită activitate.
 Actele administrative individuale
 Produc efecte juridice cu privire la persoane determinate, sau, într-o formulă mai explicită, care „creează,
modifică sau desfiinţează drepturi şi obligaţii în beneficiul sau sarcina unor persoane dinainte determinate”.
 Clasificare, exemple:
o acte creatoare de drepturi şi obligaţii = acte prin care se stabilesc drepturi sau obligaţii determinate
pentru destinatarii lor (actul de atribuire a unui teren pentru construirea de locuinţe sau de stabilire a
impozitului, de exemplu).
 Aceste acte pot fi emise în temeiul unei puteri publice legate a autorităţii publice (de pildă, în prezenţa tuturor
condiţiilor prevăzute de lege, emiterea autorizaţiei de construcţie nu poate fi refuzată de primar), în timp ce
altele sunt emise în temeiul unei puteri discreţionare a autorităţii publice (modificarea organigramei
primăriei prin hotărâre a consiliului local). Dacă primele pot fi controlate de către autorităţile publice
superioare numai în ceea ce priveşte legalitatea lor, cele din a doua categorie pot fi analizate şi sub aspectul
oportunităţii.
o acte atributive de statut personal: (diploma de absolvire a unei forme de învăţământ, decizia de
pensionare) = sunt acte prin care beneficiarilor li se recunoaşte o activitate anterioară şi li se conferă
un complex de drepturi, în condiţiile prevăzute de lege. Emiterea unui act atributiv de statut personal
nu asigură prin ea însăşi legalitatea unei activităţi viitoare desfăşurate de beneficiar (prestarea unei
munci pe un post de studii superioare, de exemplu), ci este necesar să intervină un alt act
administrativ sau de altă natură (numirea într-o funcţie publică, respectiv încheierea unui contract
individual de muncă)
o acte de constrângere administrativă = sunt acte prin care se aplică o sancţiune administrativă
(procesul verbal de constatare a contravenţiei);
o acte administrativ jurisdicţionale = categorie hibridă de acte juridice, emise de autorităţi ale
administraţiei publice, însă care au ca obiect soluţionarea unor litigii şi sunt emise după o procedură
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ce are caracteristici apropiate de procedura judiciară (contradictorialitate, motivarea deciziei,
irevocabilitatea deciziei)
o acte administrative prin care se încheie contracte = sunt acele manifestări de voinţă ale autorităţilor
publice prin care acestea devin parte a unui contract administrativ sau civil.
 Clasificarea actelor administrative se face în funcție de mai multe criterii,
 de exemplu, cum ar fi - criteriul organic (în funcţie de emitentul acestora):
 acte administrative emise de autorităţile administrative - Guvernul, Preşedintele
Republicii, ministere, consiliile locale, consiliile judeţene, prefectul, primarul, etc. Prin
autoritate administrativă se înţelege acea autoritate cuprinsă în puterea executivă a
statului, putere denumită generic „administraţia publică”. Pentru a înţelege această
sintagmă, precizăm că autorităţile administrative alcătuiesc, alături de autoritatea
legislativă şi autoritatea judecătorească, autorităţile publice ale statului, adică acele
entităţi înzestrate cu putere publică. Prin urmare, autorităţile administrative (sau
autorităţile administraţiei publice) constituie specia, iar autorităţile publice, genul.
 acte administrative emise de alte autorităţi publice, aparţinând altor puteri în
stat – Parlamentul sau instanţele judecătoreşti. De regulă, Parlamentul adoptă legi, iar
instanţele judecătoreşti, hotărâri judecătoreşti; cu toate acestea, în unele cazuri,
structurile amintite emit şi acte administrative, în realizarea unor sarcini specifice
administraţiei publice, de gestionare a resurselor materiale şi umane, activitate
necesară în vederea funcţionării adecvate a acestora. Suntem, astfel, în prezenţa unui
act administrativ de numire în funcţie atunci când preşedintele Camerei deputaţilor
sau al Senatului numeşte funcţionarii din aparatul propriu al Parlamentului , sau când
Preşedintele Tribunalului sau Curţii de apel, însărcinat şi cu atribuţii administrative,
numeşte în funcţie Directorul executiv şi Directorul executiv adjunct al acestei
instituţii, care este funcţionar public.
 acte administrative prin delegaţie, emise de persoane private, angajate, sub control
statal, în activitatea de prestare a serviciilor publice. emise de persoane private,
angajate, sub control statal, în activitatea de prestare a serviciilor publice. Astfel, statul
sau unităţile administrativ teritoriale pot gestiona direct serviciile publice necesare
satisfacerii nevoilor celor administraţi, sau le pot transfera, sub control strict, unor
persoane private, care să le gestioneze în interes public dar cu respectarea cerinţelor
de eficienţă şi eficacitate. Prestând un serviciu public sub control statal, persoanele
private menţionate dobândesc atribuţii de putere publică, şi, în consecinţă, au
posibilitatea de a emite acte administrative obligatorii pentru cei care beneficiază de
serviciul public, acte atacabile pe calea contenciosului administrativ.
 Pentru a exemplifica
 Serviciul public de învăţământ este prestat, în principiu, de universităţi de stat, dar şi de universităţi
private, aflate sub controlul permanent al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare,
precum şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
 policlinicile de stat sunt dublate de policlinici private, care prestează acelaşi serviciu public de
sănătate, sub controlul ministerului de resort;
 serviciile publice de transport local călători pot fi delegate, spre gestionare, unor persoane juridice
private, în condiţiile legislaţiei în vigoare, etc.
 În acest context, decizia Rectorului unei universităţi particulare de numire în funcţie a unui
preparator, asistent sau lector universitar, este un act administrativ la fel ca şi actul omologului său de
la o universitate de stat, cu precizarea că regimul lor este reglementat prin lege specială - Statutul
cadrelor didactice;
 de asemenea, decizia operatorului de transport urban călători de a majora preţul biletelor de călătorie
este un act administrativ, nicidecum un act de drept privat etc.
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I. să fie emis de autoritatea competentă şi în limitele competenţei sale,
II. să fie emis în forma şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege,
III. să fie conform cu Constituţia, legile şi actele normative în vigoare,
IV. să fie conform cu interesul public urmărit de lege.

Contractul administrativ
Reprezinta acel act cu caracter bi/ sau multilateral al administratiei, care are un obiect determinat si se
supune unui regim de putere publica. El reprezinta o creatie a jurisprudentei consiliului de stat in Franta, care fara
a fi respins in totalitate, a fost primit cu rezerva in doctrina interbelica de drept public, fiind considerata o instituie
exogena (nereprezentativa pentru realitatile din tara naostra). Notiunea uzitata in acesta perioada era cea de act de
gestiune.

El a continuat sa fie teoretizat in doctrina, inclusiv in perioada postbelica, iar dupa 1990, a devenit o categorie
de act juridic care emana de la administratie, recunoscut inclusiv la nivel legislativ, acceptat si aplicat la nivel
doctrinar si jurisprudential.

Legea contenciosului administrativ, defineste pe de o parte actul administrativ ca o manifestare unilaterala
de vointa juridica, insa asimileaza actului administrativ si acele contracte care au ca obiect punerea in valoare a unui
bun proprietate publica, prestarea unui serviciu public, efectuarea unei lucrari publice, precum si orice alt tip de
contract, pentru care legea contenciosului administrativ, stabileste competenta de solutioanare a eventualelor litigii,
in sarcina instantelor de contencios administrativ.

Legea stabileste si reguli speciale cu privire la solutionarea litigiilor care privesc contracte administrative,
referitoare la procedura prealabila, calculul termenelor sau solutiile pe care le poate dispune instanta.

Contractul administrativ reprezinta acel act juridic bi sau multilateral, incheiat intre doua sau mai multe
parti, din care una este in mod obligatoriu o autoritate publica, care are un obiect determinat, constand in valorificarea
unui bun public, prestarea unui serviciu public, realizarea unei lucrari publice sau achizitii publice, in care partile se afla
pe o pozitie de inegalitate juridica, iar competenta de solutionare a litigiilor revine instantelor judecatoresti de
contencios administrativ.

Trasaturile definitorii ale acestuia sunt:
o Reprezinta una din formele juridice prin care administratia publica isi concretizeaza activitatea
o Are un obiect determinat
o Are un subiect (parte a contractului) determinat, acesta fiind o autoritate publica, in sensul larg pe
care legea contenciosului administrativ il da acestui concept.
 Este vorba despre subiectele de drept public dar si despre acele subiecte de drept privat, care
sunt autorizate potrivit legii sa presteze o activitate cu caracter public (exp: o fundatie, o
institutie de invatamant particulara).
 Subiectul supraordonat se afla pe o pozitie de inegalitate juridica, fata de celalalt subiect, care ii
permite sa modifice sau sa rezilieze contractul atunci cand interesul public o cere.
o Contractul administrativ cuprinde doua categorii de clauze:
 Clauzele de natura reglementara prestabilite de legiuitor, acestea sunt obligatorii pentru parti
 Clauzele de natura conventionala care sunt negociate de parti, in spiritul si litera acelor de
natura reglementara.
o Este guvernat de un regim de drept public care atrage competenta instantelor de contencios
administrativ in solutioanrea litigiilor.
 Referitor la contractul de achizitie publica, lega contenciosului administrativ il califica drept contract
administrativ, insa modificarile intervenite asupra Ordonantei de Guvern nr 34/2006 privind regimul
achizitiilor publice si al concesionarilor, au transformat acest contract intr-unul comercial si au precizat ca
solutioanrea litigiilor revine Tribunalelor comerciale.
o Constitutia in art. 136 alin. (4), declara pe de o parte bunurile de proprietate publica inalienabile, iar
pe de alta parte prevede ca, in conditiile legii, acestea pot fi date in administrarea unor regii autonome
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sau institutii publice, sau pot fi concesionate sau inchiriate, precum si data in folosinta gratuita a unor
institutii de utilitate publica.
o Toate acestea reprezinta tipuri de contracte adminsitrative, pe care Constitutia, fara sa le califice
expres, le consacra ca si modalitati de valorificare a proprietatii publice.

Astfel, contractul administrativ, prezintă ca trăsături principale:
reprezintă un acord de voință între o autoritate a administrației publice sau alt subiect de
drept autorizat de o autoritate a administrației publice şi un particular;
presupune efectuarea de lucrări, prestarea de servicii etc., de către particular în schimbul
unei remunerații;
este destinat a asigura funcționarea aceluiaşi serviciu public, a cărui organizare reprezintă o
obligație legală a autorității administrației publice cocontractante sau, după caz, punerii în valoare
a aceluiaşi bun public;
părțile trebuie să accepte unele clauze de natură reglementară stabilite prin lege sau, în
baza legii, prin hotărâri ale Guvernului clauze reglementare.
 Aceste trăsături principale ale contractului administrativ, enumerate mai sus, se regăsesc şi în cazul
contractului de parteneriat public‐privat, ceea ce rezultă indubitabil din modul de
reglementare a acestui tip de contract . Prin urmare, trăsăturile trebuie să delimiteze contractele
administrative atât de contractele civile, în sensul larg al termenului,în contracte civile
speciale, contracte comerciale, contractele de muncă etc.
cât şi de actele administrative ori de operațiunile administrative.

Proprietatea publica si domeniul public
Generalitati
Istoric
In dreptul roman
) Domeniul public reprezinta o institutie traditionala a dreptului administrativ, a carui origine se regaseste in
distinctia realizata inca din antichitate intre bunurile aflate in patrimoniu si bunurile aflate in afara
patrimoniului, la baza careia s-a aflat posibilitatea sau, dupa caz, imposibilitatea ca bunurile sa fie apropriate,
adica sa se poata afla in proprietatea unui titular.
I) RES EXTRA PATRIMONIUM – bunurile aflate in afara patrimoniului – au constituit baza domeniului public, ele nu
puteau fi instrainate si nici nu opera prescriptia in privinta lor, insa puteau fi concesionate in schimbul unei taxe
speciale numite VECTIGALIUM PUBLICUM.
II) S-a acceptat existenta unor bunuri care prin specificul, prin destinatia lor, apartineau tuturor, aveau menirea sa
slujeasca interesul public cum ar fi pietele, templele, drumurile etc.
In vechiul drept francez
I) Regimul juridic al acestor bunuri a caror sfera s-a imbogatit de-a lungul timpului, s-a schimbat in evolutia istorica,
corespunzator si conceptiilor politice, juridice, economice specifice fiecarei epoci.
II) Astfel in epoca feudala aceste bunuri erau considerate a apartine monarhului, iar cel mai important dintre ele era
pamantul, care era utilizat de monarh:
A) Fie pentru a imbogati visteria regala, terenurile fiind concesionate pe o perioada mare de timp (99 ani), ceea
ce facea ca in timp, sa se stearga diferenta intre proprietar si cel care le avea in folosinta, fapt ce a determinat
chiar adoptarea unor legiuiri, prin care ele sa fie declarate inalienabile, pentru ca suveranul sa nu isi piarda
proprietatea.
B) Fie pentru a recompensa anumite servicii care se faceau suveranilor.
III) Regele devine „administratorul legal al acestui domeniu public”
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In urma Revolutiei franceze
I) Revolutia franceza aduce ca noutate faptul ca proprietatea trece de la rege la natiune, iar aceasta, ca orice
proprietar, putea sa dispuna de ea, devenind astfel alienabila.
II) Codul civil francez o reglementeaza intr-un mod care alimenteaza confuzii in intreaga doctrina pe care a generato, in sensul ca prevede ca titular al ei fie statul fie natiunea.
Dupa inceputul sec. XIX
III) Doctrina, analizand regimul bunurilor cu caracter public, a fost preocupata de lamurirea unor aspecte precum:
A) Daca asupra lor se poate exercita un drept de proprietate, si daca da, cine este proprietarul
B) Care este criteriul de domenialitate publica, adica acela care determina ca un bun sa fie supus unui regim
juridic special, determinat de destinatia sau natura speciala acestor bunuri.
IV) S-au formulat mai multe teorii prin care de regula, civilistii au sustinut posibilitatea constituirii unui drept de
proprietate asupra lor, iar specialistii in drept public au negat o asemnea posibiltate, considerand ca sunt
bunuri care apartin tuturor, iar ca si criteriu de dominialitate, a fost recunoscut fie interesul public, adica
afectatiunea speciala unui asemenea interes, fie semnificatia deosebita a naturii bunului sau faptul de a fi
utilizat pentru prestarea unui serviciu public.
V) In perioada regimului totalitar, institutia domeniului public, in mod formal, dispare insa in realitate este
inlocuita cu alte constructii specifice acestei epoci.
VI) Dupa 1990, institutia domeniului public si a proprietatii publice isi reintra in drepturile firesti, beneficiind de
recunoastere legala chiar pana la adoptarea Constitutiei, cea mai importanta fiind Legea 18/1991 a fondului
funciar, care consacra regula ca toate terenurile din Romania, indiferent de titularul de natura sau de destinatia
lor, constituie fondul funciar al Romaniei.
VII)Si Legea nr 69/1991 a administratiei publice locale, ulterior abrogata, continea reglementari privind proprietate
publica si domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale.

Concepte
I) Notiunile de proprietate publica si domeniu public . Aceste noțiuni nu sunt identice, intre ele fiind o relatie de la
parte la intreg.
A) Proprietatea publica este cea mai importanta componenta a domeniului public, ea cuprinzand bunurile
declarate astfel de Constitutie sau de legea organica, care pot apartine doar statului sau unitatii administrativ
teritoriale, si se caracterizeaza prin inalienabilitate.
B) In domeniul public se includ insa, pe langa proprietatea publica, si anumite bunuri private, care prin
semnificatia lor economica, culturala, stiintifica, istorica etc, prezinta particularitati care impun un anumit
regim de protectie, datorita interesului si utilitatii pe care il au pentru societate in ansamblul sau, pentru un
stat si, unele dintre ele, dincolo de limitele unui stat. Astfel de bunuri, cum ar fi cele din patrimoniul cultural
national, pot fi detinute si de persoane private, insa acestora le incumba niste obligatii speciale, de natura sa
protejeze bunul pentru a-l conserva si a-l transmite generatiilor viitoare.
II) Pamantul, inclusiv cel detinut de privati se supune si el unor reguli de intretinere, de protectie, pe care
proprietarii sai, au obligatia sa le respecte, sau dupa caz sa le execute, in caz contrar fiind posibili de sanctiuni.
Neefectuarea lucrarilor de intretinere a terenurilor agricole sau a padurilor, atrage sanctiuni de natura
administrativa, uneori char penala.
III) In domeniul public se includ doua mari categorii de bunuri
A) Bunuri in proprietate publica supuse in integralitatea lor unui regim de putere publica dominat de regula
inalienabilitatii.
B) Anumite bunuri private care au o semnificatie care genereaza utilitatea si interesul public, si care sunt
guvernate de un regim juridic mixt, in care normele de drept privat se intrepatrund cu norme de drept
public, acestea din urma avand un caracter primordial.
1) Exp: toate bunurile din patrimoniul cultural national, sunt clasate, se afla in evidenta unor structuri
speciale din cadrul ministerului culturii iar proprietarul lor, atunci cand este altul decat statul, are
obligatia sa le conserve si sa respecte dreptul de preemtiune al statului intr-o eventuala vanzare.
2) Legislatia nu este insa consecventa in ceea ce priveste acceptiunea celor doua sintagme, existand ca regula
abordarea suprapunerii celor doua concepte, promovata de legea cadru in materie, Legea 213/1998,
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privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile care i s-au adus prin noul cod
civil adoptat prin legea 287/2009 pusa in aplicare prin legea 71/2011.
IV) Apartenenta la domeniul public si a unor drumuri private sustine concluzia existentei unui domeniu public in
acceptiunea lato sensu, care include toate bunurile publice si anumite bunuri private, precum si a unui
domeniu in acceptiunea stricto-sensu care include numai bunurile proprietate publica.

