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NoĠiuni introductive

Tema 1
NoĠiuni introductive
Tematică:
1) Dreptul administrativ
2) Delimitarea între drept public úi drept privat
3) NoĠiunile de „regim de putere publică”, „serviciu public”, „interes
public”
1. Dreptul administrativ
Dreptul administrativ: este ramura dreptului public care reglementează relaĠiile sociale din sfera administraĠiei publice, precum úi pe cele
de natură conflictuală dintre autorităĠile publice sau structuri private,
învestite cu autoritate publică, pe de o parte, úi cei vătămaĠi în drepturile
lor prin actele administrative ale acestor autorităĠi, pe de altă parte.
Trăsături:
¾ dreptul administrativ este o ramură a dreptului de public;
¾ dreptul administrativ este dominat de principiul legalităĠii, în sensul
că activitatea autorităĠilor administraĠiei publice se desfăúoară pe baza
legilor úi în conformitate cu acestea, urmărindu-se în principal, punerea
lor în aplicare;
¾ dreptul administrativ se caracterizează prin existenĠa unui ansamblu de reguli specifice activităĠilor administrative, distincte de cele care
reglementează raporturile dintre particulari, constituind regimul juridic
administrativ, ce deosebeúte dreptul administrativ de dreptul privat; acesta
mai reglementează relaĠiile sociale ce formează obiectul administraĠiei
publice úi reprezintă „dreptul aplicabil administraĠiei publice”;
¾ normele dreptului administrativ sunt mai mobile faĠă de normele
dreptului privat, aspect ce decurge din specificul activităĠii administrative
úi din transformările rapide care au loc în administraĠie;
¾ în dreptul administrativ, interesul public are prioritate faĠă de interesul particular, pornindu-se de la ideea că, în statul de drept, interesele
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statului sunt ale colectivităĠii, deci trebuie să fie prioritare în raport cu cele
ale individului;
¾ normele dreptului administrativ au, de regulă, caracter imperativ.
2. Delimitarea între drept public úi drept privat
„Dreptul public este cel care se referă la organizarea statului
roman, iar dreptul privat, la interesele fiecăruia.”
(potrivit lui Ulpian)
Dreptul public cuprinde normele care se referă la organizarea úi
funcĠionarea autorităĠilor publice, raporturile dintre aceste autorităĠi, dintre
stat úi particulari, precum úi raporturile dintre state.
Dreptul privat cuprinde ansamblul normelor juridice ce reglementează relaĠiile sociale patrimoniale úi nepatrimoniale dintre particulari (fie
dintre persoane fizice, fie dintre acestea úi persoane juridice ori numai
dintre persoane juridice), toate aceste categorii de subiecte acĠionând în
nume personal, nu ca purtătoare ale autorităĠii publice.
Dreptul administrativ este o ramură a dreptului public.
Deosebiri între normele de drept public úi cele de drept privat:
¾ dreptul privat reglementează interesul particular (individual), în
timp ce normele de drept public reglementează un interes general, al
unei colectivităĠi;
¾ în dreptul privat părĠile se află pe picior de egalitate, în timp ce în
dreptul public subiectele raportului juridic sunt formate din stat sau o
autoritate a acestuia, deci părĠile se află într-o poziĠie de subordonare.
3. NoĠiunile de „regim de putere publică”, „serviciu public”,
„interes public”
Regimul de putere publică este regimul în care prevalează
interesul general atunci când este în conflict cu interesul particular, prin intermediul prerogativelor acordate de ConstituĠie úi
de legi.
Puterea publică este reprezentată de prerogativele ce fac ca interesul general să prevaleze faĠă de interesul particular. Aceste prerogative
rezultă din ConstituĠie úi din alte legi organice; pe ele se fundamentează
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capacitatea de drept public a organelor administraĠiei publice. În virtutea
acestei capacităĠi, organele administraĠiei emit acte administrative, care
se execută din oficiu úi se aplică direct.
Serviciul public reprezintă activitatea organizată sau autorizată de o
autoritate a administraĠiei publice, pentru a satisface nevoi sociale în
interes public.
Pot presta servicii publice, alături de instituĠiile publice, úi alte structuri
ale statului sau ale unităĠilor administrativ-teritoriale úi structuri private,
special autorizate în acest sens (de o autoritate a administraĠiei publice).
Exemplu: serviciu public este transportul. Cine prestează serviciul
public, poate fi un operator de stat sau un operator privat.
Interesul public desemnează necesităĠile materiale úi spirituale ale
cetăĠenilor, la un moment dat, cu precizarea că această sintagmă este
un concept ce depinde de scopurile politice, sensul său putând să se
modifice odată cu schimbarea concepĠiilor politice, în cazul unei alternanĠe la putere.
Aúadar, cine stabileúte interesul public este întotdeauna legiuitorul.
4. AplicaĠii practice
4.1. Întrebări
¾ Ce este dreptul administrativ?
¾ Cărei ramuri îi aparĠine dreptul administrativ?
¾ ComentaĠi definiĠia dată de Ulpian delimitării între dreptul public úi
dreptul privat.
¾ Ce înseamnă regimul de putere publică?
¾ ùtiĠi să daĠi un exemplu de serviciu public?
¾ Studentul, atunci când urmează cursurile unei universităĠi are un
interes public sau privat pentru proceda astfel?
4.2. Teme de referat1:
¾ Serviciile publice din statele membre ale Uniunii Europene
¾ DistincĠia dintre dreptul public úi dreptul privat
1

Modelul de referat recomandat este prezentat în partea finală a acestui Caiet
de seminar.

