
 

 
CAPITOLUL I:   

DREPTUL  ADMINISTRATIV  –  RAMURĂ  
A  DREPTULUI  PUBLIC 

 
SECŢIUNEA  I:  DREPTUL  PUBLIC  ŞI   
DREPTUL  PRIVAT  –  PRIMELE   
DIVIZIUNI  ALE  DREPTULUI 

 
Jurisconsultul Ulpian arată în Instituţiile sale
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, manual dedicat învăţământului că, dreptul roman 
cuprinde două ramuri: dreptul public (ius  publicum)
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 şi dreptul privat (ius  privatum), precizând că 
deosebirea dintre aceste două ramuri rezidă în natura intereselor diferite pe care le ocroteşte

3

. În 
continuare, Ulpian precizează: Dreptul public ocroteşte interesele publice (ad statutum rei Romanae 
spectat), obşteşti, iar cel privat cele private, adică ale cetăţenilor luaţi în mod izolat (ad singularum 
utilitatem). 

Sistematizarea normelor juridice în antichitatea clasică romană era concepută – evident – după 
cu totul alte criterii decât cele actuale. Nici nu se putea altfel. Criteriul cel mai important în această 
diviziune era calitatea de cetăţean. De exemplu, ius civile, la începutul cetăţii, era un ius proprium 
civium romanorum, privea exclusiv pe cetăţenii romani. Ulterior, grupul cărora li se aplica ius civile s-a 
lărgit, într-o oarecare măsură incluzând şi pe străinii care primiseră ius comercii. Ius gentium 
reglementa raporturile dintre romani
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. Chiar dreptul honorar (pretorian)
5

 care, prin edictele magistraţilor, 
devenise izvorul cel mai dinamic al reglementărilor, reprezenta un sistem de reguli noi, complementar 
lui ius civile (încă rigid) solemn şi de lentă evoluţie. 

Singurul ius din cadrul diviziunii dreptului roman care nu a ţinut seama de statutul juridic de 
cetăţean este ius naturale (noţiune care a pătruns destul de devreme la Roma) şi care era un ansamblu 
vag şi variabil de principii presupuse a fi conforme „ordinii naturale
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“. În această privinţă, Cicero
7

 
considera că dreptul natural a existat de la începutul începuturilor, că este potrivit cu natura, că se 
găseşte la toate popoarele, mereu acelaşi, etern. Ius naturale era considerat ca un drept cu valoare 
ideală şi permanentă, neschimbat şi care s-ar găsi la toate popoarele, cuprinzând deopotrivă pe duşmani, 
pe sclavi şi barbari. Uneori principiile dreptului natural tind să lovească ordinea de drept instituită (de 
exemplu, combătând sclavia), alteori autorii invocă dreptul natural pentru a se opune schimbărilor din 
viaţa socială

8

. 
Până la Iustinian

9 
ius civile, ius praetorium, ius gentium s-au apropiat unele de altele şi au 

sfârşit prin a apărea ca trei domenii ale aceluiaşi sistem de coeziune; ele însă nu pot fi comparate cu 
ramurile dreptului aşa cum le concepem noi astăzi (în drept public şi privat, în drept civil şi comercial, 
administrativ, penal, etc.). O asemenea comparaţie ar ignora originalitatea fenomenului roman şi 
importanţa acestei fuziuni din epoca clasică şi până la Iustian
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. Cu titlu, exemplificator, noţiunea de ius 
gentium este fluidă iar unele instituţii (emptio – venditio, locatio – conductio...) sunt, în acelaşi timp, 
de ius civile şi de ius gentium, iar alte instituţii de ius gentium (posesiunea, tradiţiunea), apar la unii 
autori latini ca fiind conforme lui ius naturale. 

Diviziunea în ius publicum şi ius privatum se raportează din nou la ius civile, în sensul că 
dreptul civil s-a divizat în două ramuri, respectiv dreptul public şi dreptul privat. 

Dreptul public privea statul roman (magistraturile, cultul şi colegiile de preoţi), iar dreptul privat 
privea instituţiile care prezentau interes pentru particulari. 

Această mare diviziune şi-a păstrat importanţa până în zilele noastre, deşi criteriile specifice de 
structurare operează – de la un sistem de drept la altul – în funcţie de condiţionările social – istorice. 