 Repere in determinarea statutului constitutional general al
proprietatii
I) Constitutia Romaniei reglementeaza in mod expres proprietatea in doua articole, respectiv:
A) Art. 44 intitulat dreptul de proprietate privata cuprins in Titlul II consacrat drepturilor si libertatilor
fundamentale. Continutul sau si locul unde este plasat, determina concluzia ca el vizeaza proprietatea in
acceptiunea juridica de drept fundamental al cetateanului roman in actualul sistem constitutional, si ca el
reprezinta astfel un sediu special in materia proprietatii.
B) Art. 136 reglementat in titlul IV consacrat economiei si finatelor publice, intitulat proprietatea – cuprinde
reglementari priviind structura, proprietarii, valorificarea bunurilor publice, el reprezentand astfel un sediu
general in materia proprietatii. Acest caracter determina nevoia ca o analiza a regimului constitutional actual
al proprietatii, sa inceapa cu art. 136 care este sediul general si care cuprinde urmatoarele dispozitii:
1) Dispozitii privind structura proprietatii, care potrivit alin. (1) include 2 feluri de proprietate:
a) Publica
b) Privata
2) Dispozitii privind titularii dreptului de proprietate publica, si formele de protectie pe care statul le
exercita asupra acesteia, astfel alin. (2) prevede ca si titular
a) fie statul, pentru bunurile proprietate publica de interes national,
b) fie unitatea administrativ teritoriala pentru bunurile proprietate publica de interes local.
Textul trebuie coroborat cu art.3 alin. (3) din Constitutie care consacra categoriile de unitati administrativteritoriale existente in Romania, fiind vorba despre comune si orase ca unitati administrative de baza si judete ca
unitati administrative de nivel intermediar.
Acelasi text (alin. 2) prevede ca proprietate publica este in aceeasi masura garantata si ocrotita prin lege.
3) Dispozitii privind structura proprietatii publice, care este determinata dupa urmatoarele criterii:
a) Criteriul interesului public, care vizeaza bogatiile cu acel caracter, (bogatii ale subsolului)
b) Enumerarea unor categorii de bunuri (spatiul aerian, marea teritoriala)
c) Determinarea generica a unor bunuri
d) Trimiterea la legea organica prin care legiuitorul constituant permite sa fie adaugate alte bunuri decat
cele pe care el le prevede, fiind vorba despre anexa la Legea nr. 213/1998
4) Dispozitii privind regimul juridic al proprietatii publice si formele in care aceasta este pusa in valoare.
Alineatul (4) declara inalienabile bunurile proprietate publica si prevede ca acestea pot fi date in
administrarea regiilor autonome sau institutiilor publice sau pot fi concesionate sau inchiriate, si pot fi
date in folosinta gratuita unor institutii de utilitate publica.
5) Dispozitii care privesc una din trasaturile regimul juridic al proprietatii private – inviolabilitatea
acesteia, exercitata insa in conditiile legii organice.
a) Textul trebuie coroborat cu art. 44 care reglementeaza protectia proprietatii private in sensul de a fi
garantata si ocrotita in egala masura, ca si dreptul de proprietate.
b) Ea prevede insa si institutii care afecteaza in conditiile legii proprietatea privata, si anume,
exproprierea si posibilitatea efectuarii unor lucrari de interes general prin folosirea unor imobile
private. Ambele insa presupun despagubiri ce trebuie sa fie prealabile si drepte, care sunt convenite de
parti, iar in cazul in care nu se inteleg, hotaraste instanta de judecata.
II) Constitutia instituie prin art.44 alin. (7) si anumite obligatii pentru titularul dreptului de proprietate privata:
A) De a respecta sarcinile privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si toate celelalte
sarcini care potrivit legii sau obiceiului revin proprietarului.
B) Norma constitutionala confera calitate de izvor de drept obiceiului, iar in consens cu ea, art. 1 din codul civil,
consacra ca izvoare ale acestei ramuri de drept:
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1) Legea
2) Uzantele (obiceiul)
3) Principiile generale ale dreptului
III) Desi Constituita nu utilizeaza in mod expres notiunea de domeniu public, din substanta reglementarilor sale,
rezulta recunoasterea implicita a ideii domeniului public – lato sensu. Pe langa cele doua prevederi care
reglementeaza proprietatea, si alte dispozitii constitutionale au relevanta in materie, cum ar fi:
A) art. 135 privind economia care face referire la „exploatarea resurselor naturale in concordanta cu interesul
national”
B) sau art. 33 privind accesul la cultura, care consacra sintagma de cultura nationala si mostenire culturala, in
care se includ bunuri corporale care tin atat de proprietate publica dar si de cea privata.
IV) Dominanta pentru regimul constitutional actual al proprietatii este teza conform careia proprietatea privata
este regula iar proprietate publica este exceptia, in sustinerea careia vin urmatoarele argumente:
A) Sfera proprietatii publice este determinata de Constitutie sau de legea organica la care aceasta trimite, pe
cand sfera proprietatii private include toate celelalte bunuri, cu exceptia celor care se afla in proprietatea
publica, sau pentru care legea instituie un regim special de detinere.
B) Titularii proprietatii publice sunt expres determinati de Constitutie, neputand fi vorba decat despre stat sau
unitatea administrativ teritoriala, in schimb proprietatea privata poate fi detinuta de orice subiect de drept,
inclusiv de stat sau unitatea administrativ-teritoriala.
C) Proprietatea privata se supune normelor de drept comun daca legea nu prevede altfel, in schimb proprietatea
publica este supusa normelor de putere publica dominate de regula inalienabilitatii.
V) Statul si unitatea administrativ-teritoriala detin astfel doua categorii de bunuri care formeaza si doua tipuri de
domenii.
A) Bunuri proprietate publica acestea formand domeniul public al lor.
B) Bunuri proprietate privata in care statul si unitatea administrativ-teritoriala se comporta ca orice subiect de
drept, si care formeaza domeniul privat al acestora.
VI) Structura hibrida a domeniului public in sens larg, a fundamentat in doctrina franceza teza scarii de
domenialitate publica, prin care se evoca faptul ca aceasta include:
A) Doua categorii de bunuri
B) Mai multe tipuri de regimuri juridice – respectiv un regim juridic pur de putere publica pentru bunurile
proprietate publica si un regim juridic mixt in care normele de putere publica sunt combinate cu cele ale
dreptului comun pastrandu-si preeminenta in materia bunurilor private ale domeniului public.
VII)Codul civil reglementeaza proprietatea publica in Titlul VI care poarta aceasta denumire si in alte prevederi ale
sale cum ar fi art. 554 care include in obiectul proprietatii publice acele bunuri ale statului sau unitatii
administrativ-teritoriale care prin natura lor sau prin declaratia legii sunt de uz sau de interes public, cu
precizarea ca ele sa fi fost dobandite in mod legal de catre cele doua categorii de proprietari.
VIII) Se consacra totodata caracterul de drept comun al regimului juridic al dreptului de proprietate privata pentru
dreptul de proprietate publica in masura in care regulile care il compun sunt compatibile cu acesta din urma.
IX) Caracterul de drept comun al regulilor specifice dreptului privat, este conditionat de doua elemente:
A) Sa nu prevada altfel legea
B) Sa fie compatibil cu dreptul de proprietate publica, acestuia recunoscandu-i-se astfel implicit identitatea. In
titlul consacrat proprietatii publice utilizandu-se conceptele atat de domeniu cat si cel de proprietate
regasim reglementeari privind:
1) Definitia dreptului de proprietate publica – art. 258
2) Obiectul proprietatii publice
3) Caracterele dreptului de proprietate publica si limitele exercitarii acestuia (ar. 861 si 862)
4) Componenta si criteriile de delimitare a domeniului public national judetean sau local
5) Dobandirea, stingerea si apararea dreptului de proprietate publica.

 Definitia si trasaturile domeniului public
DEFINIȚIA: In acceptiunea lato-sensu a termenului, domeniul public include toate bunurile mobile sau
imobile, publice sau private care potrivit naturii lor sau vointei legiuitorului sunt de uz sau interes public fiind
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destinate satisfacerii unui interes public care impune conservarea si protectia lor, in scopul transmiterii
generatiilor viitoare, asupra carora se exercita un drept de proprietate publica exclusiv sau combinat cu norme
de drept privat si asupra carora statul sau unitatea administrativ-teritoriala exercita fie un drept de
proprietate, fie un drept de paza si protectie.

Desprindem urmatoarele trasaturi:
o Domeniul public cuprinde atat bunurile proprietate publica, cat si anumite bunuri proprietate
privata.
o Bunurile din domeniul public au ca specific faptul ca fie prin natura lor, fie prin vointa legiuitorului,
prezinta un interes public in sensul in care ele sunt afectate in mod direct sau indirect satisfacerii
unei nevoi de interes public.
 Satisfacerea directa se realizeaza atunci cand bunul insusi, fara nicio interventie din partea
omului, este afectat unei nevoi publice
 Sau indirect prin prestarea unui serviviu public care confera utilitate publica bunului
respectiv. Exp: iluminat public, paza, trasporturi in comun.
o Bunurile de interes public datorita interesului pe care il slujesc, trebuie sa se bucure de forme de
protectie speciale, care sa determine conservarea lor in scopul transmiterii catre generatiile viitoare.
Acest lucru face ca
 fie sa fie scoase din circuitul civil total sau partial
 fie sa impuna anumite obligatii titularului lor, de natura sa conserve bunul in
substantialitatea sa.
o Bunurile domeniului public sunt supuse la urmatoarele forme de regim juridic in functie de categoria
la care ne raportam:
 Un regim juridic de drept public in general si de drept administrativ in particular, pentru
bunurile proprietate publica.
 Un regim juridic mixt in care normele dreptului privat, ce se exercita asupra bunurilor
private din domeniul public, se combina cu normele dreptului public care in conceptia
specifica acestei doctrine isi pastreaza caracterul preeminent.
o Instituirea unor obligati si restrictii pentru titulari dreptului de proprietate privata asupra bunurilor
care tin de domeniul public, reprezinta din punc de vedere al incadrarii juridice o restrangere a
exercitiului dreptului fundamental de proprietate privata, posibila in conditiile art. 53 din Constitutie.
Potrivit acestui text, orice drept sau libertate pot fi restranse in exercitiul lor, respectandu-se cadrul
constitutional pe care textul il impune, si anume:
 Caracterul legal al restrangerii
 Restrangerea sa fie determinata de protejarea unora din valorile prevazute expres si
limitativ de acestea, respectiv apararea securitatii natioanale, a ordinii, sanatatii sau
moralei publice, drepturilor si libertatilor cetatenesti, desfasurarea instructiei penale si
prevenirea consecntelor unor calamitati sau dezastre natioanle.
 Principiul proportionalitatii intre masura de restrangere si cauza care a determinat-o.
 Aplicarea masurii in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei
dreptului sau libertatii respective
 Restrangerea sa fie determinata de o cauza acceptata intr-o societate democratica.
o Asupra bunurilor din domeniul public, statul sau unitatea administrativ-teritoriala exercita doua
tipuri de drepturi:
 Sunt titulari ai dreptului de proprietate publica exercitand acest drept, pentru bunurile
proprietate publica ale domeniului public
 Sunt titulari ai unui drept de paza si protectie exercitata prin autoritati competente cum ar
fi ministerele de specialitate – ministerul culturii, agriculturii etc, asupra bunurilor private
ale domeniului public care pe langa stat si unitatea administrativ-teritoriala au ca titulari si
persoane fizice sau juridice care le detin in proprietate.
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Principiile regimului juridic aplicabil proprietatii
publice
Notiunea de regim juridic in general, evoca acele elemente de fond si de forma, care particularizeaza o
anumita institutie juridica in circuitul civil.
Trebuie facuta diferentierea intre
A) regimul juridic al proprietatii publice care este un regim in integralitatea lui de putere publica, guvernat
de regula inalienabilitati prevazuta si in legea fundamentala
B) si regimul juridic al domeniului public in sens larg al termenului care include si acele bunuri private
supuse unor norme de domenialitate publica, iar regimul juridic al acestor bunuri include pe langa regulile de
drept privat si anumite norme de drept public.

Principiile care guverneaza regimul proprietatii publice sunt prevazute de codul civil dupa cum urmeaza:
C) inalienabilitatea care are in egala masura o sorginte constitutionala si legala si care semnifica interdictia
acestor bunuri de a face obiectul instrainarii indiferent de forma in care s-ar realiza aceasta. Bunurile
proprietate privata din domeniul public in sensul larg sunt in principiu alienabile, insa insarcinarea dreptului
de a le instraina cunoaste anumite restrictii care se concretizeaza in anumite proceduri adminstrative, prin
care statul fie isi exprima interesul de a achizitiona el insusi bunul, fie autorizeaza acest lucru catre terte
persoane.
D) Imprescriptibilitatea opereaza atat din punct de vedere extinctiv cat si din punct de vedere achizitiv. Codul
civil dezvolta regimul juridic al acestui principiu prevazand in alin. (2) al art. 861 ca proprietatea asupra
bunurilor publice nu se stinge prin neuz si nu poate fi dobandita de terti prin uzucapiune, sau dupa caz
prin posesia de buna credinta. Legat de acest principiu, in doctrina este teoretizata, este recunoscuta,
exceptia de domenialitate publica care este un mijloc de aparare ce poate fi invocata intr-un proces care
priveste un bun public, invocarea ei stingand orice proces care ar avea ca obiect si finalitate iesirea din
propriatea publica a unui bun.
E) Insesizabilitatea – bunurile proprietate publica nu pot face obiectul urmaririi si executarii silite. Deriva
din inalienabilitate intrucat daca bunul public ar fi sesizabil, el ar iesi din patrimoniul titularului sau printr-o
forma de executare silita ceea ce ar goli de continut regula inalienabilitatii.
F) Doctrina mai recunoaste si un al patrulea principiu – cel al interdictiei ca bunurile proprietate publica sa NU
faca obiectul unei sarcini sau servituti cu exceptia celor naturale.
Exercitarea dreptului de proprietate publica cunoaste potrivit legislatiei actuale, anumite limitari, in egala
masura in care dreptul de proprietate privata poate fi supus unor restrangeri in conditiile art. 53 din Constitutie. De
altfel, insasi afectarea unui bun privat de un interes public, si apartenenta lui in acest fel la domeniul public in sensul
larg al termenului, reprezinta o restrangere a exercitiului unui drept fundamental, repsectiv a dreptului de
proprietate privata garantat de art. 44 din Constituite.
In ceea ce priveste dreptul de proprietate publica, codul civil prevede un regim de restrangere care
prezinta anumite asemanari cu limitarea dreptului de proprietate privata, dupa cum urmeaza:
A) Limitarea se poate realiza numai in conditiile care sunt prevazute de lege sau de codul civil, pentru bunurile
proprietate privata.
B) Pentru ca limitarea dreptului de proprietate publica sa poata opera, este necesar ca ea sa fie compatibila cu
uzul sau interesul public caruia ii este destinat bunul afectat.
C) O eventuala incompatibilitate se constata:
fie prin acordul partilor, respectiv titularul proprietatii publice si persoana indreptatita sau interesata,
fie in caz de dezacord de catre justitie.
In aceast situatie persoana interesata are dreptul la despagubire din partea titularului proprietatii publice
care trebuie sa fie prealabila si prompta.
Apararea dreptului de proprietate publica, pe cale judecatorasca, revine titularului bunului respectiv statului sau unitatii administrativ teritoriale. In cazul in care bunul face obiectul unei forme juridice de valorificare a
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sa prin administrare, concesiune, inchiriere, folosinta gratuita etc., titularilor drepturilor aferente proprietatii
publice le revin doua mari obligatii:
A) Sa il informeze pe proprietar cu privire la orice tulburare care se aduce dreptului de proprietate publica.
B) Sa depuna diligentele necesare pentru introducerea in cauza intr-un eventual proces a titularului dreptului
de proprietate publica, in conditiile prevazute de codul de procedura civila. Mijlocul procedural prin care se
realizeaza acest lucru, il reprezinta aratarea titularului dreptului, in sensul precizarii subiectului de drept care
detine bunul proprietate publica, si care poate avea calitate procesuala, de regula pasiva, intr-un eventual
litigiu.

Modalitati de dobandire si de punere in valoare a
domeniului public
Modalitatile de dobandire
Modalitatile de dobandire a unui bun in propriatatea publica, in conformitate cu prevederile actuale ale
codului civil, sunt urmatoarele:
I) Achizitia publica efectuata in conditiile legii.
A) Contractul de achizitie publica, in mod traditional este calificat a reprezenta un contract administrativ, iar
in prezent in urma modificarilor aduse OUG numarul 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si de servicii, prin OUG 76/2010 care a fost aprobata
prin Legea 278/2010, s-a schimbat natura juridica a contractului de achizitie publica, el devenind din
contract administrativ, contract comercial, cu consecinta stabilirii competentei de solutionare a litigiilor
pentru instantele comerciale, si nu pentru cele de contencios administrativ cum este traditioanala solutia.
B) Legea contenciosului administrativ care este cadru in materia litigiilor de contencios administrativ, nu s-a
modificat inca, ea continuand sa califice contractul de achizitie publica drept contract administrativ.
II) Prin expropriere pentru cauza de utilitate publica, aceasta presupunand potrivit art. 44 din Constitutie si
prevederilor legii organice privind exproprierea (Legea 33/1994) ca ea sa se realizeze cu drepta si prealabila
despagubire.
III) Prin conventii cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, in situatia in care bunul prin natura sau prin vointa
dobanditorului, devine de uz sau de interes public
IV) Prin transferul unui bun din domeniul privat al statului in cel public al acestuia, sau din domeniul privat al
unitatii administrativ teritoriale in cel public al acesteia.
Corespunzator acestei modalitati de intrare a unui bun in domeniul public al statului sau unitatii
admninistrativ teritoriale, regasim iesirea din domeniul public al acestora, in domeniul privat al lor, masura uzitata
frecvent in practica, dat fiind faptul ca ea are ca si efect inlaturarea regulii inalienabilitatii, bunurile din domeniul
privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale fiind supuse regulilor de drept comun, ceea ce inseamna ca
ele sunt alienabile, sesizabile si prescriptibile in conditiile legii.
V) Oricand legiuitorul poate adauga modalitatilor deja abordate, alte modalitati.