20

Manual de drept administrativ. Caiet de seminar

¾ Serviciul public – actualităĠi úi perspective
¾ Trăsăturile úi clasificarea serviciilor publice
4.3. Test-grilă1
1. Dreptul administrativ este o ramură a:
a) dreptului privat;
b) dreptului public;
c) dreptului constituĠional.
2. Obiectul dreptului administrativ îl constituie:
a) normele juridice care reglementează organizarea, funcĠionarea úi
activitatea autorităĠilor administraĠiei publice;
b) normele juridice care reglementează activitatea administraĠiilor financiare;
c) normele juridice care reglementează activitatea autorităĠilor
administraĠiei publice.
3. Dreptul public se referă la:
a) organizarea statului român;
b) interesele particularilor;
c) organizarea statului român úi a intereselor particularilor.
4. Regimul juridic aplicabil administraĠiei publice este:
a) regim de putere publică
b) regimul în care predomină interesul privat
c) regim mixt.
5. Serviciul public reprezintă:
a) acea activitate desfăúurată sau autorizată de către un organ public,
prin care se realizează nevoi sociale de interes public;
b) acea activitate desfăúurată de către societăĠile comerciale;
c) acea activitate desfăúurată sau autorizată de un organ public prin
care se realizează atât nevoi sociale de interes public, cât úi de interes
particular.
1