Potrivit acestei diviziuni, din grupa dreptului public fac parte: dreptul constituţional, dreptul 
administrativ, dreptul financiar, dreptul penal, dreptul procesual penal, dreptul procesual civil, dreptul 
internaţional public, iar din a doua grupă dreptul civil, dreptul comercial, dreptul internaţional privat, 
etc. O astfel de – concepţie sublinia M. Djuvara
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 –, nu este cu desăvârşire exactă, deoarece interesul 

                                                 
 1 Digesta  in  Corpus  Iuris  Civilis,  I,  ed.  XVI,  D. 1.1.2,  stereotipa  Th.  Mommsen  Pkrüper,  Berlin,  1954 
 2 Cu privire la etimologia  publicum  –  privatum,  a se vedea Ernout - Meillet,  Dictionaire  étymologique  de  langue  latin,  Paris,  1932  (influenţă 

etruscă ?);  A.  Walde,  B.  Hoffmann,  Lateinischeh  etymologisches  Wörtebuch,  Heldeberg,  1938,  1954 
 3 Mullejons, Publicus  und  Privatus,  1961,  pp.  4 - 61;  apud:  Vladimir  Hanga,  Drept  privat  roman,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică,  

Bucureşti,  1973 
 4 Unul din cele mai obişnuite contracte între romani (vânzarea,  împrumutul de bani şi stipulaţia au fost contracte  ius  gentium. 
 5 Lex  Aibutia,  votată,  probabil,  între anul  150  şi  sfârşitul secolului al  II - lea înainte de Hristos. 
 6 „Natura  parit  omnes  liberos  et  omnes  natura  liberat  student“  („natura  ne-a  făcut  pe  toţi  liberi  şi  toţi  tânjesc  în  mod  natural  după  

libertate“). 
 7 De  respublica,  3.22.33,  apud:  Maria  V.  Dvoracek,  Gheorghe  Lupu,  Teoria  generală  a  dreptului,  Editura  Fundaţiei  „Chemarea“,  Iaşi,  

1996,  p.  156 
 8 Mihai  Vasile  Jakotă,  Dreptul  roman,  Editura  Fundaţiei  „Chemarea“,  Iaşi,  1993,  p.  68. 
 9 Alexandru  Grigorescu,  La  reception  du  droit  roman  de  Iustinien  en  Occident  et  celle  du  droit  romano-bizantin  en  Orient,  Milano,  A. 

Giuffre,  1968,  pp.  1209 - 1237 
 10 Maria  V.  Dvoracek,  Gheorghe  Lupu,  op.  cit.,  p.  156 
 11 Mircea  Djuvara,  Teoria  generală  a  dreptului,  vol.  I, Editura  „Socec“  Bucureşti,  1930,  pp.  105  
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individului este nemăsurat în toate normele privitoare la stat. Respectarea dreptului sub toate formele 
sale interesează în primul rând societatea, căci întreaga societate nu ar putea să existe, dacă respectul 
dreptului nu ar exista
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. Dreptul public domină tot mai mult dreptul privat, arată M. Djuvara, iar la 
rândul său, dreptul privat exercită o influenţă mare asupra dreptului public. În dreptul public, pe de altă 
parte, este evident că domină dreptul constituţional, iar în dreptul privat dreptul civil are preeminenţă, 
constituind şi dreptul comun
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. Legăturile strânse între aceste ramuri ale dreptului au contribuit la 
apariţia unor noi concepţii care  atenuează diviziunea clară a dreptului. Astfel, P. Roubier
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 argumen-
tează existenţa unui drept mixt, care, la rândul său, se împarte în drept concret şi drept mixt abstract. 

Dreptul mixt concret poate fi numit dreptul profesiunilor şi cuprinde ansamblul de reguli şi 
instituţii publice sau private, grupate în funcţie de o profesie (dreptul comercial, legislaţia muncitorească, 
legislaţia rurală). 

În continuare, acelaşi autor arată că dreptul abstract (drept regulator) cuprinde dreptul penal, 
având în vedere că acesta include normele de drept care sancţionează comiterea unor infracţiuni săvârşite 
în diferite domenii, iar uneori acesta se declanşează la plângerea prealabilă a victimei, regulile de 
procedură (penală, civilă, administrativă), dreptul tranzitoriu care rezultă din schimbarea legislaţiei. 