Modalitati de punere in valoare
Modalitati de punere in valoare a bunurilor proprietate publica. Caracterul inalienabil al proprietatii
publice nu exclude existenta unor mijloace juridice prin care ele sunt puse in valoare, in conformitate cu uzul sau cu
interesul public care le este specific, Constitutia insasi, mentionand patru astfel de modalitati, si anume:
I) Darea in administrare care se poate realiza numai catre o regie autonoma sau institutie publica.
A) Un asemenea contract sau act juridic, se incheie astfel intre doua persoane morale (juridice) de drept public,
respectiv statul sau unitatea administrativ teritoriala ca titulari ai dreptului de proprietate si institutie publica
sau o regie autonoma ca titulari ai dreptului de administrare.
B) In dezvoltarea textului constitutional, codul civil prevede ca dreptul de administrare apartine regiilor
autonome, sau dupa caz, autoritatilor administratiei publice centrale sau locale sau altor institutii
publice de interes national, judetean sau local.
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C) Referirea din textul legii la autoritati ale administratiei publice, nu exclude posibilitatea ca darea in
administrare sa se realizeze si catre o alta autoritate publica avand un statut autonom care excede clasicei
trinitati a puterilor in stat (avocatul poporului, Curtea de Conturi etc). Ele se circumscriu notiunii de institutie
publica sau autoritate publica in acceptiunea lato sensu a termenului, astfel cum o fundamenteaza legea
conteciosului administrativ nr. 554/2004, de subiect de drept public investit cu prerogative de putere publica.
D) Modalitatea juridica de dare in administrare difera dupa cum ne raportam la bunurile de interes national
sau de interes local, inclusiv judetean.
1) Atunci cand bunul care face obiectul actului de administrare apartine proprietatii publice a statului, actul
juridic este Hotararea de Guvern prin care se da in administrare.
2) Cand bunul care se da in administrare apartine unitatii administrativ teritoriale de baza (comuna, oras)
sau de nivel intermediar (judetul) actul juridic prin care se da in administrare este cel al Hotararii de
Consiliul local sau Consiliul judeatean
E) Dreptul de administrare confera titularului sau prerogativa de a folosi si chiar de a dispune de bunul dat in
administrare, in conditiile prevazute de lege sau de actul de administrare.
F) Modalitatile de incetare ale dreptului de administrare sunt urmatoarele:
1) Atunci cand inceteaza insusi dreptul de proprietate publica in consideratiunea caruia a fost constituit
dreptul de administrare
2) Ca orice act juridic, prin revocarea acestui drept de catre titularul sau, atunci cand interesul public o
cere. De altfel, situatia in care interesul public impune incetarea unei anumite forme de valorificare a unui
bun public, este comuna si contractului de inchirieire / concesiune, ea impunand in anumite conditii plata
unor despagubiri.
II) Inchirierea bunurilor proprietate publica. Spre deosebire de administrare, care se incheie numai intre doua
persoane de drept public, contractul de inchirieire ca si cel de concesiune se incheie intre o persoana de drept
public, care poate fi titularul dreptului de propriatate sau al celui de administrare, si o persoana de drept privat
fizica sau juridica, romana sau straina. Actul juridic de inchiriere difera si in acest caz in functie de apartenenta
bunului respectiv la proprietatea publica a statului sau a unitatii adiministrativ-teritoriale, dupa caz.
A) In prima situatie inchirieirea se va realiza in baza unei Hotarari a Guvernului,
B) iar in cea de-a doua situatie, in baza unei Hotarari a organului administratiei publice locale cu caracter
deliberativ, care poate fi Consiliul jusdetean, Consiliul general al municipiului Bucuresti sau Consiliul local in
sensul larg al termenului.
Sumele de bani provenite din inchiriere, ca si cele din concesionare, se fac fie venit la bugetul de stat, fie venit
la bugetul unitatii administrativ-teritoriale.
In situatia in care, in baza contractului de inchiriere, cu statut de locator este titularul dreptului de
administrare (deci nu proprietarul), acesta are dreptul sa incaseze o parte din cuantumul chiriei intre 20% si 50%,
care trebuie sa fie stabilita in Hotararea Guvernului sau a administratiei publice locale care a aprobat inchirierea.
III) Folosinta cu titlul gratuit.
A) Pana la revizuirea Constitutiei, articolul care reglemeta proprietatea publica nu prevedea printre
modalitatile de punere in valoare si aceasta procedura care era insa reglementata de Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
B) Dupa revizuirea Constitutiei, aceasta procedura are in prezent o baza constitutionala si o dezvoltare a
regimului sau juridic prin art. 874 si 875 din codul civil, din interpretarea carora rezulta urmatorul regim
juridic al ei:
1) Beneficiarii dreptului de folosinta cu titlu gratuit sunt institutiile de utilitate publica, iar conferirea unui
asemenea statut se realizeaza in conditiile legii (reglementarea privind asociatiile si fundatiile – OG
26/2003).
2) Termenul limitat al darii in folosinta gratuita care trebuie sa fie mentionat in actul juridic incheiat in acest
sens
3) Procedurea privind constitutirea si incetarea contractului de dare in folosinta gratuita, sunt similare celei
privind administrarea in ceea ce priveste actul juridic care se incheie si modalitatile de incetare a unui
astfel de act.
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4) Titularul dreptului de folosinta gratuita nu beneficiaza de fructele civile ale bunului, cu exceptia situatiei in
care, in actul de constituire al dreptului respectiv (dreptului de folosinta gratuita) se mentioneaza in sens
contrar.
5) Apararea in justitie a dreptului de folosinta cu tiltu gratuit, revine titularului acelui drept.
IV) Concesiunea reprezinta modalitatea traditionala de punere in valoare a bunurilor publice, caracterizata prin
anumite trasaturi, cum ar fi caracterul ei limitat in timp, caracterul revocabil si cel oneros.
A) Ca si contractul de inchiriere se incheie intre un subiect de drept public (concedent) si care poate fi titularul
dreptului de proprietate sau de administrare, si un alt subiect de drept privat persoana fizica sau juridica
romana sau straina.
B) Reglementarea actuala a concesionarii bunurilor proprietate publica, o regasim in OUG 54/2006 care
defineste acest contract ca reprezentand o conventie incheiata in forma scrisa, prin care o autoritate
publica denumita concedent, transmite unei persoane numita concesionar, care actioneaza pe riscul si
raspunderea sa, pentru o perioada determinata de timp, dreptul si obligatia de a exploata un bun
proprietate publica, in shimbul unor avantaje denumite traditional redeventa.
1) Redeventa, ca si in cazul inchirierii, se varsa la bugetul de stat sau la cel al unitatiii administrativteritoriale in cuantumul si dupa procedura stabilite fie de organele administratie centrale, fie de cele ale
administratiei publice locale.
2) In numele statului sau al unitatii administrativ-teritoriale, calitatea de concedent este exercitata de un
organ al administratiei centrale de specialitate pentru bunurile din proprietate publica a statului sau de
autoritatile deliberative ale autnomiei locale, sau de alte institutii publice de interes local pentru bunurile
din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale.
3) Indiferent de cine detine calitatea de concesionar, putand fi vorba de o persoana fizica sau juridica,
romana sau straina, contractului de concesiune i se aplica legea romana, iar durata maxima pentru care se
incheie este de 49 de ani, incepand cu data semnarii lui. Legea permite ca aceasta durata sa fie prelungita
pentru o perioada egala cu jumatate din durata sa initiala prin simplu acord de vointa al partilor.
C) Contractul de concesiune este supus interdictiei subconcesionarii cu exceptia situatilor in care legea
prevede altfel.
D) Initiativa incheierii contractului, poate sa apartina in egala masura concedentului dar si unui eventual
concesionar si trebuie sa se bazeze intotdeuna pe un studiu de oportunitate care trebuie sa cuprinda
anumite clauze prevazute expres de lege. Ca regula, concesionarea bunurilor proprietate publica, se face prin
licitatie publica. Legea adauga acestei proceduri pe cea a negocierii directe, la care se poate apela in situatii
strict prevazute de lege (prezentarea unui singur ofertant).
E) Avand in vedere ca statul si unitatea administrativ-teritoriala detin in propriatate atat un domeniu public, cat
si un domeniu privat, urmeaza sa distingem intre doua tipuri de contracte de concesiune:
1) Un contract de concesiune publica atunci cand bunul concesionat apartine proprietatii publice a statului
sau unitatilor administrativ teritoriale si care este un contract adminstrativ
2) Un contract de concesiune incheiat in regim de drept privat, supus normelor de drept privat care se
completeaza insa cu anumite norme de drept public derivate din principiul conform caruia domeniul
privat al statului sau unitatii administrativ teritoriale se supune normelor de drept privat daca legea nu
prevede altfel.
F) Incetarea contractului de concesiune poate avea loc ca regula la expirarea duratei care s-a stabilit in contract,
iar ca exceptie, inainte de aceasta data, in urmatoarele situatii:
1) Prin denuntarea unilaterala a situatiei de catre concedent cand interesul public o cere, cu posibilitatea
obligarii la plata unei despagubiri catre concesionar
2) Prin reziliere de catre concedent atunci cand concesionarul nu isi exercita obligatiile cu posibilitatea
stabilirii unor despagubiri in sarcina acestuia, sau dupa caz prin rezilierea de catre concesionar atunci
cand concedentul nu isi indeplineste obligatiile contractuale, putand fi obligat si la plata unor despagubiri.
3) In cazul disparitiei bunului, in situatii neprevazute, fara despagubiri.
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Serviciul public
 Generalitati privind serviciul public
)

DEFINIRE: Serviciul public reprezinta INSTITUTIA esentiala a dreptului administrativ si una dintre
modalitatile prin care administratia isi realizeaza activitatea.
I) Ca si administratia publica, el este definit in doua sensuri:

*Sensul formal-organic prin care se desemneaza ansamblul de agenti si mijloace pe care un organ public
sau o structura privata autorizata, le afecteaza satisfacerii unei nevoi de interes public.

*Sensul material-functional, prin care se evoca ansamblul de activitati, respectiv acte, operatiuni si
activitati, cu caracter prestator, care au ca finalitatea satisfacerea unor nevoi de interes public.
II) Serviciul public a reprezentat vreme indelungata o activitate care revenea structurilor publice, statului in
ansamblul sau, pentru ca in timp, unele din diferitele categorii de servicii publice sa fie transferate sectorului
privat, inregistrandu-se un proces de privatizare al lor.
o Cu toate acestea exista servicii publice care continua sa ramana monopol al statului
 Exista servicii publice care constituie o importanta deosebita pentru societate, pentru care
statul actioneaza in sensul mentinerii lor in monopolul sau sub controlul statal, utilizand
diferite instrumente juridice pentru a realiza aceasta finalitate.
 In Franta sunt serviciile publice de: transport de calatori pe calea ferata, cele privind gazul,
electricitatea, telefonia, pentru care statul incheie anumite angajamente de calitate, prin care
urmareste sa ofere beneficiarilor avantaje pe care particularii nu isi pot permite sa le ofere.
Intarzierea la transportul pe caile ferate atrage restituirea partiala sau chiar totala a biletului
de calatorie in functie de durata ei.
o altele pe care statul le realizeaza impreuna cu particularii
o si servicii publice prestate preponderent sau exclusiv de structuri private.

 Fundamente constitutionale actuale privind serviciul public in
Romania
I) In toate statele, serviciul public functioneaza in baza unor prevederi care se regasesc inclusiv la nivelul legilor
fundamentale.
II) Romania nu face exceptie, Constitutia reglementand dupa cum urmeaza:
A) Principiile generale asezate la baza organizarii si functionarii autoritatilor publice in ansamblul lor,
inclusiv a celor prestatoare de servicii publice cum ar fi principiul egalitatii tuturor in fata legii si a
autoritatilor publice, din care a derivat egalitatea in fata serviciului public, care este un principiu specific
acestuia.
B) Principiile care vizeaza in mod expres administratia publica, organizarea si functionarea acesteia,
inclusiv in materia serviciilor publice:
1) Art. 120 alin. (1) aseaza la baza organizarii si functionarii administratiei locale alaturi de autonomia locala
principiile descentralizarii si deconcentrarii serviciilor publice.
2) Alin. (2) al textului recunoaste dreptul minoritatilor nationale exercitat in conditiile legii de a-si folosi limba
materna in relatiile cu serviciile publice deconcentrate ale administratiei centrale de specialitate si cu
administratia publica locala.
3) Art. 122 consacra in alin. (1) rolul consiliului judetean de coordonator al activitatii consiliilor comunale si
orasenesti, in scopul realizarii serviciilor publice de interes judetean.
C) Prevederile plasate in Titlul II, consacrat drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale, care
garantand sau consacrand anumite valori, contin reglementari referitoare si la serviciile publice prin care
acestea se concretizeaza.
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1) Exp: art. 32 reglementeaza pe de o parte dreptul la invatatura si totodata institutiile prin intermediul
carora acesta se realizeaza fiind vorba despre institutii de stat particulare si confesionale in conditiile legii.
2) Dreptul la informatie nu poate fi ingradit potrivit art. 31 si se exercita prin mijloace de informare in masa
publice si private care sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor.
III) Constatam ca si in sistemul de drept romanesc, serviciul public este o chestiune de rang constitutional,
recunoscandu-se ambele forme de exercitare a lui (publica si privata), inclusiv si principii in baza carora se
organizeaza si functioneaza.

 Trasaturile si clasificarea serviciilor publice
I) Serviciul public reprezinta o activitate desfasurata de un agent public sau de unul privat autorizat de catre
un organ public, prin care se urmareste satisfacerea in mod continuu a unor nevoi sociale de interes
general. El se caracterizeaza prin anumite trăsături:
A) Finalitatea (misiunea) serviciului public, urmareste satisfacerea unei nevoi sociale cu caracter general.
B) Prestarea lui presupune in mod obligatoriu un organ public care:
1) Fie presteaza efectiv serviciul respectiv
2) Fie autorizeaza prestarea de catre un agent privat a serviciului respectiv
3) Fie monitorizeaza modul in care agentul privat, titular al unei autorizatii, realizeaza in mod concret
serviciul public, respectand valorile care ii sunt comune indiferent de forma publica sau privata in care are
loc prestarea efectiva.
C) Continuitatea serviciului public – rezulta din caracterul continuu al nevoilor sociale pe care serviciul public
trebuie sa le satisfaca si care a facut ca vreme indelungata sa fie interzisa greva in serviciu public. Si in prezent,
reglementarile cadru in materie contin anumite restrictii ale exercitarii dreptului la greva in consideratiunea
asigurarii acelor servicii care sunt esentiale pentru societate.
D) Egalitatea in fata serviciului public, care ca si egalitatea in fata legii, nu trebuie interpretata ca presupunand
solutii identice pentru toate categoriile de beneficiari. Are aplicabilitate principiul IDEM IUS IDEM RATIO care
obliga sa se adopte aceeasi solutie pentru aceeasi categorie de situatie. Daca situatiile sunt diferite, in mod
firesc vor diferi si solutiile juridice.
E) Solutionarea litigiilor rezultand din prestarea unor servicii publice, in mod traditional, revine instantelor de
contencios administrativ.
II) Clasificarea serviciilor publice:
A) In functie de forma de realizare a serviciului public:
1) Servicii publice prestate de agenti publici (autoritati, institutii statale)
2) Servicii publice prestate de structuri private
B) In functie de nivelul ocrotit prin nevoia speciala pe care o presteaza un serviciu public exista:
1) Servicii publice de interes national (justitia)
2) Serviciu public de interes judetean (mentionate insasi in Constitutie)
C) In functie de natura serviciului public
1) Servicii publice administrative
2) Servicii publice sociale
3) Servicii publice culturale
4) Servicii publice religioase
5) Servicii comerciale, industriale etc
III) Pe langa dispozitiile constitutionale si legale cu caracter general, in sistemul de drept romanesc regasim si
reglementari care privesc organizarea si functionarea unor categorii de servicii publice, inclusiv reglementarea
parteneriatului public privat, ca modalitate de satisfacere a unor nevoi cu caracter public.
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Raspunderea juridica in dreptul administrtaiv
 Fundamentarea notiunilor
Raspunderea juridica este o institutie importanta in orice ramura a dreptului ea fiind analizata in raporturile
sale cu responsabilitatea cu care nu se confunda.
Responsabilitatea semnifica starea de raportare activa a subiectelor de drept la sistemul de valori instituite de
stat si concretizate in norme juridice. Atata vreme cat sistemul de valori este respectat, omul este responsabil.
Raspunderea intervine atunci cand inceteaza responsabilitatea, cand valorile sociale reglementate de
normele juridice sunt incalcate, ceea ce face ca subiectul de drept sa devina raspunzator. Ea semnifica tot o raportare
activa, dar de data aceasta a statului, punandu-l pe subiect in situatia sa isi constientizeze fapta, semnificatia si
consecintele ei, pentru ca sa nu o mai repete.
Raspunderea juridica are un triplu rol:

Rolul punitiv sau sanctionator care vizeaza subiectul, autorul faptei antisociale, pus in situatia sa suporte
consecintele faptei pe care a savarsit-o.

Un rol preventiv prin care se urmareste sa se preintampine savarsirea in viitor a unor fapte antisociale

Rolul educativ prin care se urmareste constientizarea nevoii de a respecta normele de drept din convingere si
nu din teama de raspundere.
In dreptul public in general si in dreptul administrativ in particular, responsabilitatea are o importanta
deosebita, deoarece autoritatile publice, titularii functiior si demnitatior publice in stat, trebuie sa respecte legea din
convingere, din convingerea faptului ca statutul lor le determina un asemenea comportament, si nu din frica de
pedeapsa.
Semnificatia rolului pe care il joaca raspunderea este evocat prin principiul de drept prins in adagiul latin
LEX PUNIT NON SOLUM QUIA PECCATUR, SED NON PECCATUR = legea pedepseste nu doar pentru ca s-a
pacatuit ci ca sa nu se mai pacatuiasca.

 Definitia si trasaturile constrangerii administrative
I) Analiza raspunderii in dreptul administrativ trebuie realizata in raporturile sale cu constrangerea
administrativa si cu executarea silita, notiuni cu care nu se confunda.
II) Corelatia dintre raspunderea administrativa si constrangerea administrativa este urmatoarea:
A) Din punct de vedere al cauzelor care le determina, raspunderea intervine intotdeauna daca s-a savarsit o
fapta antisociala, pe cand constrangerea, poate interveni si in absenta unei asemenea fapte, uneori chiar
pentru a preintampina savarsirea ei:
1) Instituirea unei paradigme sau obligarea la tratament medical au ca finalitatea tocmai prevenirea unei
fapte antisociale.
2) Scopul pentru care fiecare intervine este diferit:
a) Raspunderea are ca finalitate restabilirea acordului de drept care a fost tulburat prin savarsirea unei
fapte antisociale. Ea exprima totodata dezacordul societatii, fata de autorul faptei.
b) In schimb constrangerea daca intervine in absenta unei fapte antisociale are ca si scop mentinerea
ordinii juridice, iar daca este dispusa ca urmare a unei fapte antisociale, are scop comun cu
raspunderea adica restabilirea ordinii de drept.
In toate situatiile (si la raspundere si la constrangere) se regaseste caracterul preventiv.
B) Din punct de vedere al modului de actiune orice raspundere presupune o forma de constrangere dar
reciproca nu este adevarata.
III) Executarea silita intervine atunci cand subiectul de drept nu executa o anumita obligatie si ea poate interveni
atat in situatia in care acesta a savarsit o fapta antisociala cat si daca nu a savarsit o asemenea fapta.
IV) Constrangerea este definita ca reprezentand totalitatea masurilor dispuse de organele adminsistratiei
publice in temeiul legii si cu folosirea fortei publice, cu scopul de:
A) a preveni savarsirea unor fapte antisociale
B) a sanctiona comiterea unor asemenea fapte
C) a apara drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor
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D) a asigura executarea obligatiilor care revin acestora
E) a pune in executare anumite masuri dispuse de autoritati publice din sfera celor 3 puteri in stat sau a
altor autoritati publice.
V) Conform acestei definitii constrangerea se caracterizeaa prin mai multe trasaturi:
A) Reprezinta un ansamblu de masuri, constand in acte juridice, operatiuni administrative sau fapte materiale.
B) Se dispune in regim de putere publica, autoritatile dispunand de prerogative pentru a impune interesul
general si a a face posibila interventia acelei forte coercitive a statului
C) Scopul constrangerii poate sa constea:
1) in prevenirea comiterii unor fapte antisociale
2) in sanctionarea celor care le-au savarsit
3) apararea drepturilor si libertatilor fundamentale
4) asigurarea respectarii indatoririlor fundamentale
5) punerea in executare a unor masuri dispuse de orice autoritate a statului.
D) In functie de scopul urmarit,unele masuri de constrangere
1) au caracter sanctionator, putand fi insa si fara caracter sanctionator
2) Pot urmarii executarea silita in cazul impotrivirii unui subiect de drept.
3) Ele pot privi in egala masura persoane, bunuri, acte juridice sau pot avea caracter mixt. Pot sa fie
dispuse exclusiv de organele adminstrative sau de catre acestea, alaturi de alte organe publice sau chiar cu
sprijinul cetatenilor.
4) Unele dintre ele pot avea un caracter exclusiv administrativ iar altele pot avea caracter mixt,
combinate cu forme de constrangere specifice altor ramuri de drept.

 Subiectul activ si subiectul pasiv al faptei si respectiv al raspunderii
I) In TGD s-a fundamentat teza existentei unui subiect activ si al unui subiect pasiv al faptei si repsectiv al
raspunderii.
A) Subiectul activ al faptei este autorul acesteia, el purtand in unele forme de raspundere denumiri specifice
(contravenient in cazul raspunderii contraventionale, inculpat in penal etc)
B) Subiectul activ al raspunderii este autoritatea publica in raport de care se rasfrang consecintele faptei
savarsite de autorul acesteia, adica de subiectul activ al faptei.
Subiectul activ al raspunderii reprezinta subiectul pasiv al faptei, si subiectul activ al faptei, reprezinta
subiectul pasiv in procesul de tragere la raspundere.
II) In unele forme de raspundere, pe langa denumirea specifica, fiecare din subiectele raspunderii si respectiv ale
faptei se bucura de anumite particularitati.
In raspunderea specifica dreptului administrativ, in cele 3 forme ale sale, subiectul activ al faptei este autorul
abaterii disciplinare in sensul larg al termenului
iar subiectul activ al raspunderii este autoritatea care trage la raspundere aplicand sanctiunea.

 Forme de raspundere specifice dreptului administrativ
Sunt recunoscute 3 mari forme de raspundere specifice dreptului administrativ:
I) Raspunderea administrativ-disciplinara care intervine in cazul savarsirii ilicitului administrativ propriu-zis
care poarta denumirea de abatere administrativ-disciplinara.
II) Raspunderea contraventionala care intervine in cazul savarsirii ilicitului contraventional, care poarta
denumirea specifica de contraventie.
III) Raspunderea admninistrativ-patrimoniala, care intervine in cazul savarsirii ilicitului cauzator de prejudicii
materiale si morale.