Este corectă numai o singură variantă de răspuns.
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6. Puterea publică presupune:
a) posibilitatea de a emite decizii obligatorii care se execută din
oficiu;
b) posibilitatea de a aplica măsuri de constrângere;
c) posibilitatea de a emite decizii obligatorii care se execută din
oficiu úi posibilitatea de a aplica măsuri de constrângere.
7. Pot presta servicii publice, alături de instituĠiile publice, úi alte structuri ale statului sau ale unităĠilor administrativ-teritoriale úi:
a) regiile autonome;
b) societăĠile mixte;
c) persoanele juridice de drept privat autorizate în acest sens de
către o autoritate a administraĠiei publice.
8. MenĠinerea ordinii publice este obligaĠia:
a) statului;
b) profesiunilor medicale;
c) profesiunilor liberale.
9. Persoanele juridice de drept privat pot presta servicii publice:
a) în orice condiĠie;
b) numai dacă sunt autorizate în acest sens de o autoritate a administraĠiei publice;
c) numai după 3 ani de la înfiinĠare.
10. Una din trăsăturile dreptului administrativ se referă la:
a) în dreptul administrativ, interesul public are prioritate faĠă de interesul particular;
b) în dreptul administrativ interesul particular primează;
c) în dreptul administrativ, interesul public se realizează numai prin
negociere cu reprezentanĠii societăĠii civile.
11. Dreptul administrativ are strânse legături cu:
a) dreptul financiar;
b) dreptul constituĠional;
c) dreptul Uniunii Europene.
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12. În dreptul public subiectele raportului juridic:
a) se află în poziĠii de egalitate;
b) se află într-o poziĠie de subordonare;
c) se află în poziĠii de egalitate ori de subordonare, la alegere.
13. Cine stabileúte care este interesul public pentru populaĠie?
a) populaĠia;
b) legiuitorul;
c) preúedintele Ġării.
4.4 SpeĠă
Reclamantul AB a chemat în judecată pe pârâĠii Primăria Municipiului Arad úi pe SC „T.D.” SRL, solicitând instanĠei ca prin hotărârea ce
va pronunĠa să dispună anularea deciziei de ridicare a autovehiculului
AR-33-VLL din data de 15 aprilie 2012 úi obligarea pârâĠilor, în solidar, la
plata sumei de 1500 lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul suferit.
AB úi-a motivat cererea arătând că în data de 15 aprilie 2012, ora
00
18 , autovehiculul său cu numărul de înmatriculare AR-33-VLL a fost
ridicat de pe bulevardul Unirii din oraúul Arad, din zona blocului T 12, de
către SC „T.D.” SRL care nu avea calitatea să ridice autovehiculul de pe
drumurile publice, deúi în zonă nu există niciun indicator de oprire sau
staĠionare interzisă, nici indicatoare de avertizare a ridicării de autovehicule.
Reclamantul a arătat instanĠei că a formulat plângere în baza art. 7
din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, însă Primăria Municipiului Arad, prin adresa nr. 12987 din 19 mai 2012, a refuzat
să revoce actul administrativ.
Pârâta, SC „T.D.” SRL, a formulat la primul termen întâmpinare prin
care a solicitat respingerea acĠiunii formulate de reclamantul AB, ca neîntemeiată.
Pârâta a arătat instanĠei că a încheiat cu Primăria Municipiului Arad,
prin primar, un contract de concesiune în baza căruia procedează la emiterea unei decizii de ridicare úi ridică în fapt autovehicule parcate
neregulamentar pe zonele stabilite prin dispoziĠia primarului nr. 356 din
15 martie 2012 úi le duce în locuri special amenajate până la restituirea
acestora proprietarilor, în schimbul unui tarif.
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Întrebări:
1) Pârâta avea calitatea să ridice autovehicule de pe drumurile
publice?
2) În speĠă identificaĠi un serviciu public? NominalizaĠi.
3) Ce soluĠie aĠi da în situaĠia în care aĠi fi judecătorul care trebuie să
soluĠioneze această speĠă?
4.5. Bibliografie
¾ D. Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. I, ed. a IV-a, Bucureúti,
Ed. C.H. Beck, 2018.
¾ N. Popa, Teoria generală a dreptului, ed. a IV-a, Ed. C.H. Beck,
Bucureúti, 2016.
¾ V. Vedinaú, Drept administrativ, ed. a XI-a revăzută úi actualizată,
Ed. Universul Juridic, Bucureúti, 2019.
¾ Verginia Vedinaú, Codul administrativ adnotat. NoutăĠi, examinare
comparativă, note explicative, Ed. Universul Juridic, Bucureúti, 2019.
¾ A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, vol. I, ed. a IV-a,
Ed. All Beck, Bucureúti, 2005.
¾ A. Trăilescu, Drept administrativ, ed. a IV-a, Ed. C.H. Beck,
Bucureúti, 2010.
¾ I. Alexandru, I.V. Ivanoff, C. Gilia, Sisteme politico-administrative
europene, Ed. Bibliotheca, Târgoviúte, 2007.
¾ I. Corbeanu, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureúti, 2002.
¾ M.C. Cliza, Drept administrativ, Partea I, Curs universitar, Bucureúti, Ed. Pro Universitaria, 2010.
¾ V. Prisăcaru, Tratat de drept administrativ român, Partea generală,
ed. a III-a, revăzută úi adăugită de autor, Ed. Lumina Lex, Bucureúti,
2002.
¾ Fl. Coman-Kund, Al.-S. Ciobanu, Drept administrativ. Sinteze teoretice úi practice pentru activitatea de seminar, Partea I, ed. a II-a, revăzută
úi actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureúti, 2008.
¾ C.-S. Săraru, Contractele administrative. Reglementare. Doctrină.
JurisprudenĠă, Ed. C.H. Beck, Bucureúti, 2009.
4.6. LegislaĠie incidentă
¾ ConstituĠia României;
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¾ Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, publicată
M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004, cu ultimele modificări prin Legea
nr. 212/2018 pentru modificarea úi completarea Legii nr. 554/2004, publicată în M. Of. nr. 658 din 30 iulie 2018.
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Tema 2
NoĠiuni generale privind administraĠia publică
Tematică:
1. Teoria separaĠiei puterilor în stat
2. NoĠiunea de „administraĠie publică”
3. NoĠiunea de „autorităĠi publice” conform ConstituĠiei României
4. Analiza art. 52 din ConstituĠie
5. RelaĠia executiv-administraĠie publică
1. Teoria separaĠiei puterilor în stat
Potrivit art. 1 alin. (4) din ConstituĠie, statul se organizează potrivit
principiului separaĠiei úi echilibrului puterilor – legislativă, executivă úi
judecătorească – în cadrul democraĠiei constituĠionale.
IniĠial, în prima sa redactare, ConstituĠia României prevedea într-un
mod implicit principiul separaĠiei puterilor în stat, pentru ca apoi, în 2003,
acesta să fie consacrat expres.
La nivelul statului român puterea publică se exercită prin intermediul
aparatului de stat, respectiv autorităĠilor/organelor reprezentative ale
poporului, precum úi prin referendum. AutorităĠile care compun aparatul
de stat sunt organizate într-un sistem constituĠional unitar, fiind învestite
cu competenĠă statală (putere publică delegată).
Potrivit ConstituĠiei revizuite, puterea de stat exercită trei funcĠii distincte, separate în realizarea lor efectivă, úi anume: legislativă, executivă
úi judecătorească.
¾ FuncĠia legislativă reprezintă funcĠia de creare a legilor. Prin
aceasta se instituie reguli de conduită generale úi impersonale, obligatorii pentru întreaga populaĠie, a căror garantare se realizează prin forĠa
coercitivă a statului, instituĠionalizată la nivelul unui aparat de specialitate
de natură administrativă sau judiciară.
AutorităĠile care realizează funcĠia legislativă a statului, potrivit ConstituĠiei României din 1991, sunt: Parlamentul României, care reprezintă
unica autoritate legiuitoare a Ġării, precum úi o serie de instituĠii cu
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caracter consultativ, precum Consiliul Legislativ sau Consiliul Economic
úi Social.
¾ FuncĠia executivă reprezintă funcĠia de executare a legilor
adop-tate de către Parlament, înĠeleasă ca activitate derivată, de conducere a executării, asigurare a executării úi executare în concret a
legilor úi a celorlalte acte normative.
AutorităĠile care, potrivit ConstituĠiei României, exercită funcĠia executivă a statului sunt: Guvernul României, autorităĠile administraĠiei publice
centrale de specialitate úi serviciile deconcentrate ale acestora, prefectul,
autorităĠile administraĠiei publice locale autonome.
¾ FuncĠia judecătorească reprezintă funcĠia de aplicare a legii la
cazuri concrete în care conĠinutul acesteia este disputat între una sau
mai multe părĠi.
AutorităĠile care, potrivit ConstituĠiei, exercită funcĠia judecătorească
a statului sunt: instanĠele judecătoreúti, Ministerul Public úi Consiliul
Superior al Magistraturii.
Pentru principiul separaĠiei puterilor în stat existenĠa celor trei funcĠii
statale, distincte úi independente în acĠiune unele faĠă de altele, este
esenĠială. Fiecărei funcĠii îi corespunde o putere, respectiv o prerogativă
decizională, o competenĠă statală, delegată de la popor unor autorităĠi
specifice. Activitatea fiecărei categorii de autorităĠi este autonomă în
raport cu categoriile de autorităĠi care exercită alte funcĠii statale.
În concluzie, din redactarea art. 1 alin. (4) din ConstituĠie, înĠelegem
că prin ConstituĠie:
¾ se identifică prerogativele specifice fiecărei puteri, însă există úi
elemente de convergenĠă care au rolul de a le echilibra;
¾ echilibrul exercitării puterilor în stat este asigurat prin mecanisme
constituĠionale úi legale de control reciproc între autorităĠile statului, dar úi
de o serie de autorităĠi constituĠionale cu caracter autonom faĠă de autorităĠile clasice de exercitare a funcĠiunilor fundamentale ale statului,
precum: Curtea ConstituĠională, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului etc.
2. NoĠiunea de administraĠie publică
AdministraĠia publică se poate defini ca fiind ansamblul activităĠilor
Preúedintelui României, Guvernului, autorităĠilor administrative autonome
centrale, autorităĠilor administrative autonome locale úi, după caz,
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structurilor subordonate acestora, prin care, în regim de putere publică, se
aduc la îndeplinire legile sau, în limitele legii, se prestează servicii publice.
AdministraĠia publică are două sensuri:
– AdministraĠia publică în sens formal, care reprezintă ansamblul
autorităĠilor úi instituĠiilor publice care realizează, pe baza úi în vederea
executării legii, o activitate cu un anumit specific.
– AdministraĠia publică în sens material, care înseamnă activitatea
de organizare a executării úi de executare în concret a legilor de către
autorităĠile care compun acest sistem, în vederea satisfacerii intereselor
generale.
ComparaĠie între administraĠia privată úi administraĠia publică:
– AdministraĠia privată urmăreúte obĠinerea unui profit material, reuúita
în afaceri úi, în secundar, binele public.
– AdministraĠia publică urmăreúte satisfacerea interesului public în
mod dezinteresat, inclusiv prin realizarea de servicii publice.
~ AdministraĠia publică îúi desfăúoară activitatea prin acte administrative, fapte materiale juridice úi operaĠiuni tehnico-materiale.
I. Actele administrative reprezintă forma juridică principală a activităĠii organelor administraĠiei publice, care constau într-o manifestare unilaterală úi expresă de voinĠă de a da naútere, a modifica sau a stinge
drepturi úi obligaĠii, în realizarea puterii publice, sub controlul principal de
legalitate al instanĠelor judecătoreúti.
II. Faptele materiale juridice constau în transformări în lumea materială úi produc prin acestea efecte juridice, independent de existenĠa
unei manifestări de voinĠă în acest scop (neînregistrarea unei persoane
pe listele electorale, edificarea unei construcĠii pe un teren aparĠinând
domeniului public dă naútere unui drept de proprietate publică asupra
acelei construcĠii, calamităĠile naturale etc.). Acestea includ atât acĠiunile
omeneúti (contravenĠiile), cât úi evenimentele naturale (inundaĠiile, naúterea, moartea).
III. OperaĠiunile tehnico-materiale reprezintă anumite activităĠi pe
care le realizează autorităĠile administraĠiei publice în vederea realizării
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Capitolul I
NOğIUNI FUNDAMENTALE
ALE ADMINISTRAğIEI PUBLICE
SecĠiunea 1
NoĠiuni introductive
În prezentul curs1 vom opera cu noĠiuni precum: drept administrativ,
putere publică, serviciu public, interes public, administraĠie publică ori autoritate publică, funcĠie publică, principii de organizare úi funcĠionare a
administraĠiei publice etc. Ca să înĠelegem care este semnificaĠia acestor
noĠiuni, materia de semestrul I, intitulată „Drept administrativ, Partea I”,
este structurată în capitole precum: NoĠiuni fundamentale ale administraĠiei publice; Dreptul administrativ; AutorităĠi publice centrale precum: Preúedintele României ori Guvernul României, precum úi administraĠia centrală de specialitate; AdministraĠia publică locală, precum úi funcĠia
publică. Succesiunea capitolelor nu este întâmplătoare, deoarece s-au
avut în vedere definirea úi aprofundarea termenilor specifici materiei
dreptului administrativ, analiza dreptului administrativ sub aspectul:
definiĠiei, obiectului, trăsăturilor, normelor, izvoarelor ori raporturilor de
drept administrativ. Ulterior, aceste noĠiuni fiind clarificate s-a trecut la
analiza autorităĠilor publice, pe cele trei paliere ale organizării autorităĠilor
publice, respectiv: nivel central, intermediar úi local, pentru ca acest curs
să se încheie cu partea dedicată personalului din administraĠia publică,
respectiv: funcĠia publică úi funcĠionarii publici.
1