Alţi autori nu recunosc această diviziune. H. Kelsen, de exemplu, înlocuieşte categoriile de drept 
public şi privat cu ierarhia normelor. De asemenea, Léon Duguit, contestă distincţia între dreptul public şi 
dreptul privat. În general, se scoate în evidenţă producerea aspectului public al dreptului, vorbindu-se 
chiar de o „publicizare“ a dreptului, considerându-se că totul devine drept public, că toate legile 
interesează mai mult societatea decât persoana luată individual şi că totul este de domeniul dreptului 
public
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. 
Apariţia unor noi ramuri ale dreptului face vulnerabilă vechea împărţire a dreptului în drept 

public şi privat. Aceste ramuri se caracterizează printr-o anumită tehnicitate, de unde şi neutralitatea lor 
faţă de sistemul de drept în care se integrează ca discipline autonome (drept spaţial, dreptul mediului, 
protecţia juridică a drepturilor omului etc.). De asemenea, autonomia relativă a unor reglementări se 
explică şi prin hipertrofierea unor norme şi instituţii (contractul de transport, contractul de asigurări 
solicitate în practica socială şi desprinderea lor de ramura tradiţională cum sunt: drep tul transporturilor 
respectiv dreptul asigurărilor
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. 
După prof. P. Negulescu

17

 deosebirile dintre dreptul public şi dreptul privat ar fi următoarele: 
a. normele de drept privat sunt mult mai cristalizate şi mai stabile decât normele de drept public. 

De exemplu, teoria obligaţiilor, cuprinsă în Codul civil român din 1865 în vigoare şi astăzi – este foarte 
apropiată de teoria jurisconsulţilor din perioada clasică a dreptului roman, pe când normele de drept 
public, au un pronunţat caracter politic, se schimbă mai repede, de exemplu, după Marea Revoluţie 
Franceză, când în locul absolutismului regalităţii s-a instaurat  democraţia burgheză. 

La noi observăm că, după evenimentele din Decembrie 1989 s-au produs mari mutaţii în dreptul 
public; 

 b. în dreptul privat oricine poate să fie titular al unui drept. De exemplu, poate să fie proprietar 
sau creditor oricine, fie că este cetăţean român,  sau fie că este străin, fără deosebire, de naţionalitate, 
religie ori sex; când însă este vorba de drept public, nu oricine poate să exercite drepturile reglementate 
de normele aparţinând acestuia, de exemplu, dreptul de vot nu-l poate exercita orice persoană, ci numai 
cetăţeanul în vârstă de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv;  unele funcţii sau demnităţi poli-
tice,  civile sau militare nu pot fi ocupate decât numai de către un cetăţean român cu domiciliul în ţară; 

c. normele de drept privat au o precizie mai mare decât cele de drept public, care sunt mai puţin 
determinate. Astfel, de exemplu, art. 998. Cod civil român prevede: „orice faptă a omului, care 
cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara“. Deşi 
redactat în anul 1865, textul este şi astăzi foarte clar, în timp ce în dreptul public sunt cazuri în care 
aceste norme nu sunt precise;  

d. dreptul public se bazează pe forţa de constrângere a statului, în caz de nerespectare a normelor 
sale, în dreptul privat constrângerea – ca mod de asigurare a respectării normelor – o găsim foarte rar; 

e. în dreptul privat găsim sancţiuni precise; nulităţi, reziliere, decădere din drepturile părinteşti,  
excluderea de la succesiune,  pe câtă vreme în dreptul public sancţiunile nu au aceeaşi preciziune, afară de 
dreptul penal – ramură a dreptului public – unde găsim sancţiuni privative de libertate sau amenzi penale,  
ca pedepse principale,  interzicerea unor drepturi şi degradarea militară,  ca pedepse complementare  etc.; 

f. în dreptul privat normele de drept sunt supletive, adică particularii – în convenţiile lor – pot deroga 
de la ele şi, numai în cazul în care nu au dispus altfel se aplică norma de drept, pentru că, în dreptul 
privat, numai dispoziţiile de ordine publică sunt obligatorii. 

În dreptul public unde – domină ideea de ordine – în principiu toate normele juridice sunt 
obligatorii; 

g. în timp ce publicitatea este de esenţa dreptului public, secretul este de esenţa dreptului privat. 
Încheiem prin a semnala faptul că gruparea ramurilor dreptului în drept public şi drept privat 

este menţinută şi în doctrina juridică contemporană. Un exemplu edificator îl constituie teza după care 