Raspunderea administrativ-disciplinara
I) Reprezinta una din formele de raspundere specifice dreptului administrativ, al carei temei obiectiv il reprezinta
savarsirea unei fapte antisociale care poarta denumirea generica de abatare administrativ-disciplinara, aceasta
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deosebindu-se de abaterea disciplinara existenta in dreptul muncii, care atrage raspunderea disciplinara a
salariatilor, guvernata de un regim de drept comun.
II) Reprezinta o situatie juridica care se concretizeaza prin anumite masuri cu caracter sanctionator si prin drepturi
si obligatii corelative care se stabilesc intre autorul unei abateri administrativ-disciplinare si autoritatea care
aplica sanctiunea, in cazul savarsirii cu vinovatie a unor fapte antisociale fara caracter contraventional.
III) In regimul ei juridic se regasesc urmatoarele trasaturi specifice:
A) Reprezinta un complex de drepturi si obligatii corelative, care formeaza o situatie juridica specifica.
Aceasta situatie reprezinta continutul unui raport juridic sanctionator stabilit intre autorul abaterii
disciplinare si autoritatea care-l trage la raspundere.
B) Subiectul activ
1) al raspunderii disciplinare este de regula o autoritate administrativa dar poate fi si o autoritate publica
prin exceptie.
Exp: Legea Curtii Constitutionale 47/1992, prevede dreptul acestei autoritati publice de a sanctiona partea
care nu trimite la termenul dispus de ea, actele solicitate pentru solutioanrea exceptiei de neconstitutionalitate
invocate.
In acelas timp Legea conteciosului administrativ prevede ca instanta de contencios administrativ poate
sanctiona autoritatea publica vinovata de faptul ca nu a trimis la termenul dispus de instanta actele necesare
solutionarii cauzei.
2) al faptei, acesta poate fi in egala masura un organ public, o structura nestatala, sau o persoana fizica
functionar sau nefunctionar public.
C) Raspunderea administrativ-disciplinara are ca si temei obiectiv o fapta antisociala care consta ca regula in
incalcarea unei norme de drept administrativ, dar poate sa constea si in incalcarea unei norme apartinand
altei ramuri de drept (dreptul penal).
Astfel codul penal in vigoare, prevede ca atunci cand o fapta antisociala nu prezinta toate elementele
constitutive ale unei infractiuni, ea este considerata abatere disciplinara si este sanctionata cu amenda. (art.
Codul
penal)
D) Raspunderea administrativ-disciplinara este o raspundere subiectiva conditionata de existenta vinovatiei
sub formele prevazute de codul penal.
E) Sanctiunile specifice raspunderii disciplinare nu au caracter privativ de libertate. Inainte de revizuirea
Constitutiei prin aceasta trasatura ea se particulariza de raspunderea contraventioanla, careia ii erau specifice
si sanctiuni privative de libertate. Prin legea de revizuire s-a consacrat in art. 23 alin. (13), regula conform
careia sanctiunile privative de libertate nu pot fi decat de natura penala.
IV) Raspunderea administrativ-disciplinara este consacrata de legea fundamentala prin mai multe articole:
A) Art. 95 coroborat cu art. 96 alin. (3) care reglementeaza institutia suspendarii din functie a Presedintelui
Romaniei, aceasta concretizand una din formele de raspundere specifica sefului de stat, calificata a reprezenta
raspundere cu caracter administrativ-disciplinar.
B) Art. 109 reglementeaza raspunderea membrilor Guvernului sub forma raspunderii politice caracterizata prin
solidaritate, raspundere politica si a raspunderii penale care are caracter personal si care poate atrage si
interventia raspunderii administrativ-disciplinare a membrilor Guvernului. Astfel in situatia in care s-a
cerut urmarirea penala, Presedintele Romaniei poate sa dispuna suspendarea din functie a membrului
Guvernului care face obiectul unei asemenea cereri. In cazul trimiterii in judecata a respectivului membru
intervine suspendarea de drept a acestuia.
C) Art. 73 alin. (3) lit. j) din Constitutie care trimite la o lege organica, prin care sa se reglementeze statutul
functionarilor publici, in prezent Legea 188/1999 cu modificarile ulterioare.
1) Raspunderea administrativ-disciplinara care revine functionarilor publici, este forma cea mai des
intalnita a acestei forme de raspundere, iar regimul ei juridic este dezvoltat de Hotararea de Guvern nr.
1344/2007 privind organizarea si functioanrea comisiilor de disciplina.
2) Si alte legi organice, contin dispozitii prin care se reglementeaza raspunderea disciplinara aplicabila
diferitelor categorii de functionari sau demnitari publici, de la nivel central sau local. Exp - Legea 393
/2004 reglementeaza regimul specific al raspunderii aplicabila acestora.
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3) Particularitati in ceea ce priveste raspunderea disciplinara, regasim in legi speciale prin care se
reglementeaza statutul diferitelor categorii de functionari publici, cum ar fi statutul personalului
diplomatic si consular, statutul politistului, al functionarului public parlamentar si alte categorii.

Raspunderea administrativ-contraventionala
Initial, contraventia a facut parte din sfera ilicitului penal a carui structura trihotomica includea:
Crime
Delicte
Contraventii
Ea a inceput a fi dezincriminata in fostele state comuniste in a 2-a jumatate a secolului trecut, inclusiv in
Romania, bucurandu-se de o reglementare cadru reprezentata de fosta Lege nr. 32/1968, ramasa in vigoare pana la
data abrogarii sale prin Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

 Bazele constitutionale ale raspunderii administrativ-contraventionale
I) In prezent, contraventia reprezinta si o institutie de rang constitutional, mentionata expres prin doua articole:
A) Art. 15 alin. (2) care consacra principiul nerectroactivitatii legii, potrivit caruia legea dispune numai pentru
viitor cu exceptia legii penale si a legii contraventionale mai favorabile.
1) Pana la revizuirea in 2003 a Constitutiei, singura categorie de legi exceptata de la principiul
neretroactivitatii era legea penala.
2) In OG nr. 2/2001, existau prevederi care reprezentau aplicari retroactive ale prevederilor sale. In absenta
unei prevederi constitutionale care sa permita acest lucru, recunoasterea prin lege a efectului retroactiv al
unor dispozitii ale sale, putea fi calificata drept neconstituionala ceea ce a determinat legiuitorul
constituant sa adauge legea contraventionala celei penale, exceptandu-le in egala masura de la
principiul neretroactivitatii.
B) Art. 44 alin. (9), potrivit caruia bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi
confiscate numai in conditiile legii.
1) Acest text consacra una din sanctiunile contraventionale care are caracter complementar, si anume
confiscarea si caracterul legal al confiscarii, fiind atributul legiuitorului sa stabileasca atat bunurile care
pot face obietul confiscarii cat si conditiile in care va fi aplicata sanctiunea respectiva.
2) Sintagma „in coditiile legii” atrage necesitatea determinarii tipului de lege avuta in vedere, ceea ce obliga
precizarea tipului in celelalte prevederi constitutionale referitoare la legile organice si ordinare.
a) In ceea ce priveste confiscarea ca si sanctiune complementara penala, regimul ei juridic va fi
reglementat printr-o lege organica, concluzie la care duce art. 73 alin (3) lit. h), potrivit caruia, printre
materiile rezervate legilor organice se afla si infractiunile, pedepsele si regimul executarii lor.
b) Reglementarea contraventiei nu este enumerata de legiuitorul constituant printre materiile rezervate
legilor organice, rezultand ca reglementarea ei urmeaza a se realiza printr-o lege ordinara, actualul
act normativ cadru in materie, OG 2/2001 neputand reglementa decat materii ale legilor ordinare.
II) Potrivit sistemului constitutional actual, contraventia este o instituie de rang constitutional, ceea ce inseamna
ca ea va fi si trebuie mentinuta in sistemul de drept, iar o eventuala eliminare din acest sistem, ar putea fi
determinata numai de eliminarea ei din textul constitutional.

 Definitia si trasaturile contraventiei
In conformitate cu art. 1 din OG 2/2001, contraventia reprezinta fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si
sanctionata prin Lege, Ordonanta ori Hotarare a Guvernului sau dupa caz, prin Hotararea Consiliului local al
comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a Consiliului judetean ori a
Consiliului general al capitalei.
In vechea reglementare, adica legea 32/1968, intalneam in definitia data contraventiei si referirea la pericolul
social al faptei contraventionale, prevazandu-se ca aceasta are un pericol social mai redus decat infractiunea.
Actuala lege nu mai contine o asemenea caracteristica, insa precizeaza in prima teza a art. 1 faptul ca legea
contraventionala apara valorile care nu sunt ocrotite prin legea penala.
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Din punct de vedere al filosofiei raspunderii juridice, o asemenea prevedere ingaduie o ierarhizare la nivel
doctrinar si jurisprudential, intre cele 3 tipuri de fapte antisociale care sa includa abaterea disciplinara,
contraventia si infractiunea.
Din definitia legala, rezulta urmatoarele trasaturi ale contraventiei:
o Contraventia reprezinta o fapta savarsita cu vinovatie.
 Prin aceasta trasatura se determina apartenenta raspunderii contraventioanle la categoria
formelor subiective de raspundere juridica, a caror interventie este conditionata de existenta
vinovatiei in formele pe care codul penal le confera acestui element subiectiv al contraventiei.
 Per a contrario, absenta vinovatiei inlatura posibilitatea interventiei raspunderii
contraventionale.
 Fapta contraventionala poate sa constea in actiuni, inactiuni, sau in fapte cu caracter mixt
(comisiv-omisive).
o Contraventia reprezinta fapta prevazuta si sanctionata prin Legi, Ordonante, Hotarari ale
Guvernului sau acte ale autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale.
 Aceasta trasatura este calificata in doctrina a reprezenta legalitatea contraventiei si
reprezinta o regasire in sfera ilicitului contraventional, a principiului legalitatii specific
dreptului penal, cuprins in adagiul: NULLUM CRIMEN SINE LEGE NULLA POENA SINE LEGEM.
 In ceeea ce priveste sfera actelor normative prin care se pot reglementa contraventii, aceasta
include urmatoarele categorii si atribute de legiferare:
 La nivel central este vorba despre Legi, Ordonante sau Hotarari ale Guvenului, prin
care se pot stabili si sanctiona contraventii in toate domeniile de activitate. Rezulta o
competenta materiala generala a Guvernului si a Parlamentului in a adopta norme
contraventionale.
 La nivel judetean si local, se pot reglementa prin:
o Hotarari ale Consiliilor judetene si locale care au competenta de a reglementa
contraventii in toate domeniile de activitate, pentru care le sunt stabilite
atributii prin lege, in masura in care, pentru domeniile respective, nu exista
reglementari contraventionale adoptate prin Legi, Ordonante sau Hotarari ale
Guvernului.
o Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pot reglementa
contraventii numai in acele domenii care sunt expres mentionate prin art. 2
alin. (3) al legii, cu precizarea ca se recunoaste Consiliului general al capitalei
dreptul de a stabili si alte domenii de activitate care intra in competenta
consiliilor locale ale sectoarelor, in care acestea pot stabili si sanctiona
contraventiile.
o Pentru a intari regimul competentei consiliilor locale in materiea reglementarii
contraventionale, legea prevede ca acele hotarari, care sunt adoptate cu
incalcarea normelor de competenta in materie contraventioanla, sunt nule de
drept iar nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrativ la
solicitarea oricarei persoane interesate

o

Legea impune anumite reguli in ceea ce priveste continutul actelor normative contraventionale si
regimul lor juridic contraventional.
Elementele pe care ele trebuie sa le cuprinda, respectiv descrierea faptei si sanctiunea aplicata cu
precizarea ca in cazul in care sanctiunea este amenda, este necesar a se preciza limita minima si
maxima pentru cel putin doua considerente:
 Pentru a se poate face individualizarea sanctiunii intre cele doua limite
 Pentru a se putea aplica principiul ablatiunii, care prevede posibilitatea pentru contravenient
de a plati pe loc sau in 48 de ore jumatate din minimul amenzii prevazut de lege pentru
fapta respectiva.
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o Termenul de intrare in vigoare a acestora este de 30 de zile de la data publicarii, cu precizarea ca in
cazul actelor adoptate de autoritatile autonome locale, trebuie resepctate prevederile legii
administratiei publice locale. Se admite ca in situatii urgente, intrarea in vigoare sa se faca intr-un
termen mai scurt, dar nu mai putin de 10 zile. Ratiunea pentru care se instituie asemenea termene,
vizeaza crearea conditiilor de cunoastere de catre destinatar a continutului acestor acte.

 Subiectele raspunderii contraventioanle
Persoana fizica, cetatean roman, strain sau apatrid, poate fi subiect al raspunderii contraventionale cu
anumite exceptii:
Minorul pana la 14 ani nu raspunde contraventional
Minorul intre 14-18 ani are o raspundere contraventionala diminuata, in sensul ca minimul si maximul
sanctiunii care ii se aplica reprezinta jumatate din limitele amenzii stabilite in actul contraventional pentru fapta
savarsita.
Minorul care nu a implinit 16 ani nu poate fi sanctionat cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
Minorul care a implinit 16 ani poate sa fie sanctionat astfel, insa are o raspundere contraventionala diminuata,
intre 25-150 ore care reprezinta tot jumatate din limitele normale ale acestei sanctiuni care sunt intre 50 si 300 ore.
Persoana juridica raspunde contraventional numai daca legea contraventionala prevede expres acest lucru,
precum si in cazurile si in conditiile pe care aceasta le prevede.

 Sanctiunile contraventionale
 Din punct de vedere al izvorului lor, unele sanctiuni sunt prevazute de reglementarea cadru in materie, iar
altele sunt prevazute de diferite legi speciale (OUG 195/2002).
 Legea cadru determina pe de o parte sfera acestor sanctiuni, iar pe de alta parte printr-o norma de trimitere,
ingaduie ca prin legi speciale sa poata fi prevazute alte sanctiuni principale sau complementare in egala
masura. Aplicarea acestor sanctiuni este guvernata de mai multe principii, si anume:
o Principiul proportionalitatii potrivit caruia sanctiunea aplicata trebuie sa fie proportionala cu
gradul de pericol social al faptei savarsite.
o Principiul NON BIS IM IDEM potrivit caruia pentru aceeasi fapta nu se pot aplica doua sanctiuni
contraventionale principale, insa se poate aplica o sanctiune contraventionala principala si una sau
mai multe sanctiuni complementare.
o In cazul pluralitatii de contraventii, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie in parte. In
situatia in care contraventiile au fost constatate prin acelasi proces verbal, sanctiunile aplicate se
cumuleaza fara a se putea depasi dublul maximului amenzii perceput pentru contraventia cea mai
grava sau dupa caz, maximul general stabilit de lege pentru prestarea unei activitati in folosul
comunitatii.
o In cazul pluralitatii de contravenienti, sanctiunea se aplica separat pentru fiecare contravenient.
 Din punct de vedere al caracterului lor distingem intre:
 Sanctiuni contraventionale principale:
 Avertismentul reprezinta o sanctiune cu caracter moral care se aplica in cazul faptelor
antisociale care au o gravitate redusa.
 El reprezinta atragerea atentiei contravenientului cu privire la fapta savarsita,
pericolul acesteia, insotita de recomandarea ca pe viitor fapta sa nu se mai repete.
 Desi prin natura lui avertismentul se aplica verbal, legea permite sa imbrace si forma
scrisa.
 Prin exceptie de la principiul legalitatii contraventionale, legea prevede ca el poate fi
aplicat si in situatia in care actul normativ care sanctioneaza fapta savarsita nu il
prevede.
 Amenda cotraventionala are caracter administrativ deosebindu-se astfel de amenda penala.
Legea prevede ca minimul acestei sanctiuni este de 25 RON iar maximul difera in functie de
actul normativ care sanctioneaza contraventia dupa cum urmeaza:
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 Pentru contraventiile reglementate prin Legi si Ordonante, maximul este de 100 000
RON
 Pentru contraventiile sanctionate prin Hotarari ale Guvernului, maximul este 50 000
RON
 Pentru sanctiunile stabilite prin Hotarari ale Consiliilor judetene si al Consiliului
general al capitalei maximul este de 5000 RON.
 Pentru Hotarari ale Consiliilor locale, maximul este de 2500 RON
o Sumele incasate din amenzi aplicabile persoanelor fizice se fac in integralitatea lor venit la bugetele
locale. Cele incasate din amenzi aplicate persoanelor juridice, se fac venit la bugetul de stat cu
exceptia celor aplicate de autoritatile administratiei publice locale sau cele care privesc circulatia pe
drumurilor publice care se varsa la bugetele locale.
 Prestarea unei activitati in folosul comunitatii
 Daca restul sanctiunilor contraventionale pot fi stabilite si prin acte ale Guvernului sau
ale autoritatilor autonome locale, aceasta sanctiune nu poate fi stabilita decat prin
lege. Ea se stabileste intotdeauna alternativ cu amenda, iar in cazul in care
contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva
a sanctiunii si nu exista posibilitatea de a se face executare silita, organul din care face
parte agentul constatator sesizeaza instanta de judecata, pe a carei raza teritoriala s-a
savarsit contraventia, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii
contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
 In cazul in care amenda a fost achitata in parte, la aplicarea sanctiunii se va tine cont
de acest lucru. Instanta de judecata la primul termen la cererea contravenientului
poate acorda inca un termen de 30 de zile in vederea achitarii integrale a amenzii. In
cazul in care dupa expirarea acestui termen amenda nu este achitata, instanta
dispune prin hotarare inlocuirea acestei sanctiuni cu cea o obligarii la prestarea unei
activitati in folosul comunitatii.
 Actul normativ care reglementeaza procedura aplicarii acestei sanctiuni, il reprezinta
legea nr. 82/1999 privind inlocuirea inchisorii contraventionale cu sanctiunea
obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
 Executarea acestei sanctiuni se realizaeaza in domeniile si serviciile care sunt stabilite
prin Hotarare a Consiliului local, prin diligentele primarului si cu concursul organului
local de politie. Legea recunoaste anumite drepturi contravenientului, pe parcursul
executarii sanctiunii, cum ar fi:
o Posibilitatea de a formula plangere catre instanta de judecata cu privire la
continutul activitatii pe care este obligat sa o presteze, instanta putand sa
hotarasca schimbarea.
o In situatia in care contravenientul a executat mai mult de jumatate din
sanctiunea aplicata si a avut un comportament corespunzator, se poate dispune
incetarea executarii la cererea primarului, a unitatii in care se presteaza
activitatea sau a contravenientului.
o Executarea cu rea-credinta sau cu sustragerea de la executare se sanctioneaza
de catre lege.
 Sanctiuni complementare:
 Includ atat pe cele enumerate de reglementarea cadru in materie, cat si de alte legi speciale,
care consacra sanctiuni specifice domeniului pe care il vizeaza.
 Legea cadru consacra ca si sanctiuni complementare:
 Confiscarea care este o sanctiune de rang constitutional, si care vizeaza bunurile care
au fost destinate, folosite sau rezultate din contraventie
 Suspendarea sau anularea dupa caz a actului in baza caruia se exercita o anumita
activitate.
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 Inchiderea unitatii
 Blocarea contului bancar
 Suspendarea activitatii unui agent
 Retragerea licentei sau avizului pentru activitatile desfasurate in domeniul comertului
exterior
 Demolarea constructiei si aducerea terenului in situatia initiala, in materia executarii
constructiilor - Legea 15/1990.