EdiĠia a treia a acestui curs este actualizată pe baza legislaĠiei existente la data
de 26.09.2019.
Necesitatea actualizării acestui curs s-a datorat codificării dreptului administrativ
prin O.U.G. nr. 57/2019, publicată în M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019 dar úi a altor modificări legislative anterioare.
În situaĠia în care Codul administrativ va fi declarat neconstituĠional, întrucât a fost
deja atacat la Curtea ConstituĠională a României de către Avocatul Poporului în data de
28.08.2019 (conform informaĠiei publice, disponibile online la adresa: http://www.avp.ro/
exceptii2019/exceptia2_2019.pdf, accesat la data de 30.08.2019), toate referirile din
acest curs la Codul administrativ, nu vor mai fi valabile.
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Din antichitate dreptul a fost împărĠit în două ramuri: drept public úi
drept privat. DistincĠia dintre dreptul public úi dreptul privat a fost exprimată
de către Ulpian úi a fost preluată de generaĠii, fiind úi cea mai cunoscută
definiĠie, respectiv: „Dreptul public este cel care se referă la organizarea
statului roman, iar dreptul privat la interesele particularilor”. În raport cu
această clasificare, dreptul administrativ este plasat în sfera dreptului public.
Criteriile care au prezidat iniĠial (în dreptul roman) la această diviziune au
fost instituite de Ulpian, cel care a vorbit primul de criteriul utilităĠii úi interesului general (statal) în cadrul dreptului public (ad statum rei Romane
spectat) úi privat în cadrul dreptului privat (ad singulorum utilitatem)1.
Aúadar, la baza acestei distincĠii stă deci interesul ocrotit prin norma
de drept2. Atunci când acest interes este relativ la viaĠa cetăĠii, suntem în
sfera dreptului public, se arată în doctrina recentă. Când norma de drept
e privitoare la individ, suntem în sfera dreptului public, se afirmă în acelaúi
context3. În acelaúi sens este úi opinia lui Dan Claudiu Dăniúor într-un
studiu recent în care afirmă: „Criteriul în mod tradiĠional utilizat pentru a
distinge dreptul public de dreptul privat este utilizabil, în principiu úi pentru
a distinge spaĠiul public de spaĠiul privat, iar acest criteriu este cel al naturii
interesului”4. Aceste criterii au fost în timp completate sau chiar abandonate în teoria juridică, mai ales în condiĠiile în care statul a acĠionat pe
terenul intereselor private, instanĠele judecătoreúti úi-au extins competenĠele de judecată cenzurând úi modificând clauze contractuale, iar
sistemul preĠurilor úi al concurenĠei a fost reglementat legal5.
În cadrul dreptului administrativ, înĠeles ca ramură a dreptului public,
noĠiunea de administraĠie publică ocupă poziĠia centrală6 úi este úi firesc
să fie aúa. Aúa cum s-a arătat în doctrină, administraĠia este cea mai
complexă activitate a statului; ea este omniprezentă în cadrul societăĠii, a
vieĠii oamenilor úi din aceste considerente există preocuparea permanentă
1