                                                 
 12 Ioan  Ceterchi,  Ioan  Craiovan,  Introducere  în  teoria  generală  a  dreptului,  Editura  „ALL“,  Bucureşti,  1993,  p.  79 
 13 Mircea  Djuvara,  op.  cit.,  pp.  105 - 132,  269 - 273 
 14 P.  Rubier,  Théorie  génerale  du  droit,  Paris,  1949,  pp.  10 - 18,  213 - 266 
 15 R.  Ripert,  Le  déclin  du  droit,  Paris,  1949,  pp.  37 - 66 
 16 Yolanda  Eminescu,  Transformările  dreptului  civil  sub  influenţa  revoluţiei  tehnico-ştiinţifice. Eseuri  juridice,  Editura  Ştiinţifică  şi  

Enciclopedică,  Bucureşti,  1979,  pp.  41 - 63,  89 - 129 
 17 P.  P. Negulescu,  Tratat  de  drept  administrativ,  vol. I  (Principii  generale),  ediţia a  IV - a,  Editura  „F.  Mârvan“,  Bucureşti,  1934,  pp.  34  
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baza împărţirii dreptului în drept public şi drept privat o formează nu atât caracterul general sau 
individual al interesului apărat,  cât forma juridică,  respectiv modul în care se asigură apărarea 
drepturilor subiective,  ce se adaugă la criteriul organic, după care dreptul public se referă la 
guvernanţi,  iar cel privat se referă la guvernaţi. Organele de stat asigură apărarea drepturilor consfinţite 
în legi fie ex oficio, fie la intervenţia şi cererea părţilor interesate. În primul caz ar fi vorba de dreptul 
public, iar în al doilea caz de dreptul privat

18

. 
 
 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA A II-A: CONCEPTUL ŞI  
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE  
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

  
1.  Noţiuni  generale 

 
Dreptul administrativ este strâns legat de administraţia publică, fapt pentru care încercăm să 

clarificăm mai întâi această noţiune. 
Administraţia constituie una din cele mai utile activităţi umane, regăsindu-se pretutindeni, în toată 

complexitatea vieţii sociale. 
Administraţia publică reprezintă principala pârghie prin care se realizează valorile stabilite la 

nivelul palierului politic, în statul de drept. 
Noţiunea de administraţie are trei accepţiuni principale

19

: 
a) administraţia ca activitate de a administra, de a realiza administraţia;  
b) administraţia ca structură sau organizare indispensabilă în scopul înfăptuirii administraţiei;  
c) administraţia ca instituţie, constituită din activitatea şi structura sa, cu scopul de a putea înde-

plini sarcinile primite de la puterea politică, precum şi de a satisface interesele generale, cu respectarea 
drepturilor şi intereselor legitime ale oamenilor. 

Termenul de „administraţie“ derivă din latinul ad-ministrare şi înseamnă pentru a servi. 
Prefixul ad subliniază direcţia către un scop, spre sau pentru înfăptuirea unui obiectiv. Cuvântul 
ministrare vine de la latinul minister, care înseamnă servitor. 

Doctrina consideră că în conţinutul complex al administraţiei se cuprind imperativele: a prevedea, a 
organiza, a conduce, a coordona, a controla

20

. 
Perfecţiunea structurii şi activităţii administraţiei este posibilă prin aplicarea principiilor şi 

criteriilor ştiinţei administraţiei, ştiinţă care cercetează întregul conţinut al administraţiei, în scopul 
optimizării  acesteia, utilizând investigaţii sociologice şi alte forme moderne de cunoaştere

21

. 
Pentru înţelegerea complexităţii fenomenului pe care îl cercetează, ştiinţa administraţiei studiază 

nu numai aspectele juridice ale administraţiei, ci şi interferenţele subsistemului administraţiei cu mediul 
social, politic, juridic, cu componentele sistemului social global. 

Noţiunea de administraţie cuprinde atât administraţia publică cât şi administraţia particulară.  
Ca orice activitate umană, atât administraţia publică cât şi administraţia particulară urmăresc un 

scop, utilizând anumite mijloace
22

, dar între ele există diferenţe esenţiale privind raportul finalităţii şi 
resursele folosite. 

Administraţia publică urmăreşte satisfacerea interesului public, a utilităţii publice în mod 
dezinteresat, inclusiv prin realizarea de servicii publice. 