Procedura contraventionala potrivit reglementarii cadru
In conformitate cu art. 47 din OG 2/2001, prevederile sale se completeaza cu cele ale codului de procedura
civila care reprezinta astfel drept comun in materia procedurii contraventionale. Rezulta ca normele procedurale in
materie contraventionala, din punct de vedere al izvorului lor, sunt de 2 categorii:

O prima categorie o reprezinta norme procedurale prevazute de reglementarea cadru (OG 2/2001)

Norme procedurale prevazute de codul de procedura civila.
Acestea trebuie aplicate in masura in care sunt compatibile cu regimul juridic al raspunderii contraventionale.
Trimiterea la codul de procedura civila nu este de natura sa transforme regimul juridic al raspunderii
contraventionale ci sa transfere aceasta institutie din sfera dreptului administrativ in cea a dreptului procesual
civil, contraventia cu intregul sau regim juridic ramanand o institutie a dreptului public in general si a celui
administrativ in particular.

In conformitate cu prevederile OG 2/2001, interventia raspunderii contraventionale, parcurge urmatoarele
etape:
o Constatarea contraventiei, reglementata de cap. 2 al ordonantei, care consacra urmatoarele tipuri de
dispozitii cu privire la derularea acestei prime etape:
 Dispoziti privind subiectul de drept competent sa constate contraventia. Potrivit art. 15
din OG, acesta poarta denumirea generica de agent constatator, putand fi vorba despre:
 Primar
 Functionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului administratiei si
internelor special abilitati (politisti).
 Persoane imputernicite de catre conducatorii organelor centrale de specialitate, de
presedintii de consilii judetene, de primari sau de alte persoane prevazute in legi
speciale
 Dispozitiile privitoare la instrumentul juridic (modalitatea) prin care se constata
contraventia, care reprezinta un inscris oficial, iar ca natura juridica, un act administrativ cu
caracter contraventional, care trebuie sa cuprinda doua categorii de clauze, prevazute
expres de lege si anume:
 Clauze obligatorii a caror lipsa atrage nulitatea absoluta a procesului verbal
contraventional (datele de identificare ale agentului constatator sau ale
contravenientului, fapta savarsita, data comiterii si semnatura agentului constatator).
 Alte clauze care contrubuie si ele la validitatea acestuia si care sunt luate in calcul in
solutionarea unei eventuale plangeri, fara a atrage nulitatea absoluta.
 Dispozitii privind obligatia de identificare care revine contravenientului, iar in cazul in
care acesta refuza, agentul constatator poate apela la personalul din cadrul Ministerului
administratiei si internelor.
 Dispozitii privind intocmirea procesului verbal:
 Semnatura contravenientului si agentului constatator
 In situatia cand contravenientul lipseste sau refuza, se mentioneaza acest lucru care
trebuie confirmat de cel putin un martor ale carui date de identificare si semnatura, se
vor regasi in procesul verbal.
o Legea interzice sa aiba calitatea de martor un alt agent constatator.
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o In cazul imposibilitatii confirmarii de catre un martor a acestei sitautii, in
procesul verbal trebuie mentionate motivele care au determinat incheierea
acestuia in situatia respectiva (fara martori).
o Aplicarea sanctiunii contraventionale. Este reglementata in capitolul 3 al OG, care cuprinde mai
multe tipuri de dispozitii:
 Subiectul de drept competent sa aplice sanctiunea
 Regula o reprezinta faptul ca atunci cand in actul normativ contraventional nu se
prevede altfel, persoana care constata contraventia este competenta sa aplice si
sanctiunea.
 Exceptia are loc atunci cand actul contraventional prevede un alt subiect
competent sa aplice sanctiunea caz in care organul constatator trimite procesul verbal
acestuia in vederea aplicarii sanctiunii care se face prin rezolutie pe documentul
respectiv.
 Dispozitii privind modul de aplicare a sanctiunilor contraventionale, dupa urmatoarele
reguli:
 Respectarea limitelor prevazute in actul contraventional
 Principiul proportionalitatii intre sanctiunea aplicata si gradul de pericol social al
faptei
 Obligatia individualizarii sanctiunii in functie de anumite criterii cum ar fi:
o Imprejurarea in care s-a savarsit fapta
o Modul si mijloacele prin care s-a realizat acest lucru
o Scopul urmarit
o Circumstantele personale ale contravenientului
o Alte elemente curpinse in procesul verbal contraventional.
 Dispozitii cu privire la eventualele pagube produse prin contraventie sau confiscarea
bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie.
 In cazul in care exista tarife de evaluare a pagubelor, persoana care aplica sanctiunea
va stabili in functie de aceste tarife si cuantumul despagubirii. In cazul in care nu exista
astfel de tarife, persoana vatamata isi poate valorifica pretentiile in conformitate cu
dreptul comun.
 In cazul interventiei sanctiunii complementare a confiscarii, agentul constatator are
obligatia sa mentioneze in procesul verbal si sa descrie bunurile supuse acestei masuri,
si sa procedeze la luarea unor masuri de conservare cu privire la ele.
 Dispozitiile referitoare la situatia in care fapta savarsita constituie potrivit legii penale
infractiune. In acest caz este sesizat organul de urmarire si cercetare penala competent.
 Dispozitii privind aducerea la cunostinta a celor interesati a procesului verbal
contraventional.
o Fiind vorba despre un act administrativ cu caracter individual, modalitatea de aducere la cunostina
este comunicarea care se realizeaza in primul rand catre contravenient si dupa caz, catre persoana
vatamata sau cea careia ii apartin bunurile supuse confiscarii.
 Dispoztii care cunosc sistemul ablatiunii, care semnifica posibilitatea de a achita pe loc sau in
48 de ore jumatate din minimul amenzii prevazuta in actul normativ contraventional,
agentul constatator avand obligatia sa mentioneze expres aceasta posibilitate in continutul lui.
o Sub imperiul vechii legi 38/1968, aceasta posibilitate reprezenta o regula valabila in toate situatiile in
care contraventia era sanctionata cu amenda. In prezent ea functioneaza numai daca este prevazuta in
mod expres in actul normativ contraventional care sanctioneaza fapta respectiva.
o Formularea cailor de atac, reglementata de capitolul 4 din ordonanta:
 In materie contraventionala o reprezinta plangerea, care este o cale devolutiva de atac, prin
care se ataca la o instanta judecatoreasca un act administrativ si care are ca efect
suspendarea executarii sanctiunii. Plangerea se inainteaza la judecatorie in a carei
circumscriptie a fost savarsita contraventia.
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 Solutionarea litigiului propriu-zis parcurge doua grade de jurisdictiei, respectiv:
 Fondul la judecatorie si tribunal
 Recursul la tribunal, la sectia de contencios-administrativ si fiscal. Ca si in penal
recursul poate sa nu fie motivat in termen, motivele de recurs putand fi sustinute in
fata instantei, iar recursul suspenda insusi executarea sanctiunii. Legea prevede o
anumita celeritate in solutionarea acestor litigii, iar cererile adresate justitiei sunt
scutite de taxa de timbru.
o Executarea sanctiunilor contraventionale reglementata in capitolul 5:
 Procesul verbal neatacat in termen sau hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a
solutionat plangerea, constituie tituluri executorii, fara a fi nevoie de vreo alta formalitate
care sa le confere un asemenea caracter.
Modalitatea de executare difera dupa sanctiunea aplicata, in cazul sanctiunii amenzii executarea se face de
organul din care face parte agentul constatator daca procesul verbal nu a fost contestat, sau de instanta de judecata
care a solutionat plangerea in celelalte situatii.
Executarea se realizeaza de catre organele de specialitate din cadrul Ministerului finantelor publice, in a
caror raza teritoriala isi are domiciliul contravenientul. Actele contraventionale sunt supuse procedurilor de
executare a lor (potrivit codului de procedura civila)

Raspunderea administrativ-patrimoniala
Una din problemele disputate in doctrina a fost aceea daca statul raspunde pentru pagubele pe care le
creaza particularilor, iar daca raspunsul este afirmativ, care este regimul juridic al acestei raspunderi.
Initial s-a conturat teza lipsei de raspundere a statului, fundamentata pe principiul suveranitatii acestora
care genereaza dreptul statelor de a se impune in fata tuturor celorlalte subiecte, fara ca aceasta sa atraga o eventuala
raspundere a lui.
Un moment important in evolutia gandirii privind raspunderea patrimoniala a statului il reprezinta o decizie
pronuntata de consiliul de stat francez in anul 1873, respectiv decizia Blanco, prin care s-a statuat ca pentru
pagubele cauzate particularilor, prin faptele persoanelor care indeplinesc anumite servicii publice nu pot fi aplicate
aceleasi principii prevazute de codul penal pentru raspunderea particularilor adica raspunderea civila delictuala.
Raspunderea persoanelor publice nu este nici generala nici absoluta, ea supunandu-se unor reguli speciale in
functie de nevoile serviciului public care a generat interventia raspunderii si de necesitatea de a se concilia drepturie
statului cu cele ale particularilor.

In dreptul romanesc

in perioada interbelica, aceasta materie a fost analizata sub titulatura responsabilitatea statului si a
autoritatilor sale pentru pagube recunoscandu-se posibilitatea interventiei ei cu anumite particularitati fata de dreptul
comun,

in perioada postbelica, ea nu a mai fost analizata ca atare ci inglobata in teoria raspunderii civile delictuale
bazata pe codul civil. Doctrina de drept public a recunoscut insa anumite particularitati ale regimului sau juridic si lea teoretizat ca atare

In sistemul constitutional actual, din coroborarea prevederilor art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 44
care garanteaza proprietatea privata, art. 52 privitor la dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica, art. 53 regimul restrangerii unor drepturi sau libertati si art. 126 alin. (6) care garanteaza controlul de legalitate asupra unor
acte administrative, rezulta ca este recunoscut dreptul fundamental al particularului de a fi despagubit pentru
prejudiciile produse sau cauzate de autoritatile publice prin actele lor juridice.
Regimul juridic al raspunderii patrimoniale al autoritatilor publice este dezvoltat in principal de prevederile
legi Contenciosului administrativ nr. 554/2004 care consacra trei tipuri de actiuni:
O actiune indreptata exclusiv impotriva autoritatii publice
O actiune indreptata exclusiv impotriva functionarului care a elaborat actul sau se face vinovat de
neelaborarea lui
O actiune indreptata atat impotriva autoritatii cat si impotriva functionarului.

Legea consacra principiul potrivit caruia actiunea poate fi indreptata si personal impotriva functionarului
insa numai daca se solicita despagubiri.
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PER A CONTRARIO rezulta ca daca obiectul actiuni il formeaza anularea actului sau recunoasterea dreptului
pretins, actiunea se va formula numai impotriva autoritatii publice de la care emana actul vatamator.
In cazul in care se admite plata de despagubiri, legea consacra principiul solidaritatii intre functionar si
autoritate cu privire la suportarea acestor despagubiri. Functionarul il poate chema in garantie pe seful sau ierarhic,
de la care a primit ordin scris sa elaboreze sau nu actul vatamator.
 Categoriile de acte juridice care pot determina inteventia raspunderii patrimoniale, sunt reprezentate de
actele administrative in forma tipica sau asimilata.
o Art. 52 si 126 alin. (6) din Constitutie, vorbesc despre acte administrative, ca si Legea nr. 554/2004.
o Pe langa actele administrative, este adaugata si nesolutioanrea in termenul legal a unei cereri,
care este asimilata actului administrativ, iar legea organica adauga contractul administrativ prin
care sunt puse in valoare bunurile proprietate publica, se presteaza servicii publice, se efectueaza
lucrari publice sau alte contracte prevazute de legile speciale. Rezulta ca la baza raspunderii
administrativ patrimoniale, poate sa stea un act administrativ in forma tipica sau asimilata.

Natura prejudiciului care genereaza aceasta raspundere poate fi:
 Prejudiciu material (evaluabil in bani)
 Prejudiciu moral
 Atat vechea lege 29/1990, in prezent abrogata, cat si actuala reglementare, prevazand posibilitatea de a se
recupera atat prejudiciile materiale cat si cele morale. (PRETIUM DOLORES – prejudicii pentru pagube
neevaloabile in bani)
o
Autoritatile publice care solutioneaza litigiile prin care se stabilesc forme ale raspunderii administrativ
patrimoniale, in conformitate cu prevederile legii 554/2004 si ale Constitutiei, sunt tribunale administrativ-fiscale,
iar pana la infintarea lor, litigiile se solutioneaza de sectiile de contencios administrativ si fiscal din cadrul
tribunalelor, Curtilor de apel si ale ICCJ.
o
Solutia care corespunde Constitutiei si legilor organice, este aceea a unor instante specializate de
contencios administrativ si fiscal, care sa solutioneze toate litigiile care potrivit legii le sunt atribuite in
competenta.

Formele raspunderii administrativ patrimoniale
Unele dintre ele sunt prevazute expres in Constitutie si le este dezvoltat regimul juridic prin legi organice iar
altele sunt creatia doctrinei, recunoscuta la nivel jurisprudential si in parte chiar legislativ.
Din punct de vedere al elementului subiectiv, identificam doua mari forme de raspundere:
1.
raspundere obiectiva care intervine independent de vinovatia celui care savarseste fapta cauzatoare de
prejudicii
2.
si forme ale raspunderii subiective, sau de raspundere subiectiva a caror interventie este conditionata de
vinovatia autorului faptei cauzatoare de prejudicii

 Raspunderea obiectiva
I) Raspunderea exclusiva a statului pentru prejudiciile produse prin erori juridiciare. In forma initiala art. 52
alin. (3) prevedea ca statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare in materie
penala. In urma revizuirii Constitutiei, raspunderea a fost extinsa la orice tip de eroare judiciara.
A) Raspunderea statului pentru erori judiciare se angajeaza in conditiile legii si nu exclude raspunderea
judecatorilor care au actionat cu rea credinta sau grava neglijenta.
B) Interventia acestei forme de raspundere presupune mai multe conditii intrunite cumulativ:
1) Conditia sa existe o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila care sa contina o eroare judiciara
2) Sa existe o alta hotarare judecatoreasca care sa constate existenta unei erori judiciare
3) Sa existe o cauzalitate intre prejudiciul pretins si eroarea judiciara constatata
4) Sa existe o solicitare (cerere) pentru angajarea acestei forme de raspundere
II) Raspunderea exclusiva a autoritatilor publice pentru limitele serviciului public. Este generata de
functionarea defectuoasa a unor servicii publice care prejudiciaza material sau moral pe beneficiarii lor.
Interventia acestei raspunderi este conditionata de existenta unui serviciu public care sa aiba anumite
limite in prestarea lui.
Existenta unui prejudiciu
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Legatura de cauzalitate intre limitele serviciului public si prejudiciul cauzat

 Raspunderea patrimoniala subiectiva
Imbraca forma raspunderii patrimoniale a autoritatilor publice pentru actele administrative tipice sau
asimilate
Ea intervine atat pentru actele administrative unilaterale, cat si pentru actele administrative bi sau
multilaterale, adica contractele administratiei publice. In doctrina o regasim analizata in doua modalitati de
concretizare:

Raspunderea pentru acte administrative

Raspunderea pentru contracte administrative.
Avand in vedere ca legea contenciosului administrativ asimilieaza actului administrativ unilateral contractul
administrativ, identificam o singura forma de raspundere care include atat actele administrative cat si contractele.
Interventia acestei raspunderi presupune intrunirea mai intai a conditiilor speciale impuse de legea
contenciosului administrativ si totodata intrunirea unor conditii generale, si anume:
o Existenta unui act administrativ ilegal
o Existenta unui prejudiciu care poate fi material sau moral
o Legatura de cauzalitate dintre actul ilegal si prejudiciu
o Vinovatia autoritatii de la care emana actul.

Controlul exercitat asupra administratiei publice
 Fundamente constitutionale ale controlului exercitat asupra
administratiei publice
Constitutia Romaniei consacra mai multe forme de control care se exercita asupra administratiei publice.
Unele reprezinta forma de control necontencios in sensul ca nu vizeaza aspecte cu caracter litigios. Pot fi
identificate urmatoarele forme de control necontencios exercitate asupra administratiei publice:
Art. 92 alin. (2), (3) care reglementeaza atributiile in domeniul apararii exercitate de Presedintele
Romaniei, hotararile acestuia fiind supuse aprobarii Parlamentului,ca regula, prealabil adoptarii lor, sau dupa
caz, ulterior. In acest fel Parlamentul, aproband hotararea Presedintelui, exercita si un control asupra ei.
Art. 95 si 96 din Constitutie care consacra cele doua forme de raspundere aplicabile sefului de stat, respectiv:

Raspunderea politica sau administrativ disciplinara

Raspunderea penala sau juridica a caror interventie presupune dreptul Parlamentului de a exercita o forma specifica de control asupra
activitatii Presedintelui si de a declansa in cazul in care acesta savarseste anumite fapte antisociale, una din cele
doua forme de raspundere.
o Art. 100 alin. (2) prevede contrasemnarea de catre Primul ministru a unora dintre decretele pe
care le emite Presedintele, fiind vorba despre cele prin care isi exercita atributiile in domeniul politicii
externe, a apararii, in situatii exceptionale sau atunci cand confera decoratii si titluri de onoare, acorda
grade militare sau gratierea individuala. Prin intermediul contrasemnarii se realizeaza de catre
Parlament un control indirect asupra activitatii Presedintelui, dat fiind faptul ca Guvernul raspunde
politic in fata Parlamentului pentru intreaga activitate, inclusiv pentru decretele sefului de stat
contrasemnate de catre Primul ministru.
o Art. 109 consacra raspunderea politica a Guvernului in ansamblul sau si a fiecarui membru in fata
Parlamentului.
 Parlamentul intervenind in situatia in care in urma controlului parlamentar exercitat,
constata anumite incalcari ale legii (abateri) savarsite de catre Guvern.
 Si in cazul raspunderii penale a membrilor Guvernului reglementate in alineatele 2 si 3 ale
art. 109 camerele Parlamentului exercita anumite metode de control asupra acestora
alaturi de Presedinte, acestea fiind cele trei subiecte de drept public care au competenta sa
ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului.
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o Art. 111 din Constitutie reglementeaza informarea Parlamentului, de catre Guvern si toate
celelalte organe ale administratiei publice, putandu-se concretiza atat in prezentarea informatiilor
cat si a documentelor solicitate de catre camerele Parlamentului si comisiile parlamentare prin
intermediul presedintilor lor.
o Art. 112 din Constitutie consacra instituia controlului politic sub forma intrebarilor, interpelarilor si
motiunilor simple.
o Art. 113 si art. 114 din Constitutie consacra motiunea de cenzura inclusiv cea care poate fi initiata in
cazul angajarii raspunderii Guvernului.
o Art. 115 reglementeaza delegarea legislativa concretizata in adoptarea de catre Guvern a OG sau
OUG.
 OG se supun spre aprobare Parlamentului doar daca legea de abilitare o cere
 OUG se supun spre aprobare Parlamentului intotdeauna
o In procedura de aprobare / respingere a unei ordonante se realizeaza un control din partea
Parlamentului asupra actului legislativ adoptat de catre Guvern.
o Art. 58-60 capitolul 4, care reglementeaza institutia Avocatului poporului.
o Art. 140 din Constitutie reglementeaza Curtea de conturi
o Ambele sunt autoritati autonome care exercita un control direct asupra administratiei publice, iar
Parlamentul prin intermediul lor un control indirect, rezultat din informatiile cuprinse in rapoartele
pe care cele doua autoritati publice le prezinta Parlamentului anual, la solicitarea acestora sau
din proprie initiativa.
 Iar altele, forme de control contencios, ele avand ca baza un litigiu care se impune a fi transat de un organ
jurisdictional competent potrivit legii. Pot fi identidicate urmatoarele forme de control contencios exercitate
asupra administratiei publice:
o Art. 126 alin. (6) raportat la art. 52 si art. 123 alin. (5), din coroborarea carora rezulta ca puterea
judecatoreasca, prin sectiile de contencios administrativ si fiscal, exercita un control de legalitate
asupra actelor administrative ale autoritatilor publice.
o Art. 146, cu precadere lit. b) si d) care consacra controlul de constitutionalitate pe care Curtea
Constitutionala il exercita asupra tratatelor si altor acorduri internationale, precum si asupra
Ordonantelor Guvernului, pe calea controlului aposteriorii (ulterior – pe cale de exceptie).
o Art. 21 garanteaza liberul acces la justitie si recunoaste existenta jurisdictiilor administrative
speciale.