N. Popa, „Sistemul dreptului, un concept perimat?”, în Revista de Drept Public
nr. 1/2015, p. 20.
2
V. Vedinaú, Drept administrativ, ed. a IV-a revăzută úi actualizată, Ed. Universul
Juridic, Bucureúti, 2009, p. 7.
3
Idem.
4
D.C. Dăniúor, Fundamentele statului úi criteriile de nediscriminare (comentarii ale
dispoziĠiilor art. 4 din ConstituĠia României), Revista de drept public nr. 1/2008, p. 41.
5
Nicolae Popa, op. cit., pp. 20-21.
6
D. Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. I, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureúti,
2008, p. 4.
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a factorilor politici de decizie de a face din administraĠia publică o forĠă în
interesul oamenilor1.
NoĠiunea de „administraĠie publică” are două sensuri: sensul funcĠional
material úi sensul organic, urmând să le dezvoltăm în secĠiunile dedicate
acestui subiect. Cum, în principiu, administraĠia publică este strâns legată
de existenĠa unor structuri politico-teritoriale cu caracter statal, activitatea
administrativă se circumscrie unui teritoriu de dimensiuni mai mari sau mai
mici2. De aici úi apariĠia acelui sistem binar de organizare a administraĠiei
publice pe un anume teritoriu: administraĠie publică centrală – administraĠie publică locală3. Pe de altă parte, teritoriul este considerat în literatura
de specialitate ca unul dintre elementele constituĠionale ale statului4.
NoĠiunea modernă de administraĠie publică în România este legată
de transformările politice úi sociale ale celor două Principate Române de
la începutul secolului al XIX-lea, fiind de fapt, produsul acestora5. Acest
sistem (s.n. al administraĠiei publice) este format din: Preúedintele României, Guvernul României, ministere úi celelalte organe ale administraĠiei
publice centrale de specialitate; autorităĠi administrative centrale autonome, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor úi ale celorlalte
organe centrale, din unităĠile administrativ-teritoriale; prefectul; autorităĠi
autonome ale administraĠiei publice locale (consiliile locale, primarul,
consiliile judeĠene); instituĠii publice subordonate ministerelor, altor organe
centrale ale administraĠiei publice sau autorităĠilor autonome ale administraĠiei publice locale; alte structuri publice6.
Dobândirea statutului de stat membru al Uniunii Europene la 1 ianuarie
2007 atrage pentru România consecinĠa receptării spiritului consacrat
în documentele Uniunii în materia regionalizării, însă nu trebuie să se
I. Corbeanu, Drept administrativ – Curs universitar, ed. a II-a revăzută úi completată,
Ed. Lumina Lex, Bucureúti, 2010, p. 11.
2
M. GuĠan, Istoria administraĠiei publice româneúti, ed. a II-a revăzută úi adăugită,
Ed. Hamangiu, Bucureúti, 2006, p. VI.
3
Idem.
4
M. Constantinescu, Comentariu în ConstituĠia României, revizuită. Comentarii úi
explicaĠii, de M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Ed. All Beck,
Bucureúti, 2004, p. 5.
5
C. Ionescu, Raporturile Parlamentului cu Guvernul úi Preúedintele României. Comentarii constituĠionale, Ed. Universul Juridic, Bucureúti, 2013, p. 29.
6
R.N. Petrescu, Drept administrativ, Ed. Hamangiu, Bucureúti, 2009, p. 5 úi 6.
1
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confunde regiunile de dezvoltare cu regiunile ca unităĠi administrativ-teritoriale, se arată într-un studiu recent1.
– Prima categorie de regiuni are o consacrare legală, úi anume
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională a României2. Regiunile
de dezvoltare sunt zone care cuprind teritoriul judeĠelor în cauză, respectiv al municipiului Bucureúti, constituite în baza unor convenĠii încheiate
între reprezentanĠii consiliilor judeĠene sau, după caz, ai Consiliului
General al Municipiului Bucureúti, úi care funcĠionează în temeiul Legii
nr. 315/2004. Legea reglementează 8 regiuni de dezvoltare pe teritoriul
României úi, potrivit art. 5, acestea nu sunt unităĠi administrativ-teritoriale
úi nu au personalitate juridică.
– UnităĠile administrativ-teritoriale au personalitate juridică, iar Legea
administraĠiei publice locale nr. 215/20013 prevede că unităĠile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, având capacitate
juridică deplină úi patrimoniu propriu.
Pe parcursul acestui curs, aproximativ în toate capitolele, aúa cum
am arătat anterior, vom opera cu noĠiuni precum: putere publică, serviciu
public, interes public, act administrativ, contencios administrativ, dar úi
altele, aúa cum au fost ele definite de Legea contenciosului administrativ,
astfel că în continuare vom puncta câteva elemente definitorii ale acestor
noĠiuni.
Regimul de putere publică este definitoriu pentru dreptul administrativ; scopul administraĠiei îl reprezintă satisfacerea interesului general,
a binelui public, astfel încât, un asemenea scop impune ca autorităĠile
administrative să dispună de anumite mijloace, iar pe de altă parte, de
anumite prerogative, de o poziĠie de superioritate faĠă de cei administraĠi4.
Serviciu public reprezintă activitatea organizată sau autorizată de o
autoritate publică, în scopul satisfacerii unui interes public.
Interes public este interesul care vizează ordinea de drept úi democraĠia constituĠională, garantarea drepturilor, libertăĠilor úi îndatoririlor
1