Pentru realizarea scopului său, administraţia publică utilizează prerogativele de putere publică. 
Deciziile administraţiei publice sunt obligatorii, iar la nevoie ea poate utiliza mijloacele de 

constrângere statală. 
Noţiunea de administraţie publică are două accepţiuni

23

: 
a) accepţiunea formal-organică evocă următoarele autorităţi publice: Preşedintele României, 

Guvernul, ministerele şi alte organe subordonate direct Guvernului, organe centrale de specialitate 
autonome, instituţii subordonate ministerelor; prefectul; organe locale de specialitate subordonate 
ministerelor şi conduse de prefect; organe autonome locale (consiliul judeţean, consiliul local, primarul) 
şi instituţiile subordonate acestora. 

b)în sens material funcţional, noţiunea de administrare publică evocă acte şi operaţiuni materiale 
prin care se execută legea, fie prin emiterea de norme subsecvente, fie prin organizarea sa, după caz, 
prestarea directă de servicii publice. 

Administraţia publică constituie un proces continuu şi o activitate permanentă şi adaptabilă 
condiţiilor dinamice ale mediului social. 

                                                 
 18 Maurice  Duverger,  Institutions  politiques  et  droit  constitutionnel,  Paris,  1960,  pp.  49 - 51 
 19 Mihai  T.  Oroveanu,  Tratat  de  ştiinţa  administraţiei,  Ed.  „Cerma“,  Bucureşti,  1996,  p. 25 
 20 Mihai  T.  Oroveanu,  op.cit.,  p. 15 
 21 Alexandru  Negoiţă,  Ştiinţa  administraţiei,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică,  Bucureşti,  1977,  p.  6 
 22 Emil  Bălan,  Drept  administrativ  şi  contencios  administrativ,  Editura  Fundaţiei  „România  de  Mâine“,  Bucureşti,  2000,  p.  12 
 23 Antonie  Iorgovan,  Tratat  de  drept  administrativ,  vol.  I,  Editura  „Nemira“,  Bucureşti,  1996,  p.  78 
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Pentru cunoaşterea completă a fenomenului administrativ este necesară cercetarea administraţiei 

publice în raport cu mediul social, care exercită o influenţă considerabilă asupra structurilor, fenome-
nelor şi  conţinutului activităţilor organelor administraţiei, asupra psihologiei şi comportamentelor 
individuale şi colective ale personalului administraţiei

24.
 

Pe de altă parte, administraţia comunică cu celelalte structuri prin relaţii de colaborare, de 
subordonare sau chiar de constrângere, astfel încât considerată în raport cu mediul social administraţia, 
într-o societate dată, va putea apare, în armonie sau în opoziţie cu întregul mediu social sau cu anumite 
structuri ale acestuia

25

. 
În cadrul sistemului social global administraţia îndeplineşte următoarele funcţii

26

: 
a) funcţia de mecanism intermediar de execuţie, ce are menirea de a organiza şi a asigura execuţia 

– în ultimă instanţă folosind autoritatea sau chiar constrângerea; 
b) funcţia de instrument de conservare a valorilor materiale şi spirituale ale societăţii; 
c) funcţia de organizare şi coordonare a adaptărilor ce se impun datorită transformărilor care se 

produc inerent în evoluţia diferitelor componente ale societăţii, în special în structura economică a 
acesteia. 

În concluzie, administraţia publică poate fi definită ca  ,,ansamblul  activităţilor  Preşedintelui  
României,  Guvernului,  autorităţilor  administrative  autonome  centrale,  autorităţilor  structurilor  
subordonate  acestora  prin  care,  în  regim  de  putere  publică,  se  duc  la  îndeplinire  legile  sau,  în  
limitele  legii,  se  prestează  servicii  publice’’ 

27

. 
 

 

 
2.  Principiile  fundamentale  
ale  administraţiei  publice 

 
2.1.  Principiile  legalităţii 
 
Legalitatea reprezintă un principiu fundamental care stă la baza fenomenului administrativ şi 

căruia i se subordonează întreaga activitate a administraţiei publice. 
Legalitatea presupune obligaţia administraţiei publice de a se supune legii şi de a asigura aplicarea 

ei. 
Administraţia publică are ca scop fundamental asigurarea realizării interesului general, public. 
Potrivit art. 1, alin. 3 din Constituţie, ,,România este stat de drept, democratic şi social în care 

demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea 
şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi 
idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. 

Exigenţele statului de drept presupun ca administraţia, în întreaga sa activitate, inclusiv aplicarea 
principiilor sale să se efectueze într-un cadru legal, şi anume în conformitate cu dispoziţiile legale ale 
celorlalte acte normative pe care le execută, iar în cazul încălcării legalităţii, să fie constituite 
mecanismele care să asigure restabilirea acesteia. 