Clasificarea formelor de control exercitat asupra administratiei publice
Corespunzator prevederilor constitutionale si legale, administratia publica este supusa in prezent mai
multor forme de control clasificate dupa cum urmeaza:
I) In functie de organul care exercita controlul:
A) Controlul parlamentar care imbraca forma:
1) controlului parlamentar traditional. Acest tip de control se exercita dupa cum urmeaza:
a) controlul prin intermediul intrebarilor si interpelarilor. Acestea sunt forma specifica de control
parlamentar existenta in toate sitemele constitutionale ale carei modalitati de exercitare sunt
prevazute pentru Romania in regulamentele celor doua camere, dupa cum urmeaza:
 intrebarea reprezinta o cerere prin care Guvernul trebuie sa raspunda daca un fapt este adevarat
sau nu, daca o informatie este corecta, sau daca el si celelalte organe administrative inteleg sa
comunice Parlamentului si structurilor sale informatiile si documentele care au fost solicitate, ele
putand imbraca forma scrisa sau orala, aceeasi forma imbracand si raspunsul din partea
Guvernului.
 Interpelarea are un caracter mai complex, pentru ca prin intermediul ei se doreste sa se cunoasca
aspecte din politica Guvernului, care privesc activitatea sa interna sau externa, de aceea si
Constitutia recunoaste posibilitatea ca Senatul sau Camera deputatilor sa poata adopta o
motiune cu privire la problema care a facut obiectul unei interpelari.
b) Prin intermediul motiunilor
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 Motiunea simpla mai poate fi initiata independent de formularea unor interpelari, prin
intermediul ei urmarindu-se sa se cunoasca aspecte din activitatea Guvernului si sa se exprime
pozitia Parlamentului cu privire la o anumita problema de politica interna sau externa.
 Forma cea mai complexa de control parlamentar se concretizeaza intr-o motiune de cenzura,
care este actul simetric acordarii increderii in Guvern, prin care Parlametul retrage increderea
acordata atunci cand considera ca mentinerea ei nu se mai justifica, datorita rezultatelor activitatii
Guvernului.
c) Toate formele de control parlamentar exercitat asupra puterii executive, isi au fundamentul in art. 111
din Constitutie, care aseaza intreaga administratie publica, centrala si locala, in frunte cu Guvernul
care este si el calificat ca un organ al administratiei publice, sub un control parlametar.
2) controlului parlamentar modern.
a) Se exercita prin intermediul unor autoritati care au caracter autonom, care prin statutul lor exced
clasicei trinitati a puterilor statului, dar care sunt plasate prin Constitutie sub un anumit control
parlamentar, intemeiat pe rolul Parlamentului de organul reprezentativ suprem al poporului roman, si
pe atributiile Parlamentului in alcatuirea autoritatior publice autonome.
b) Astfel Avocatul poporului ca si membrii Curtii de conturi sunt numiti de catre Parlament, si ei
prezinta periodic Parlamentului rapoarte cu privire la activitatea desfasurata, in acest fel,
Parlamentul ia cunostinta de activitatea autoritatilor publice si valorifica propunerile pe care acestea
le fac cu privire la imbunatatirea legislatiei in domeniile de activitate care intra in competenta lor.
B) Cotrolul administrativ este controlul pe care administratia publica il exercita asupra propriei sale
activitati
1) In functie de organul care exercita controlul poata fi vorba de:
a) Control intern exercitat de structuri din interioare organului controlat
b) Control extern care se exercita de structuri exterioare acetuia
2) In functie de obiectivul controlului avem:
a) Un control general care priveste intreaga activitate
b) Un control de specialitate care priveste un domeniu determinat
3) Constitutia insasi consacra forme ale controlului administrativ. In art 123. Alin. 5 raportat la nivelul legii
Prefectului nr 340/2004, rezulta ca Prefectul exercita un control de legalitate asupra actelor emise sau
adoptate de autoritatile administratiei publice locale.
a) Acest control este calificat alaturi de controlul pe care il exercita Agentia natioanala a functionarilor
publici prin legea contenciosului administrativ a reprezenta tutela administrativa.
b) In cazul in care din exercitarea acestui control rezulta anumite incalcari ale legii, organul care exercita
acest tip de control, respectiv Prefectul ca reprezentant al Guvernului in teritoriu sau Presedintele
Agentiei nationale a functiuonarilor publici, pot sa atace in fata instantelor judecatoresti de contencios
administrativ, actele pe care le considera nelegale, care emana de la autoritatile publice supuse
controluui.
C) Controlul judecatoresc asupra activitatii administratiei este reglementat de art. 21, 52, 123 alin.(5) si 126
alin. (6) din Constitutie.
1) Potrivit actualei Constitutii este garantat controlul de legalitate asupra actelor administrative ale
autoritatilor publice, exceptandu-se acele categorii de acte prevazute de Constitutie si de legea organica la
care aceasta trimite, prin art 73 alin 3 litera K si 52 alin. (2), respectiv actele de comandament cu caracter
militar, cele care privesc relatiile cu Parlamentul, cele emise sau adoptate in situatii exceptionale si cele
pentru modificarea carora legea prevede o alta procedura judiciara.
2) Existenta unor exceptii de la regula controlului de legalitate, reprezinta o restrangere a dreptului
fundamental consacrat de art. 52 din Constituite, restrangere care poate sa aiba loc in temeiul art. 53 care
creaza cadrul constitutional privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau a unor libertati.
D) Controlul exercitat de alte autoritati publice, de regula autoritati cu caracter autonom, care la randul lui
poate sa fie un control contencios sau necontencios. EXP: Controlul exercitat de Curtea constituionala.
II) In functie de obiectivul urmarit prin activitatea de control, distingem
A) Un control general care priveste intreaga activitate
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B) Un control de specialitate care priveste un domeniu determinat
III) In functie de procedura aplicabila in exercitarea controlului identificam:
A) un control jurisdictional, deci de natura contencioasa, in care includem controlul exercitat de Curtea
Costitutionala, instantele judecatoresti, organele administrative cu atributii jurisdictionale
B) un control nejurisdictional, deci de natura necontencioasa, in care includem controlul parlamentar
traditional, controlul administrativ intern si extern, controlul exercitat de autoritatile administratiei publice
de specialitate

 Jurisdictia administrativa si actul administrativ jurisdictional
I) Termenul jurisdictie provine din latinescul JURISDICTIO – spun dreptul si semnifica activitatea de solutionare a
unui litigiu aparut intre doua sau mai multa parti, aflate pe pozitii contrare, dupa o procedura ce prezinta
similitudini cu cea utilizta de instantele judecatoresti, fara a se reduce la aceasta.
II)
Termenul de jurisdictie nu se suprapune cu acela de justitie.
A) Justitia sau jurisdictia judiciara reprezinta una din formele de jurisdictie existente in sistemul constitutional
romanesc care potrivit art. 126 alin (6) din Constitutie se infaptuieste de catre Inalta Curte de Casatie si
Justitie si de celelate instante judecatoresti stabilite de lege.
B) Intre notunile de jurisdictie si justitie (jurisdictie judiciara) exista o relatie de la intreg la parte.
C) In afara jurisdictiei judiciare, exista si alte tipuri de jurisdictie cum ar fi:
1) Jurisdictia constitutionala care este exercitata de Curtea Constitutionala, calificata de Legea organica a
curtii numarul 47/1992, ca fiind singurul organ special si specializat de jurisdictie constitutionala din
Romania.
2) Jurisdictii administrative, care pana la revizuire din 2003 a Constitutiei, nu erau prevazute de aceasta,
ceea ce a determinat concluzia exprimata in doctrina cu privire la inexistenta in sistemul romanesc a
jurisdictiilor administrative. Prin Legea de revizuire din 2003, a fost completat art. 21 care reglementeaza
liberul acces la justitie cu doua noi alineate:
a) Unul prin care se garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un
termen rezonabil, in concordanta cu art. 6 din Conventia Europeana a drepturilor omului
b) Si un al 2-lea alineat prin care se recunoaste existenta jurisdictiilor speciale administrative si se
proclama caracterul facultativ si gratuit a acestora.
3) Actuala lege a contenciosului administrativ, in dezvoltarea textului constituional, defineste jurisdictia
administrativa speciala ca reprezentand activitatea infaptuita de o autoritate administrativa care
are potrivit legii organice speciale in materie, competenta de solutionare a unui conflict referitor
la un act administrativ dupa o procedura bazata pe principiile contradictorialitatii, asigurarii
dreptului la aparare si independentei activitatii administrativ jurisdictionale.
a) Desfasurarea unei activitati administrativ-jurisdictionale, se concretizeaza in adoptarea unui act
administrtaiv-jurisdictional, care reprezinta acel act administrativ tipic adoptat de un organ
administrativ investit prin lege cu atributii jurisdictionale, dupa o procedura care prezinta similitudini
cu cea utilizata de instantele judecatoresti, care este intotdeauna motivat si care se bucura de o
stabilitate care il excepteaza de la principiul revocabilitatii care caracterizeaza actele administrative.
b) Elementele definorii pentru a ne afla in prezenta unui act administrativ-jursidictional, sunt
urmatoarele:
 Autoritatea care l-a adoptat sa fie investita prin lege cu atributii de jurisdictie administrativa
 Exp:ordonata nr 34/2006 privind achizitiile publice, prevede ca procedura de licitatie poate
fi contestata in fata unui organ care are competenta speciala de a solutiona astfel de cai de atac
si care se numeste Consililul national de solutionare a constestatiilor in domeniul achizitiilor
publice. Fiind vorba despre un organ jurisdictional, in temeiul art. 21 alin. (4) din Constitutie,
cel nemultumit e liber sa aleaga sau nu sesizarea unui asemenea organ sau sa se adreseze
direct instantei judecatoresti.
 Pana la revizuirea in 2003 a Constituiei si Curtea de Conturi avea atributii jurisdictionale
adoptand acte care ca natura juridca erau acte administrativ jurisdictionale care puteau fi
atacate la randul lor in fata instantei judecatoresti de contencios administrativ. Prin legea de
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revizuire a Constitutiei, au fost eliminate atributiile jurisdictionale ale Curtii de Conturi,
prevazandu-se ca in conditiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea curtii se
solutioneaza de instantele judecatoresti specializate.
 Aceste instante specializate erau reprezentate in conformitate cu prevederile legii
contenciosului administrativ de catre tribunale administrativ-fiscale. Cu caracter
tranzitoriu Constitutia a prevazut in art. 55 alin. 6 ca pana la constitutire instantelor
judecatoresti specializate, litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi vori fi
solutionate de catre instantele judecatoresti ordinare. Legea contenciosului
administrativ prevede si ea cu acelasi carecter tranzitoriu ca pana la constituirea
Tribunalelor administrativ-fiscale, litigiile se solutioneaza de sectiile de contencios
administrativ ale Tribunalelor. Astfel de sectii au fost initial constituite in cadrul
Tribunalelor, dupa infintarea Curtilor de Apel si in cadrul acestora si in prezent al Inaltei
Curti de Casatie si Justite, insa cu timpul, ele si-au extins atributiile si cu privire la alte
litigii, ramanand ca sectii specializate doar la nivelul Curtii de apel Bucuresti si al Inaltei
Curti de Casatie si Jusitite.
 Actul sa fie adoptat dupa o procedura care caracterizeaza activitatea instantelor si prin
extensie, a oricarui organ care are atributia sa transeze un litigiu si sa pronunte o hotarare,
indiferent de natura organului sau a litigiului.
 Principiul contradictorialitatii
 Principiul garantarii dreptului la aparare, garantat de Constitutia Romaniei, care in
acceptiunea recunoscuta si la nivelul instantelor europene, vizeaza nu numai apararea in fata
instatelor judecatoresti ci si in fata oricarui alt organ sau structura care are atributii cu
caracter litigios si jurisdictional. Exp:
 Legea privind statutul functionarilor publici, prevede ca in fata comisiei de disciplina,
functionarul public poate fi aparat de un avocat.
 Legea Curtii de Conturi prevede ca impotriva actelor de control audit pe care aceasta le
incheie, se poate formula o contestatie care este solutionata de o comisie de contestatii,
in fata careia entitatea care contesta se poate prezenta si apara inclusiv prin intermediul
unor avocati sau a altor specilisti angajati in acest scop.
 Pronuntarea unui act care poarta denumirea traditionala de hotarare si denumiri specifice cum
ar fi incheiere, decizie, sentinta, care trebuie sa fie intotdeauna motivat in fapt si in drept.
 Motivarea este cu atat mai necesara, cu cat organul care solutioneaza o cale de atac, o respinge
insa in conformitate si cu aquisul european, motivarea trebuie sa fie extinsa, si sa devina o
regula in activitatea autoritatilor publice, pentru ca ea reprezinta o garantie a legalitatii.
 Actul administrativ jurisdictional se bucura de o anumita stabilitate care il excepteaza de la
principiul revocabilitatii care caracterizeaza actele administrative, fara a beneficia de autoritate
de lucru judecat de care se bucura hotararile instantelor judecatoresti.
 In calitatea lor de acte administrative si in virtutea liberului acces la justitie, actele administrativ
jurisdictionale pot sa fie atacate in fata instantei judecatoresti de contencios administrativ.
 Legea nr. 554/2004 prevede in art. 6 posibilitatea ca actele administrative care sunt, potrivit
unei legi organice, susceptibile sa faca obiectul unei jurisdictii speciale administrative, sa poata
fi atacate direct la instanta de contencios administrativ, atunci cand partea opteaza sa nu
apeleze la procedura administrativ jurisdictionala in baza caracterului facultativ al acesteia.
Este posibil totodata sa fie declansata procedura administrativ jurisdictionala, insa partea sa
renunte la continuarea acesteia, notificand in acest sens organul administrativ jurisdictional
care a fost sesizat cu o asemenea procedura.
 Jurisdictii administrative se regasesc reglementate prin diferite acte normative, ca regula legi,
dar si prin acte normative subsecvente legii cum este regulamentul activitatilor specifice,
adoptat in baza legii Curtii de Conturi a Romaniei, sau in baza diferitelor statute profesionale,
la randul lor adoptate prin legi sau alte tipuri de acte normative (statutul personalului militar,
statutul politistului, jurisdictie speciala in domeniu electoral etc.).
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D) In concluzie, in sistemul constituional si legal actual, regasim jurisdictia judiciara sau justitia care e
exercitata de puterea judecatoreaca, si diferite tipuri de jurisdictii cu caracter special recunoscute de
Constitutie si reglementate de diferite acte normative.

Contenciosul administrativ
Cuvantul contencios provine din latinescu CONTENDERE care insemna a se afla in lupta, si evoca ideea unui
conflict de interese care urmeaza sa fie solutionat de catre un organ competent, judecatoresc sau alta categorie de
organ public.
In continutul termenului de administratie publica, si in definirea obiectului de reglementare al dreptului
administrativ, se regaseste atat administratia activa, prin care se executa legea si se presteaza diferite servicii
publice, cat si administratia conflictuala, care vizeaza litigiile aparute intre autoritatile publice pe de o parte si cei
vatamati, in drepturile sau interesele lor legitime, prin actele acestor autoritati, pe de alta parte.
In ceea ce priveste solutioanrea litigiilor dintre administratie si cei administrati, in istorie s-au manifestat 3
mari tipuri sau sisteme:
o Sistemul administratorului judecator in care aceste litigii erau solutionate de catre persoana din
cadrul administratiei insasi, acesta fiind utilizat in Franta pana la revolutia din 1789.
o Sistemul anglosaxon – litigiile cu administratia se solutioneaza de instantele de drept comun dupa
reguli comune solutionarii litigiilor dintre particulari
o Sistemul francofon al instantelor speciale si specializate, tribunale administrative specializate
care utilizeaza reguli procedurale, in genereal derogatorii de la regulile aplicabile solutionarii litigiilor
dintre particulari.
 In Franta regasim o jurisdictie administrativa diferita de jurisdictia de drept comun a
carei jurisprudenta este creatoare de drept administrativ, doctrina recunoscand ca in Franta
dreptul administrativ este facut mai mult de judecator decat de legiuitor, iar aptitudinea
judecatorului administrativ de a crea norme de drept, este evocata prin termenul de
jurislator.
 Particularitatile care caracterizeaza jurisdictia administratva in Franta rezulta si din procedura
specifica aplicabila ei, sustinandu-se ca a judeca administratia inseamna tot a administra.
Ea include existenta unor Tribunale, Curti de Apel administrative, in fruntea carora se afla, ca
instanta suprema de jurisdictie administrativa, consiliul de stat.