V. Vedinaú, NeconstituĠionalitatea serviciilor publice organizate ca structuri regionale, Dreptul nr. 1/2001, p. 193.
2
Publicată în M. Of. nr. 577 din 29 iunie 2004.
3
A fost abrogată prin Codul administrativ recent adoptat (O.U.G. nr. 57 privind Codul
administrativ, publicată în M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019).
4
V. Vedinaú, op. cit., 2009, p. 9.
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fundamentale ale cetăĠenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea
competenĠei autorităĠilor publice.
Contenciosul administrativ reprezintă activitatea de soluĠionare, de
către instanĠele de contencios administrativ competente, a litigiilor în care
cel puĠin una dintre părĠi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut
fie din emiterea sau încheierea unui act administrativ, fie din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.
Actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică, în vederea executării sau a organizării
executării legii, dând naútere, modificând sau stingând raporturi juridice
(...).
În fine, funcĠia publică reprezintă ansamblul atribuĠiilor úi responsabilităĠilor stabilite de autoritatea sau instituĠia publică, în temeiul legii, în
scopul realizării competenĠelor sale.
În plus de aceasta, Codul administrativ1, recent adoptat în anul 2019,
utilizează o serie de termeni, pe care îi defineúte în cuprinsul său.
Codul administrativ reglementează cadrul general pentru organizarea
úi funcĠionarea autorităĠilor úi instituĠiilor administraĠiei publice, statutul
personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile
publice precum úi unele reguli privind proprietatea publică úi privată a
statului úi a unităĠilor administrative-teritoriale.
Prin urmare, terminologia utilizată în cuprinsul Codului administrativ,
este următoarea:
„Aleúi locali – primarul, viceprimarul, consilierii locali, preúedintele
consiliului judeĠean, vicepreúedinĠii consiliului judeĠean úi consilierii judeĠeni; în exercitarea mandatului lor, aleúii locali îndeplinesc o funcĠie de
autoritate publică;
AdministraĠie publică – totalitatea activităĠilor desfăúurate în regim de
putere publică, de organizare a executării úi de executare în concret a
legii úi de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului
public naĠional/general.
Autoritate publică – un organ de stat sau al unei unităĠi administrativ
teritoriale care acĠionează în regim de putere publică pentru satisfacerea
unui interes public.
1

În situaĠia în care Codul administrativ va fi declarat neconstituĠional, toate referirile din acest curs la acest act normativ, nu vor mai fi valabile.
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Autoritatea administraĠiei publice – autoritatea publică care acĠionează
pentru organizarea executării sau executarea în concret a legii sau
pentru prestarea serviciilor publice.
Capacitate administrativă – ansamblul resurselor materiale, financiare,
instituĠionale úi umane de care dispune o unitate administrativ-teritorială,
cadrul legal care reglementează domeniul de activitate, precum úi modul
în care acestea sunt valorificate în activitatea proprie, potrivit competenĠei
stabilite prin lege.
CompetenĠă – ansamblul atribuĠiilor stabilite prin lege, care conferă
autorităĠilor úi instituĠiilor administraĠiei publice drepturi úi obligaĠii de a
desfăúura, în regim de putere publică úi sub propria responsabilitate, o
activitate de natură administrativă.
Colectivitate locală – totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în
unitatea administrativ-teritorială respectivă.
InstituĠie publică – structură funcĠională care acĠionează în regim de
putere publică úi/sau prestează servicii publice úi care este finanĠată din
venituri bugetare úi/sau din venituri proprii, în condiĠiile legii finanĠelor
publice.
Demnitari – persoane care exercită funcĠia de demnitate publică în
temeiul unui mandat, potrivit ConstituĠiei, prezentului cod úi altor acte
normative.
FuncĠia publică – ansamblul atribuĠiilor úi responsabilităĠilor, stabilite
în temeiul legii, în scopul exercitării prerogativelor de putere publică de
către autorităĠilor úi instituĠiilor publice.
Serviciu public – activitatea sau ansamblul de activităĠi organizate de
o autoritate a administraĠiei publice ori de o instituĠie publică sau autorizată/autorizate ori delegată de acestea, în scopul satisfacerii unei nevoi
cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat úi continuu.
Răspunderea administrativă – este acea formă a răspunderii juridice
care constă în ansamblul de drepturi úi obligaĠii de natura administrativă
care, potrivit legii, se nasc ca urmare a săvârúirii unei fapte ilicite prin
care se încalcă, de regulă, norme ale dreptului administrativ”.
Regim de putere publică – ansamblul prerogativelor úi constrângerilor prevăzute de lege în vederea exercitării atribuĠiilor autorităĠilor úi
instituĠiilor administraĠiei publice care le conferă posibilitatea de a se
impune cu forĠă juridică obligatorie în raporturile lor cu persoane fizice
sau juridice, pentru apărarea interesului public.
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UnităĠile administrativ-teritoriale – comunele, municipiile, oraúele úi
judeĠele”.
Aúa cum s-a arătat recent în doctrină1, din compararea definirii
instituĠiei publice úi a autorităĠii publice reiese:
 „Elementul principal care le deosebeúte este referirea la modul de
finanĠare, care nu ni se pare suficient de relevant, în contextul în care úi
autorităĠile publice sunt finanĠate de la bugetul de stat sau al unităĠilor
administrativ-teritoriale sau pot avea venituri proprii úi se supun aceleiaúi
legi.
 Un alt criteriu de departajare este cel legat de scopul úi regimul
juridic în care funcĠionează, din formularea legală, putându-se interpreta
că, în cazul instituĠiilor publice, conjuncĠia úi/sau, care leagă faptul că
acestea acĠionează în regim de putere publică de aceea că prestează
servicii publice, determină concluzia că ele pot să acĠioneze úi în regim
de drept privat”.
Nu în ultimul rând, în contextul globalizării dreptului, se foloseúte în
doctrină, dar úi în cuprinsul unor acte normative expresia: „dreptul la o
bună administrare”. Dreptul la o bună administrare nu este prevăzut încă
de ConstituĠia noastră, însă pe plan european este deja consacrat.
Dreptul la o bună administrare este reglementat de art. 41 din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, conĠinutul acesteia fiind
recunoscut de U.E. prin art. 6 al Tratatului privind Uniunea Europeană,
parte a Tratatului de la Lisabona2. În doctrină se consideră că prin această
recunoaútere se poate vorbi despre naúterea unui veritabil drept administrativ european3.
Pe plan european dreptul la o bună administrare este strâns legat de
Mediatorul European. InstituĠia Ombudsmanului sau a Mediatorului
European a fost înfiinĠată prin Tratatul de la Maastricht în 1992, iar rolul
său este de a primi reclamaĠii referitoare la acte de administrare
1
Verginia Vedinaú, Codul administrativ adnotat. NoutăĠi, examinare comparativă,
note explicative, Ed. Universul Juridic, Bucureúti, 2019, p. 20.
2
R. Carp, În direcĠia unui drept administrativ european? Buna administrare potrivit
normelor cu úi fără forĠă constrângătoare ale Consiliului Europei úi Uniunii Europene, în
Revista de drept public nr. 4/2010, p. 6.
3
E. Bălan, C. Iftene, G. Varia, M. Văcărelu, Dreptul administrativ european – spre
o concepĠie unitară în doctrina úi practica românească, Ed. Comunicare.ro, Bucureúti,
2008, p. 162, apud Radu Carp, op. cit., p. 6.
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deficientă în activitatea instituĠiilor sau organismelor comunitare1 (s.n.
europene).
Adoptând Recomandarea CM/R (2007)7, referitoare la o bună administrare2, Comitetul Miniútrilor a definit buna administrare ca fiind o componentă a bunei guvernări úi a afirmat că dreptul la o bună administrare
este sinteza tuturor drepturilor recunoscute în favoarea persoanelor
particulare în raport cu autorităĠile publice3.

SecĠiunea a 2-a
NoĠiunea de autoritate publică potrivit ConstituĠiei României
ConstituĠia României foloseúte noĠiunea de autoritate publică úi nu
organ de stat, existând úi un titlu dedicat, respectiv titlul III intitulat: „AutorităĠile publice”. Pe de altă parte, Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004 prevede în art. 2 alin. (1) lit. b) că este considerat autoritate
publică: „orice organ de stat sau al unei unităĠi administrativ-teritoriale”.
NoĠiunea de autoritate publică nu este definită în ConstituĠie, însă, o
regăsim în Codul administrativ, conform căruia, o autoritate publică
este: „un organ de stat sau al unei unităĠi administrativ teritoriale care
acĠionează în regim de putere publică pentru satisfacerea unui interes
public”4.
Nu în ultimul rând, trebuie să Ġinem seama de prevederile art. 1 alin. (4)
din ConstituĠie, potrivit căruia: „Statul se organizează potrivit principiului
separaĠiei úi echilibrului puterilor – legislativă, executivă úi judecătorească – în cadrul democraĠiei constituĠionale”.
Aúadar, pentru a vedea care sunt autorităĠile publice, trebuie să
stabilim dacă există vreo legătură între administraĠia publică úi cele trei
1
E. ùtefan, Ombudsmanul European în lumina ConstituĠiei Europene, Revista de
drept public nr. 1/2006, p. 105.
2
Recomandarea CM/R (2007)7 a fost adoptată de Comitetul Miniútrilor la 20 iunie
2007 la a 999-a bis Reuniune a DelegaĠilor Miniútrilor din statele membre ale Consiliului
Europei.
3
E. Albu, Motivarea actelor administrative – garanĠie a dreptului la o bună administraĠie (administrare), în Revista de drept public nr. 4/2010, p. 48 úi 49.
4
În situaĠia în care Codul administrativ va fi declarat neconstituĠional, toate referirile din acest curs la acest act normativ, nu vor mai fi valabile.
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puteri în stat. Prin scopul său, administraĠia publică este legată de puterea
legislativă care prin activitatea sa principală, constând în legiferare,
circumscrie úi stabileúte finalitatea úi sensul în care administraĠia va
acĠiona; administraĠia publică este legată úi de puterea judecătorească
ale cărei hotărâri sunt aplicate úi executate tot în sfera acesteia; prin
natura ei administraĠia publică este legală, însă în cea mai mare măsură
de puterea executivă nu se identifică cu aceasta, având o sferă mai
largă de cuprindere1.
Între Executiv úi administraĠia publică există o corelaĠie de la întreg la
parte, apreciază doctrina:
– Executivul înseamnă în primul rând bicefalism: Preúedinte – Guvern;
– Executivul presupune două dimensiuni: guvernarea úi administrarea:
a) guvernarea înseamnă a lua decizii esenĠiale care angajează viitorul
naĠiunii;
b) administraĠia înseamnă îndeplinirea sarcinilor cotidiene2.
AutorităĠile publice care realizează administraĠia publică în România
sunt împărĠite pe două paliere, astfel:
1. la nivel central:
a) cei doi úefi ai Executivului (Preúedintele úi Guvernul);
b) ministerele úi alte organe centrale subordonate Guvernului;
c) autorităĠi administrative centrale autonome (organe centrale de
specialitate care nu sunt în subordinea Guvernului);
d) instituĠii bugetare, regii autonome, societăĠi comerciale, subordonate
ministerelor;
e) instituĠii bugetare, regii autonome, societăĠi comerciale, subordonate
organelor centrale autonome.
2. la nivel local:
a) prefectul;
b) organe locale de specialitate subordonate ministerelor úi coordonate
de prefect;
c) organe autonome locale (consiliul judeĠean, preúedintele consiliului
judeĠean, consiliul local, primarul);
1
2