Conditiile de admisibilitate a unei actiuni in contenciosul administrativ
Art. 52 alin. (2) trimite la o lege organica prin care sa se stabileasca in egala masura conditiile, dar si limitele
de exercitare a dreptului fundamental prevazut la alin. (1)

In conformitate cu prevederile legii organice nr 554/2004, pot fi identificate urmatoarele condiții

care trebuie intrunite cumulativ pentru ca o actiune in contenciosul administrativ
sa poata fi admisibila:

actul atacat să fie act administrativ, în formă tipică sau asimilată;

actul atacat să emane de la o autoritate publică;

actul atacat să vatăme un drept recunoscut de lege sau un interes legitim;

parcurgerea procedurii administrative prealabile sub forma recursului grațios și/sau a recursului
administrativ ierarhic;

respectarea termenului de introducere a acțiunii;

calitate procesuală;
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Actul atacat sa fie act administrativ. Din cuprinsul art. 52 al Constitutiei, si cel al art.1 al Legii organice,
rezulta ca poate fi vorba despre:
Un act administrativ tipic pe care legea insasi il defineste ca fiind un act unilateral, care poate avea caracter
individual sau normativ, care este emis de o autoritate publica in regim de putere publica, cu scopul de a organiza
executarea sau de a executa efectiv legea, si care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice.
Definitia data de legiuitor reprezinta o indepartare de la solutia traditionala in baza careia se puteau ataca
numai actele individuale, permitand controlul de legalitate si asupra actelor administrative cu caracter normativ.
O asemenea solutie a impus codificarea si a regimului juridic al hotararilor pronuntate cu privire la acte
administrative normative, pe considerentul ca de vreme ce un asemenea tip de act produce efecte juridice opozabile
ERGA OMNES, este firesc ca si hotararea care il priveste sa aiba acelasi tip de efecte si nu doar efecte INTER PERTES
LITIGANTES, cum se intampla de obicei. Astfel se explica faptul ca in prezent legea prevede in art. 23, ca hotararile
definitive si irevocabile, prin care s-a anulat in tot sau in parte un act administrativ cu caracter normativ, sunt general
obligatorii si au putere numai pentru viitor, publicandu-se in Monitorul Oficial al Romaniei (cand privesc acte ale
autoritatilor centrale) sau in Monitoarele judetene sau al Municipului Bucuresti (cand privesc acte ale autoritatilor
locale).
Un act administrativ asimilat, care imbraca la randul lui mai multe forme:
Contractul administrativ, legea asimiland in mod expres actului administrativ si contractele incheiate de
autoritatile publice care au un obiect determinat, respectiv:
punerea in valoare a unui bun proprietate publica
executarea unei lucrari publice
prestarea unui serviciu public
alte categorii de contracte supuse competentei instatelor de contencios administrativ.
Nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, care este definita de legea cadru ca reprezentand faptul de
a nu raspunde solicitantului in termenul de 30 de zile de la inregistrarea cererii daca prin lege speciala nu se
prevede un alt termen.
Se circumscrie acestei categorii de act administrativ asimilat si refuzul nejustificat de a solutiona o cerere,
care reprezinta exprimarea explicita cu exces de putere a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane, precum si
nepunerea in executare a unui act administrativ emis sau adoptat ca urmare a solutionarii favorabile a cererii sau
a plangerii prealabile.
Constatam ca legiuitorul asimileaza actului administrativ atat formele bi sau multilaterale de vointa juridica,
cat si formele unilaterale de manifestare a vointei care reprezinta mai mult fapte administrative sau operatiuni cu
acest caracter care produc insa efecte juridice vatamatoare pentru un subiect de drept
Cele doua forme ale nesolutionarii in termen legal a cererii, sunt evocate traditional in doctrina prin
conceptele de tardivitate si tacere administrativa.
Conditia ca actul atacat sa fie act administrativ determina necesitatea de a se identifica in practica acele
inscrisuri ale administratiei care au regim juridic de acte administrative, si de a le deosebi de alte inscrisuri care
emana de la administratie, dar care nu sunt acte administrative ci operatiuni administrative anterioare,
concomitente sau ulterioare emiterii sau adoptarii unui act administrativ.
Exp: circulare, ordine de serviciu, diferite avize, adrese, si orice alt tip de document care poate sa imbrace
forma unui inscris dar care nu are caracter de act juridic, de aceea instanta trebuie sa aprecieze nu dupa forma ci dupa
continutul inscrisului, iar in contextul in care acesta, chiar daca poarta o denumire improprie unui act administrativ,
se prezinta ca atare si produce totusi efecte juridice care afecteaza drepturile sau interesele legitime, sa
aprecieze sau sa stabileasca posibilitatea controlului judecatoresc asupra legalitatii lui.
In cazul in care nu este act administrativ, art 18. Alin (2) din lege, recunoste competenta instantei
judecatoresti de a se pronunta odata cu solutia asupa legalitatii actului si asupra legalitatii operatiunilor
administrative care au stat la baza emiterii actului dedus judecatii. Rezulta ca ele nu pot face obiectul unei actiuni
distincte in contenciosul administrativ, insa controlul legalitatilor nu este sustras instantei judecatoresti, el
realizandu-se odata cu controlul legalitatii actului pe care il vizeaza.
Actul atacat sa emane de la o autoritate publica.
Vechea lege a contenciosului, in prezent abrogata, facea referire la acte administrative ale autoritatilor
administrative, pentru ca prin Constitutie, inca in forma ei initiala, sa se mentioneze in fostul art. 48, devenit art. 52
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„actele administrative ale autoritatilor publice”, intre conceptele de autoritate public-administrativa si autoritate
administrativa nu exista sinonimie ci o relatie de la intreg la parte, autoritatile administrative fiind una dintre
categoriile de autoritati publice, insa nu singura.
Titlul III din Constitutie poarta denumirea de autoritati publice, si el include autoritatile care exercita
prerogativele clasicelor 3 puteri ale statului. In afara acestora, sunt incluse in sintagma de autoritati publice si altele
care exced clasicei trinitati a puterilor statului, reglementate in alte parti ale Constitutiei (Curtea Constitutionala,
Curtea de conturi, CSM etc).
Legea defineste conceptul de autoritate publica in sensul in care include orice organ de stat sau al
unitatilor teritoriale care actioneaza in regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes legitim
public. Sunt asimilate autoritatilor publice si acele persoane juridice de drept privat, ONG, care au obtinut statut de
utilitate publica potrivit legii, si care sunt autorizate sa presteze un serviciu public, in regim de putere publica. Rezulta
ca poate face obiectul unei actiuni in contencios administrativ, orice act administrativ, indiferent de autoritatea
publica de la care emana acesta, cu conditia ca aceasta sa fie un organ public sau unul autorizat sa presteze un serviciu
public.
Aceasta diferentiere, imbraca forma actelor administrative scop, care emana de la autoritati din sfera
executivului si a actelor administrative mijloc de realizare a competentei care emana de la alte autoritati publice,
care au alta competenta decat cea executiva, dar care pentru as exercita respectiva competenta, emit, adopta sau
incheie si acte juridice cu caracter administrativ. (Exp: Parlamentul numeste prin acte administrative functionarii
parlamentari)
Conditia ca actul atacat sa vatame un drept recunoscut de lege sau un interes legitim
In sistemul romanesc de drept, prima lege care reglementeaza protectia prin justitie a intereselor a fost legea
din 1864 privind infintarea Consililului de stat. Legea 29/1990 se referea doar la drepturi recunoscute de lege. In
Constitutie prin art. 21 se garanta accesul liber la justitie pentru drepturi dar si pentru interese legitime alaturi
de libertati. Acest lucru a permis jurisprudentei sa recunoasca posibilitatea ca pe calea contenciosului administrativ,
sa poata fi protejate in egala masura drepturi si interese legitime.
Prin legea de revizuire a Constitutiei, art. care consacra dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica a
fost completat, el facand in prezent referire la persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim. In
dezvoltarea textului constitutional, Legea Contenciosului administrativ, prevede posibilitatea ca pe calea
contenciosului administrativ, sa fie aparate in egala masura drepturile dar si interesele cu conditia ca acestea sa
aiba caracter legitim, ele putand imbraca forma publica si privata.
Notiunile de drept si interes legitim nu sunt sinonime.
Dreptul vatamat reprezinta oricare drept prevazut de Constitutie, lege sau de catre un alt act normativ caruia
i se aduce atingere printr-un act administrativ.
Interesul legitim privat, semnifica vocatia de a avea un drept, adica posibilitatea de a pretinde o anumita
conduita in considerarea relaizarii unui drept subiectiv viitor, care este previzibil si prefigurat in egala masura. Exp:
contestarea unui concurs de catre candidatul care nu l-a promovat, are la baza ocrotirea interesului legitim privat de a
fi promovat concursul si de a fi ocupat postul daca nu ar fi avut loc unele nereguli in organizarea si desfasurarea lui.
Interesul legitim public este cel care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala, garantarea
drepturilor libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, satisfacerea nevoilor comunitatii si realizarea
competentei autoritatilor publice.
EXP: o actiune prin care se solicita obligarea unei autoritati publice sa exercite o anumit atributie, exp: sa
amenajeze o cale de comunicatie, sa execute o lucrare publica, vizeaza ocrotirea unui interes legitim public. Acelasi
caracter au si actiunile promovate, pe calea contenciosului obiectiv de anumite autoritati publice (prefect, Avocatul
poporului, procurorul)
Conditia indeplinirii procedurii administrative prealabile
obliga pe cel vatamat ca inainte de a se adresa instantei judecatoresti, sa incerce solutionarea amiabila a
litigiului, promovand o forma de recurs administrativ, care poate imbraca forma:
Recursului gratios cand este inaintata organului de la care emana actul
Recursului administrativ ierarhic la organul superior ierarhic celui de la care emana actul atacat
Art. 7 din Legea Contenciosului administrativ, prevede ca persoana vatamata trebuie sa solicite autoritatii
publice emitente, sau celei ierarhic superioare daca aceasta exista, intr-un termen de 30 de zile de la comunicarea
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actului, sa revoce in tot sau in parte actul atacat. In cazul actelor cu caracter normativ, dat fiind faptul ca ele pot fi
atacate oricand, si plangerea prealabila poate fi formulata oricand.
Exista categorii de actiuni pentru care nu este obligatorie plangerea prealabila si anume:
cele care sunt formulate de Agentia nationala a functionarilor publici, Avocatul poporului, Ministerul public,
prefectul
cele care privesc ordonante sau dispozitii din ordonante
cele care privesc exceptiile de nelegalitate, precum si nesolutionare in termen de 30 de zile a unei cereri.
Alte tipuri de actiuni pentru care nu este obligatorie plangerea prealabila, pot fi prevazute prin legi speciale
(legea 215/2001), a administratiei publice locale, care prevede situatii in care actiunea se poate formula direct la
instanta (exp: dizolvarea organelor deliberative).
Din continutul art. 7 rezulta urmatorul regim juridic al procedurii prealabile:
Poate imbraca forma recursului gratios sau si a celui ierarhic, existand cazuri in care nu poate fi decat recurs
gratios , atunci cand autoritatile publice nu au organe ierarhic superioare (act al autoritatilor autonome locale, al
Parlamentului, al Guvernului etc)
Ca regula are caracter obligatoriu, cazurile in care nu are asemenea caracter fiind prevazute fie de legea
cadru a contenciosului administrativ, fie de alte legi.
Termenul de exercitare in cazul actelor administrative cu caracter individual este de 30 de zile, cu
posibilitatea ca pentru motive temeinice, actiunea sa se formuleze si peste acest termen, dar nu mai tarziu de
termenul de prescriptie de 6 luni de la data emiterii actului. In cazul actelor normative, plangerea prealabila poate
fi formulata oricand.
Plangerea prealabila trebuie parcursa si in cazul litigiilor care privesc contracte administrative, in acest
caz, ea imbracand forma specifica concilierii sau medierii aplicabila litigiilor intre profesionisti (fostele litigii
comerciale)
Conditia termenului de introducere a actiunii
Difera dupa cum avem de a face cu un act administrativ individual sau normativ
Actiunea impotriva actelor administrative normative nu este supusa unor termene, ceea ce inseamna ca ea
poate fi formulata oricand. Acest lucru justifica exceptarea actelor administrative cu caracter normativ, de la
exercitarea controlului indirect, pe calea exceptiei de nelegalitate, reglementat de art 4. din legea contenciosului
administrativ.
Termenul este de 6 luni si se calculeaza diferit dupa cum avem de a face cu acte unilaterale sau cu contracte
administrative.
In cazul actelor unilaterale cu caracter individual, termenul curge de la data refuzului nejustiticat de
solutionare a cererii, sau de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila, sau expirarii termenului
in care o asemenea plangere trebuia solutionata.
In cazul contractelor administrative, termenul curge de la data finalizarii procedurii de conciliere sau de
mediere, dupa caz. Pentru motive temeinice, cererea se poate introduce si peste acest termen, fara a putea insa depasi
termenul de un an de la data aducerii la cunostiinta sau de la data finalizarii procedurii de conciliere sau mediere.
Termenul de 6 luni e de prescriptie iar cel de 1 an este termen de decadere.

 Exceptiile de la controlul de legalitate exercitat de instantele judecatoresti de
contentcios administrativ
Inca din varianta initiala a Constitutiei, textul privitor la dreptul persoanei vatamate de o autoritate
publica, trimitea la o lege organica prin care sa se reglementeze pe langa conditii si limite de exercitare a dreptului.
Aceste limite sunt ingaduite si de art. 53 din Constitutie, privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor
libertati, ele fiind ca natura juridica restrangeri ale dreptului-garantie, prevazut de art. 52 din Constitutie.
Prin legea de revizuire s-a adaugat un nou alineat art. 126, prin care in spiritul traditional al reglementarii
contenciosului administrativ, pe de o parte s-a garantat controlul de legalitate exercitat asupra actelor
administrative pe calea contenciosului administrativ, iar pe de alta parte nu numai ca s-a recunoscut existenta
unor exceptii, dar au fost determinate si categoriile de acte exceptate fiind vorba despre: Actele nesupuse
controlului şi limitele controlului
Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ - categoriile de acte exceptate - fiind vorba despre:
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a) actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul;
b) actele de comandament cu caracter militar.

Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau
desfiinţarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară.

Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau al celei de
urgenţă, cele care privesc apărarea şi securitatea naţională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum
şi pentru înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, epidemiilor şi epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces
de putere.
In dezvoltarea normelor constitutionale, art. 5 reglementeaza actele nesupuse controlului si limitele controlului.
O asemenea formulare, care leaga prin conjunctia si, doua categorii de restrictii ale dreptului fundamental, respectiv
actele nesupuse controlului si limite ale controlului, determina ***concluzia*** ca avem de a face cu doua
categorii de acte sustrase controlului de legalitate si implicit doua tipuri de exceptii:
o Exceptii absolute care cuprind acte administrative sustrase in totalitate controlului de legalitate,
fiind vorba despre:
 Acte care privesc relatiile cu Parlamentul. Actele emise de o autoritate publica in realizarea
atributiilor sale, constitutionale si legale, in raporturile de natura politica avute cu
Parlamentul. Ele fac parte din categoria celor evocate in perioada interbelica, prin sintagma
acte de guvernamant. EXP: un decret al Presedintelui prin care desemneaza candidatul la
functia de prim-ministru, prin care dizolva Parlamentul sau prin care propune numirea unui
ministru in caz de remaniere.
 Acte de comandament cu caracter militar care reprezinta actele referitoare la problemele
strict militare ale activitatii din cadrul fortelor armate, specifice organizarii militare si care
presupun dreptul comandantilor de a da ordine in realizarea atributiilor militare pe timp de
pace sau razboi. Ele se deosebesc astfel de administratia militara, cum ar fi un act de inaintare
in grad, care prin natura lor pot aduce vatamari si pot fi contestate la instanta de contencios
administrativ.
o Exceptiile relative, adica acte administrative care fie sunt sustrase controlului de legalitate al
instantelor de contencios administrativ insa sunt supuse altor forme de control judecatoresc, fie
pot fi contestate pe calea contenciosului administrativ, numai in anumite situatii care privesc
exercitarea cu exces de putere a atributiilor de la organele de la care ele emana. In aceasta categorie se
includ:
 Actele pentru modificarea sau desfintarea carora se prevede printr-o lege organica speciala
o alta procedura judiciara.
 Acte supuse recursului paralel, adica unei cai de atac la o alta instanta judecatoreasca, exp:
procesele verbale contraventionale, desi ca natura juridica sunt acte administrative, pot fi
contestate la judecatorie, la instata de drept comun, si numai in recurs intra in competenta
sectiilor de contencios administrativ si fiscal ale tribunalelor. Pentru a fi in prezenta acestei
exceptii, este necesar sa fie vorba despre o cale speciala prevazuta printr-o lege organica, sa se
exercita tot la o instanta judecatoreasca, iar reclamantul sa obtina aceeasi satisfactie ca si cand
s-ar fi adresat instantei de contencios administrativ.
 Acte emise in situatii exceptionale, in stare de asediu sau de urgenta, cele care privesc
securitatea nationala si ordinea publica, si cele prin care se urmareste elimitarea consecintelor
unor calamitati naturale, epidemii, epizootii, sau alte fenomene naturale cu efecte grave, care
pot sa fie atacate numai in cazul in care organele de la care emana, au actionat cu exces de
putere, adica prin depasirea atributiilor prevazute de lege.
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Procedura in materie de contencios administrativ
Art. 28 din lege prevede ca dispozitiile sale se completeaza cu cele ale codului de procedura civila, insa
conditioneaza caracterul de drept comun al proceduri civile de compatibilitatea acesteia cu specificul raporturilor de
putere dintre autoritatile publice si cei vatamati in drepturile sau intereselor lor legitime prin actele acestor
autoritati.
Rezulta ca din punct de vedere al izvorului lor, normele de procedura in materia contenciosului
administrativ sunt de doua categorii:
1.
Norme de procedura prevazute de legea cadru in materie (Legea 554)
2.
Norme prevazute de codul de procedura civila
Din analiza acestor norme rezulta ca procedura in materia contenciosului administrativ se
particularizeaza prin anumite trasaturi si anume:
o Reprezinta din punct de vedere al naturii juridice al normelor sale o procedura de drept public
o Din punct de vedere al etapelor care se parcurg, cuprinde:
 O procedura anterioara sesizari instantei de judecata, care este o procedura administrativa
 O procedura care se deruleaza in fata instantei judecatoresti, care este procedura judiciara
propriu-zisa
o Ii sunt specifice doua grade de jurisdictie
 Fondul
 Recursul
o Cu posibilitatea exercitarii si a cailor extraordinare de atac
o Caracterul public al procedurii cu aplicarea normei comune tuturor litigiilor ca in functie de specificul
unora dintre ele, instanta poate hotari asupra judecarii unor cauze fara prezenta publicului.
o Urgenta judecatii rezulta din regulile privind judecarea celor doua grade de jurisdictie si
redactarea hotararilor judecatoresti. Astfel atat art. 17 cat si art. 20 prevad ca procesele se judeca in
fond si in recurs de urgenta.
o Caracterul accesibil rezultat din cuntumul taxelor, care este redus in raport cu celelalte litigii, cu
exceptia celor care privesc contracte administrative si se taxeaza la valoare.
 Părțile în litigiul de contencios administrativ
o Reclamantul – este persoana vatamata, legea neimpunand statutul de persoana fizica sau juridica
care rezulta insa din prevederile legii organice si din principiile generale ale dreptului.
 Persoana fizica trebuie sa aiba capacitate de exercitiu potrivit normelor dreptului comun
pentru a actiona in instanta,
 iar persoana juridica, reclamant intr-un asemenea proces poate fi orice persoana juridica de
drept privat, cat si o persoana juridica de drept public, putand fi vorba potrivit legii cadru de:
 Avocatul poporului
 Prefect
 Ministerul public
 Autoritatea publica emitenta a unui act nelegal, care nu mai poate fi revocat deoarece a
intrat in circuitul civil
 Un organism social interesat, respectiv structuri neguvernamentale, sindicate,
patronate, care au ca obiect protectia drepturilor diferitelor categorii de cetateni si
care au in vitutea acestui statut si calitate procesuala activa, adica pot fi reclamanti in
litigiile de contencios administrativ
o Calitatea de pârât in aceste litigii o are numai o persoana juridica, adica o autoritate publica, in
acceptiunea lato sensu a termenului, care include pe langa autoritatile prevazute de Constitutie sau de
lege si orice alta structura de drept privat care are misiunea sa contribuie la satisfacerea unei nevoi
sociale de interes public.
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In functie de obligativitatea sau nu a exercitarii unei proceduri prealabile, litigiile de contencios
administrativ sa impart in 3 categorii:
o Litigii in care este obligatorie parcurgerea procedurii prealabile
o Litigii in care este facultativa parcurgerea procedurii prealabile
o Litigii in care regasim o procedura prealabila atipica, privind anumite categori de acte
administrative, care ca natura juridica este administrativa, dar din punct de vedere al solutionarii,
prezinta similitudini cu procedura jurisdictionala
 EXP: in materia achizitiilor publice unde se prevede chiar o procedura jurisdictionala care
are insa, potrivit art. 21 ali. (4) din Constitutie, caracter facultativ si gratuit, dar si o
procedura administrativa sub forma unei contestatii.
In cazul actelor Curtii de conturi se formuleaza o contestatie care are caracter obligatoriu, si care se
solutioneaza de o comisie printr-un act numit incheiere, in virtutea careia se poate face actiune in fata instantei de
contencios administrativ.
Curtea Constitutionala s-a pronuntat in mai multe randuri in sensul ca art. 21 alin. (4) care proclama
caracterul facultativ si gratuit al jurisdictiilor administrative speciale, nu elimina posibilitate exercitarii unor
recursuri administrative in sensul de cai de atatc la autoritatile administrative de la care emana actele sau la cele
superioare lor.
In functie de obiectul actiunii lor in contencios, poate fi vorba despre
o Actiuni prin care se solicita anulare totala sau partiala a unui act administrativ, insotite sau nu de
cerere in despagubire
o Actiuni prin care se solicita obligarea la emiterea unui act administrativ, insotite sau nu de cererea
de despagubire
o Actiuni prin care se solicita efectuarea unor operatiuni administrative sau care suplinesc astfel de
operatiuni
EXP: obligarea unei autoritati sa raspunda sau obligarea sa incheie contractul administrativ, sa
indeplineasca o obligatie rezultata din contractul administrativ sau sa pronunte o hotarare care sa
suplineasca consimtamantul unei parti cand interesu public o cere.