D. Apostol Tofan, op. cit., p. 16.
V. Vedinaú, op. cit., 2009, p. 33.
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d) instituĠii bugetare, regii autonome, societăĠi comerciale, subordonate
consiliului judeĠean sau consiliului local1.
Sensul principal al sintagmei „autoritate publică” este acela de organ
public, adică un colectiv organizat de oameni care exercită prerogative
de putere publică, la nivel statal sau local, ori, într-o altă formulare, o
structură organizatorică ce acĠionează în regim de putere publică pentru
realizarea unui interes public2.
Regăsim, de altfel, în cuprinsul acestui curs úi sintagma „autorităĠi
administrative”. Doctrina afirmă că, atunci când se vorbeúte despre autorităĠi administrative sunt avute în vedere două noĠiuni: competenĠa úi
capacitatea.
– CompetenĠa reprezintă ansamblul atribuĠiilor stabilite de ConstituĠie
sau de lege, ce conferă drepturi úi obligaĠii pentru a exercita, în nume
propriu úi în realizarea puterii publice, o anumită activitate administrativă
úi este de trei feluri: materială; teritorială; temporală. CompetenĠa prezintă
următoarele caractere: legal; autonom; obligatoriu.
– Capacitatea reprezintă aptitudinea organelor administraĠiei publice
de a fi subiecte în raporturile juridice administrative, reclamate de
realizarea competenĠei lor3.
Dintr-un alt punct de vedere, competenĠa reprezintă modalitatea de
divizare legală a exerciĠiului capacităĠii administrative4, iar capacitatea
administrativă reprezintă aptitudinea unui subiect de drept de a exercita
puterea publică (prin emiterea de acte administrative), aptitudine care îl
transformă în persoană juridică de drept public5. Orice persoană de
drept public are în fapt o personalitate dublă: cea administrativă care-i
permite să exercite puterea publică prin emiterea de acte administrative
úi cea civilă, pe care legea i-o recunoaúte în vederea încheierii unor acte
juridice civile, punând-o astfel, din această perspectivă, pe picior de
egalitate cu persoanele private6.
1

A. Iorgovan, op. cit., 1994, p. 88.
D. Apostol Tofan, op. cit., p. 6.
3
M. C. Cliza, Drept administrativ. Partea I, Ed. Universul Juridic, Bucureúti, 2011, p. 10.
4
O. Podaru, În căutarea autorului actului administrativ (I) – eseu asupra competenĠei organelor administrative, în Revista de drept public nr. 2/2008, p. 20.
5
O. Podaru, op. cit., p. 16.
6
Idem, p. 20 úi 21.
2
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De asemenea, în dreptul administrativ regăsim noĠiunea de instituĠie
publică pe care nu trebuie să o confundăm cu noĠiunea de autoritate
publică.
Potrivit Codului administrativ, instituĠie publică este – „o structură
funcĠională care acĠionează în regim de putere publică úi/sau prestează
servicii publice úi care este finanĠată din venituri bugetare úi/sau din
venituri proprii, în condiĠiile legii finanĠelor publice”1.
InstituĠiile publice se pot înfiinĠa, organiza, reorganiza úi desfiinĠa
prin acte ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor sau altor organe de
specialitate ale administraĠiei publice centrale, precum úi prin acte ale
consiliilor locale sau consiliilor judeĠene, potrivit legii2. Dintr-un alt punct
de vedere, noĠiunea de instituĠie publică are în vedere structurile subordonate unor autorităĠi ale administraĠiei publice, care funcĠionează din
venituri bugetare, dar úi din surse extrabugetare, potrivit legislaĠiei în
vigoare, spre exemplu Academia Română3.
InstituĠiile publice sunt diversificate din punct de vedere al obiectului
lor de activitate, spre exemplu: instituĠiile publice din învăĠământ – grădiniĠe, úcoli generale, gimnaziale, licee, úcoli profesionale, úcoli postliceale,
colegii, universităĠi; instituĠii publice de cultură – teatre, cinematografe,
biblioteci, filarmonici, muzee; instituĠii publice sanitare – dispensare,
policlinici, spitale, sanatorii, case de odihnă4.

SecĠiunea a 3-a
NoĠiunea de administraĠie publică potrivit
ConstituĠiei României
Din punct de vedere etimologic, termenul de „administraĠie publică”
provine din cuvintele de origine latină ad care înseamnă la úi minister
care se traduce prin supus, slujitor5.
1

În situaĠia în care Codul administrativ va fi declarat neconstituĠional, toate
referirile din curs la acest act normativ, nu vor mai fi valabile.
2
B. Vasilescu, Drept administrativ, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureúti,
2011, p. 211.
3
D. Apostol Tofan, op. cit., p. 6.
4
B. Vasilescu, op. cit., p. 211.
5
V.G. GuĠu, DicĠionar latin-român, Bucureúti, 1983, p. 38.