 Actiunile indreptate impotriva Ordonantelor Guvernului
Prin legea de revizuire din 2003 s-a prevazut pentru prima data competenta instantelor judecatoresti de
contencios administrativ de a se pronunta si asupra cererilor celor vatamati prin ordonante sau dispozitii din
ordonante declarate neconstitutionale.
In conformitate cu art. 9 din Legea Contenciosului administrativ pot exista doua astfel de categorii de actiuni:
Actiuni generate de adoptarea unor Ordonante care este apreciata de un subiect de drept ca vatamatoare
pentru drepturile si interesele sale legitime, caz in care sesizeaza instanta de contencios administrativ cu doua
cereri:
O cerere care priveste ordonanta propriu-zisa si vatamarea pe care acesta i-o aduce
O cerere care cuprinde exceptia de neconstitutionalitate a ordonantei.
Instanta verifica mai intai daca exceptia invocata intruneste conditiile cerute de legea Curtii Constitutionale
nr. 42/1992 republicata, si daca da sesizeaza Curtea Constitutionala, suspendand judecarea cererii principale.
Dupa pronuntarea Curtii Constitutionale, actiunea principala se depune pe rol, iar in cazul in care exceptia a
fost respinsa, actiunea se respinge si ea ca inadmisibila. Daca exceptia a fost admisa se continua judecata.
Actiuni care privesc ordonante care in alte cauze au fost declarate neconstitutionale, care se pot adresa
instantei de contencios administrativ in limitele uni termen de decadere de un an, calculat de la publicarea deciziei in
Monitorul Oficial.

 Competenta in litigiile de contencios administrativ
 Competenta materiala este reglementata in functie de doua criterii:
o Natura organului de la care emana actul din care rezulta:
 Litigiile care privesc acte ale autoritatilor locale si judetene se judeca in fond la Tribunal si in
recurs la Curtea de Apel la sectiile de contencios administrativ si fiscal.
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 Litigiile care privesc acte ale autoritatilor centrale se judeca in fond la Curtea de Apel si in
recurs la ICCJ
o Criteriul valoric – priveste acele acte referitoare la taxe, impozite si contributii corespunzator caruia
litigiile care privesc acte a caror valoare este de pana la 500 000 de lei, se judeca in fond la Tribunal si
in recurs la Curtea de Apel, iar cele ce privesc acte care depasesc aceasta valaoare se judeca in fond
la Curtea de Apel si in recurs la ICCJ.
 Competenta teritoriala
o reprezinta o derogare de la dreptul comun, unde competenta apartine instantei de la domiciliul
paratului.
o In contencios administrativ legea stabileste o competenta alternativa, lasand la alegere
reclamantului sa se adreseze fie instatei de la domiciliul sau, fie celei de la domiciliul paratului.
 Daca a optat pentru instanta de la domiciliul paratului, aceasta are obligatia sa retina si sa
judece cauza.
 Acest regim reprezinta un beneficiu pus la dispozitia reclamantului in baza caruia el poate
alege sub aspect teritorial instanta careia sa se adreseze.

 Actele atașate cererii în contencios administrativ
Legea precizeaza ca reclamantul are obligatia sa anexeze odata cu

cererea introductiva și

actul pe care il ataca sau, dupa caz,

raspunsul prin care i se comunica refuzul de a i se solutiona cererea.
In dreptul comun sarcina probei apartine reclamantului conform principiului de drept ACTOR INCUMBIT
PROBATIO.
In contencios administrativ, legea recunoaste dreptul instantei de a solicita autoritatii publice sa ii
comunice actul administrativ insotit de documentatia care a stat la baza adoptarii lui, iar in cazul in care autoritate
parata nu se conformeaza, poate fi obligata la plata unei amenzi judiciare de 10% din salariul minim brut pe economie
pe fiecare zi de intarziere nejustificata.
Lega recunoaste competenta instantei de cotencios administrativ de a se pronunta nu numai asupra legalitatii
actelor atacate ci si asupra legalitatii tuturor actelor si operatiunilor care au stat la baza acestora.

 Suspendarea executarii actului dedus judecatii
Este reglementata de art. 14 si 15 din legea contenciosului administrativ care permit ca in cazuri bine
justificate si pentru prevenirea riscului producerii unor pagube iminente, reclamantul sa poata solicita si instanta sa
poata dispune suspendarea executarii actului atacat pana la solutionarea cauzei.
Precizam ca suspendarea unui act administrativ reprezinta o exceptie in ceea ce priveste regimul juridic al
actelor administrative, acte care sunt executorii de drept, astfel incat eventuala lor repunere in executare nu poate
avea loc decat in forma si cu procedura ingaduite de legiuitor.
Sunt consacrate doua tipuri de suspendare:
o Suspendarea care poate fi solicitata odata cu cererea prealabila, in temeiul art. 14 din lege, care in
cazul in care se dispune isi produce efectele pana la solutionarea in fond a actiunii. In cazul in care
actiunea principala este admisa, efectele suspendarii sa prelungesc de drept. Daca autoritatea publica
emite un act administrativ care are un continut identic, acesta se considera suspendat de drept, fara a
mai fi necesara parcurgerea procedurii prealabile.
o Suspendarea care poate fi solicitata odata cu actiunea principala, printr-o cerere separata sau
printr-un capat de cerere distinct.
Cele doua tipuri de suspendare prezinta elemente comune cum ar fi urgenta judecatii, caracterul executoriul al
hotararii pronuntate, ceea ce inseamna ca eventualul recurs nu este suspensiv de executare si se exercita intr-un
termen de 5 zile de la comunicarea hotararii.
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Suspendarea are ca efect incetarea oricarei forme de executare a actului astfel atacat pana la expirarea
duratei suspendarii.

 Judecarea cererii
Legea prevede caracterul urgent si cu precadere al judecarii acestor cereri, in completul (1 la fond si 3 la
recurs) prevazut de lege.
Hotararea se redacteaza intr-unt ermen de 30 de zile iar impotriva ei pot fi exercitate caile extraordinare de
atac prevazute de codul de procedura civila, respectiv contestatia in anulare si revizuirea.
Initial a fost consacrat ca si motiv specific de revizuire prin art. 21 alin.2 incalcarea principiului pioritatii
dreptului comunitar, consacrat de art. 148 alin. (2) din Constitutia Romaniei. Aceasta prevedere a fost declarata
neconstitutionala prin decizia nr. 1609/2010, si abrogata prin Legea nr. 299 din 2011 (precizam ca recursul este
suspensiv de executare).

 Particularitati in ceea ce priveste executarea hotararilor pronuntate
in contenciosul administrativ.
O prima particularitate o reprezinta efectele hotararilor pronuntate in contencios administrativ. Avem in
vedere hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care se anuleaza in tot sau in parte un act administrativ
cu caracter normativ. Aceste hotarari sunt general obligatorii si produc efecte pentru viitor publicandu-se in M.Of. al
Romaniei cand privesc acte ale autoritatilor centrale sau in Monitoarele Oficiale ale judetelor si municipiului
Bucuresti cand actele anulate emana de la organele autonome locale si judetene.
o Regimul lor juridic este similar deciziilor Curtii Constitutionale si reprezinta o exceptie de la regula
conform careia o hotarare judecatoreasca produce efecte numai INTER PARTES LITIGANTES.
o Caracterul general obligatoriu al efectelor acestor decizii, are la baza caracterul efectelor actului
administrativ cu caracter normativ pe care il vizeaza, de unde rezulta ca si desfintarea acelor efecte
trebuie sa aiba acelasi caracter.
 Executarea hotararilor judecatoresti se face in termenul stabilit de instanta de contencios administrativ iar
daca aceasta nu a prevazut in cuprinsul hotararii un asemenea termen, executarea se face in termen de 30 de
zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii.
o In cazul in care termenul nu este respectat, instanta poate sa aplice conducatorului autoritatii publice
o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie, pe fiecare zi intarziere, iar reclamantul are
dreptul la despagubiri pentru intarzieire.

o

In cazul in care si dupa aplicarea acestei sanctiuni, hotararea nu a fost pusa in executare, fapta
contituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

 Exceptia de nelegalitate
Dintotdeauna s-a recunoscut ca legalitatea unui act administrativ poate sa fie controlata in 2 moduri:
 Control direct pe baza unei actiuni in contencios administrativ
 Controlul indirect pe cale de exceptie de nelegalitate care are anumite particularitati din punct de vedere al
procedurii, al termenelor si al actelor care pot face obiectu controlului indirect.
o Daca in cadrul controlului direct pot fi vizate atat actele individuale cat si cele normative, controlul
indirect, potrivit art 4 din legea Contenciosului administrativ, poate sa vizeze numai actele
administrative individuale.
Ratiunea pentru care s-au exceptat de la acest control actele normative consta in faptul ca ele pot fi atacate
oricand, pe cand actele individuale numai in termenul de 6 luni si respectiv un an, ceea ce pune problema ca dupa
expirarea acestor termene sa nu se mai poata exercita control direct asupra actelor respective.
In schimb exceptia de nelegalitate poate fi invocata oricand, poate privi doar actele unilaterale cu caracter
individual si poate fi ridicata oricand si in fata oricarei instate judecatoresti, nu doar a celei de contencios
administrativ.
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 Cand se ridica in fata instantei de contencios administrativ, aceasta este competenta sa se
pronunte si asupra exceptiei.
 Daca se ridica in fata altor instante, acestea au obligatia sa verifice daca exceptia are legatura
cu cauza principala, iar in caz afirmativ, suspenda cauza si trimit exceptia spre solutionare
instantei de contecios administrativ. Dupa ce aceasta solutioneaza exceptia se reia judecata.
o Spre deosebire de controlul direct care are ca efect anularea in tot sau in parte a unui act
administrativ, controlul pe baza de exceptie nu determina anularea actului ci doar inalturarea lui
din cauza, actiunea continuand a fi judecata ca si cand actul nu ar exista (ignorandu-l).

Jurisdictia administrativa si actul administrativ jurisdictional
1. Jurisdicţia, în accepţiune lato sensu, poate fi definită ca o activitate de soluţionare a unor litigii ivite în viaţa
publică sau privată, după o procedură asemănătoare celei judecătoreşti şi în urma căreia se dă o soluţie
motivată.
În funcţie de autoritatea publică în a cărei competenţă intră soluţionarea litigiului respectiv putem identifica
mai multe tipuri de jurisdicţii :

jurisdicţia constituţională, exercitată de Curtea Constituţională ;

jurisdicţia judiciară sau justiţie, realizată, în conformitate cu art.126 din Constituţie, de Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe stabilite de lege ;

jurisdicţie administrativă, realizată prin intermediul unor organe administrative cu atribuţii jurisdicţionale.
2.
Jurisdicţia administrativă. Actul administrativ jurisdicţional, ca rezultatul activităţii de jurisdicţie
administrativă.
Definiție şi trăsăturile acesteia:
Jurisdicţia administrativă reprezintă un tip special de de jurisdicţie, înfăptuită de organe de natură
administrativă, care sunt învestite cu atribuţii jurisdicţionale.
Jurisdicţia administrativă poate fi definită ca fiind activitatea de soluţionare a unui litigiu administrativ, după
norme procedurale specifice procedurii judiciare, în urma căreia rezultă un act administrativ cu caracter jurisdicţional.
3.
Elementele de bază care definesc specificitatea jurisdicţiei administrative sunt :
 din punctul de vedere al obiectului, ea reprezintă o soluţionare a unei căi de atac;
 din punctul de vedere al procedurii, regăsim principii specifice procedurii judiciare şi anume : posibilitatea
părţilor de a fi ascultate în instanţă, posibilitatea de a fi reprezentate de un avocat, contradictorialitatea, etc;
 din punctul de vedere al rezultatului, specific jurisdicţiei administrative este faptul că din ea rezultă o hotărâre
motivată, ca natură juridică un act administrativ cu atribuţii jurisdicţionale.
Atribuţii jurisdicţionale sunt conferite unei autorităţi administrative prin lege, iar acest aspect se
realizează expres, fie în mod implicit, prin reglementarea unei proceduri care să poată fi calificată ca procedura
administrativ jurisdicţională.
4.
Actul administrativ jurisdicţional, reprezintă aşa cum am mai amintit, actul adoptat în cadrul unei
activităţi de jurisdicţie administrativă. Actuala lege a contenciosului administrativ, oferă în premieră o
definiţie a acestui tip de act(art.2 alin.1 lit.d), care reprezintă actul emis de o autoritate administrativă
învestită, prin lege organică, cu atribuţii de jurisdicţie administrativă specială.
Din punctul nostru de vedere, putem defini actul administrativ jurisdicţional ca fiind acel act administrativ titpic
emis de un organ al administraţiei publice învestit prin lege cu atribuţii jurisdicţionale, prin care se soluţionează un
litigiu din sfera administraţiei active, după principii specifice procedurii judiciare.
Trăsăturile actului administrativ jurisdicțional sunt următoarele :
1. este un act administrativ tipic din punctul de vedere al organului de la care emană, care este un organ al
administraţiei publice învestit prin lege cu rezolvarea unor litigii ;
2. este adoptat ca urmare a rezolvării unui conflict juridic născut între două sau mai multe persoane fizice sau
juridice, acestea din urmă fiind de drept public sau de drept privat ;
3. actul are un caracter individual, dat fiind litigiul determinat din care emană ;
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4. stabilitatea mai mare de care se bucură şi în baza căreia este exceptat de la principiul revocabilităţii actelor
administrative, dar care nu este identică stabilităţii de care se bucură actele puterii judecătoreşti ;
5. procedura după care se eliberează este similară procedurii judiciare, în ea se regăsesc principii comune şi
anume : contradictorialitatea, independenţa, posibilitatea părţilor de a fi reprezentate de un apărător ;
6. obligaţia motivării actului, care îl apropie pe acesta de sentinţele instanţelor judiciare.
 Aceste acte jurisdicționale cu caracter individual reprezinta specii ale actului adminisrtativ. Pentru a
analiza regimul unui asemenea act, trebuie sa ne raportam la dispozitiile art. 21 Constitutie unde la alin.(4) se
precizeaza ca jurisdictiile administrative sunt facultative si gratuite. In acelasi timp, in legea contenciosului
administrativ, regasim atat o definitie a actului jurisdictional, cat si o definitie a activitatii de jurisdictie : astfel
art. 2 lit e) din legea contenciosului administrativ.
 In doctrina regasim cateva exemple de organe cu atributii de jurisdictie administrativa : comisia
centrala de rechizitii , consiliul national de solutionare a contestatiilor, comisiile de fond funciar judetene.

 Controlul instantelor de contencios administrativ asupra actelor
administrativ-jurisdictionale
 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ nu-si propune sa defineasca si sa explice notiunea de act
administrativ-jurisdictional, misiune ce revine legii speciale care instituie o astfel de jurisdictie, ci are in
vedere reglementarea aspectelor de ordin procedural legate de exercitarea cailor de atac impotriva actelor
administrativ-jurisdictionale.
 „Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite”.
 In concret, art. 6 din lege instituie obligatia partii vatamate care, nemultumita fiind de un act administrativ cu
caracter jurisdictional, voieste sa-l atace in contencios, sa notifice organului jurisdictional administrativ faptul
ca nu opteaza pentru calea de atac administrativ-jurisdictionala (cazul A), sau, daca a exercitat o asemenea
cale de atac, sa notifice intentia de a renunta la ea (cazul B).
o In aceste situatii partea are la dispozitie un termen de 15 zile pentru introducerea actiunii in
contencios administrativ, care curge fie de la notificare – in cazul A , fie de la comunicarea deciziei
organului administrativ jurisdictional sesizat ce atesta renuntarea la jurisdictia speciala
administrativa – in cazul B.
o Actele administrative jurisdicţionale se emit, în mod unilateral , de autorităţile de jurisdicţie
administrativă, anume abilitate de lege şi rezolvă conflicte apărute între servicii publice şi
particulari.
 Prin urmare, pentru ca o autoritate publică să poată pretinde statutul de jurisdicţie administrativă
specială, ea trebuie să îndeplinească – cumulativ – următoarele condiţii6:
 ca respectiva autoritate să fie una administrativă, respectiv să aparţină subsistemului instituţional al
statului, înzestrată cu realizarea funcţiei executive a statului;
 ca autoritatea publică în cauză să fie abilitată, printr-un text expres al unei legi organice, să soluţioneze
stări conflictuale generate ori determinate de acte administrative;
 ca activitatea de soluţionare a unor astfel de litigii (de genul celor arătate mai sus) să se desfăşoare cu
respectarea principiilor contradictorialităţii, dreptului la apărare şi independenţei funcţionale.
 Lipsa oricăreia din cele trei elemente mai sus obiectivate, face ca activitatea unui organ administrativ – chiar
de soluţionare a unor petiţii, în cel mai larg sens al acestei noţiuni – nu poate avea caracter jurisdicţional.

Exemple de autorități publice jurisdicționale.
Plecând de la aceste premise, observăm că, în dreptul autohton, se bucură în mod real de statutul
de jurisdicţie specială administrativă doar Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ce
pot fi formulate în materia procedurilor aferente atribuirii contractelor de achiziţii publice.
6

Câteva consideraţii cu privire la caracterul facultativ al „jurisdicţiilor speciale administrative” Lector univ. dr. Cristian Clipa Facultatea
de Drept şi Ştiinţe Administrative Universitatea de Vest din Timişoara; 18 febr. 2021
https://drept.uvt.ro/administrare/files/1481042436-cristian-clipa.pdf

111
2021

Drept administrativ – sinteze pentru licență
Odină Nicoleta Adriana
Anul II AP (2019 – 2020) UEMR
 Există o definiţie a jurisdicţiei administrative speciale, sub prevederile art. 2 alin. (1) lit. e) din
cuprinsul Legii cu nr. 554/2004. În aceste condiţii, judecătorul are un etalon la care se poate
raporta în a stabili eventualul caracter jurisdicţional al oricărui organ al administraţiei
publice. Un exemplu în sensul celor mai sus arătate ar fi cel al comisiei de reexaminare din
Departamentul de apeluri al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, organ al administraţiei
publice chemat să soluţioneze cererile de revocare a brevetului de invenţie.
 În rest, mai toate celelalte organe ale administraţiei publice chemate să soluţioneze căi de atac (în
realitate, veritabile recursuri administrative, lato sensu), utilizând – în acest scop – elemente de
jurisdicţionalizare – sunt şi rămân organe de administraţie publică activă fără caracter jurisdicţional;
şi aceasta chiar dacă respectivele organe, spre a soluţiona petiţiile adresate lor, recurg la citarea celui
interesat, spre a fi audiat, la ascultarea altor persoane (care, eventual, au cunoştinţă despre starea de
fapt pe care o pretinde ca existentă petentul), administrarea unor dovezi (la cererea celui interesat sau
chiar din oficiu), ş.a.m.d.
 În măsura în care legea, în cel mai larg sens al acestei noţiuni, stabileşte în mod expres faptul că
un oarecare organ al administraţiei publice nu are caracter jurisdicţional, judecătorul nu poate
stabili contrariul, nici chiar dacă sunt evidente elementele de jurisdicţionalizare ce marchează
procedura pe care organul în cauză o urmează ori de câte ori el este provocat (sesizat) să-şi exercite
atribuţiile; un exemplu în acest sens ar fi cel al Comisiei Centrale de Contestaţii din Cadrul Casei
Naţionale de Pensii Publice, în legătură cu care legea stabileşte în mod expres că soluţionează
contestaţii printr-o procedură prealabilă obligatorie care nu are caracter jurisdicţional;
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