Principiul legalităţii apreciază E. D. Tarangul
28

 „consistă în aceea că toate dispoziţiile pe care le 
ia statul trebuie să fie date pe cale generală şi impersonală, şi că toate actele individuale ale statului 
trebuie făcute în baza şi în conformitate cu dispoziţiile luate mai înainte pe cale generală şi 
impersonală. În consecinţă, actele administrative care sunt acte individuale, trebuie făcute numai în 
baza şi în cadrul dispoziţiilor stabilite mai înainte pe cale generală şi impersonală de către legiuitor“. 

Actul administrativ este principalul instrument prin care se realizează administraţia publică; este 
un act unilateral, în sensul că autorităţile administraţiei publice emit acte obligatorii şi executorii. Ele 
exercită atribuţii de putere publică, astfel impunându-şi voinţa pe cale unilaterală. 

Actele administraţiei publice sunt supuse controlului jurisdicţional, în vederea stabilirii legalităţii 
sau ilegalităţii acestora. Nu acelaşi lucru se poate afirma despre oportunitatea respectivelor acte. 
Oportunitatea actelor administrative nu face obiectul controlului jurisdicţional, lucru care face posibil ca 
puterea discreţionară a administraţiei publice să se confunde uneori cu abuzul. Autorităţile administraţiei 
publice, ale acestei puteri nu pot lua decât acea decizie din multe altele care este conformă cu legea. 

În exercitarea competenţei sale de alegere, decidentul se înscrie în coordonatele dreptului, astfel că nu 
poate face decât ceea ce îi permite legea

29

. 
 
2.2.Principiul permanenţei  şi  al  continuităţii 
 

                                                 
 24 Emil  Bălan,  op.  cit.,  p.  13 
 25 Alexandru  Negoiţă,  op.  cit.,  p.  6 
 26 Ioan  Alexandru,  Structuri,  mecanisme  şi  instituţii  administrative,  Editura  „Sylvi“,  Bucureşti,  1996,  p.  65 
 27 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  p.  79 
 28 E.  D.  Tarangul,  Tratat  de  drept  administrativ  roman,  Tipografia  „Glasul  Bucovinei“,  Cernăuţi,  1944,  pp.  4 - 5 

 29 I.  Teodorou,  Legalitatea  oportunităţii  şi  principiul  constituţional  al  proporţionalităţii,  în: „Dreptul“,  nr.  3 / 1977,  p.  39 
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Acest principiu exprimă perenitatea activităţilor de organizare a executării în concret a legii, 
realizată de către administraţia publică

30

. 
Echilibrul social şi ordinea publică nu pot fi menţinute decât numai satisfăcând interesul 

general,  public. Administraţia publică trebuie să fie la dispoziţia cetăţeanului şi are sarcina de a servi 
pe toţi oamenii care alcătuiesc comunitatea umană naţională. Însăşi denumirea de administraţie publică 
evocă şi defineşte misiunea de a satisface interesul public

31

. 
Guvernanţii au obligaţia să asigure menţinerea ordinii publice şi servicii publice de care societatea 

are nevoie şi fără de care nu ar putea exista. 
„În societatea omenească există anumite nevoi, de interes general, adică nevoia de linişte şi 

siguranţă, nevoia de asistenţă medicală, nevoia de cultură etc., aceste nevoi, dacă nu ar fi satisfăcute, 
toată viaţa socială ar suferi şi s-ar dezechilibra. Ele trebuie satisfăcute în mod regulat şi continuu, statul 
trebuie să intervină şi să organizeze aceste activităţi pentru a asigura pacea şi echilibrul social.

32

“ 
Tocmai de aceea, atunci când se constată că anumite iniţiative particulare care vin în sprijinul 

satisfacerii interesului general, public, nu dau rezultate, este de datoria statului să preia aceste activităţi şi 
să le transforme în servicii publice. 

În ceea ce priveşte continuitatea acţiunii guvernamentale, aceasta este reglementată prin 
Constituţie. Potrivit art. 110, alin. 4 Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplineşte numai actele necesare 
pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern. 

Aşadar, chiar dacă peisajul politic este mereu schimbător, administraţia publică este cea care 
reprezintă continuitatea, permanenţa şi stabilitatea în societate. 

 
2.3.  Principiul  subsidiarităţii 
 
Subsidiaritatea are la bază ideea fundamentală în conformitate cu care decizia în ceea ce priveşte 

realizarea propriilor interese trebuie să aparţină persoanei, comunităţii, care sunt cele mai apropiate de 
nivelul de aplicare a deciziei

33

. 
Acest principiu caută să răspundă unor cerinţe de reaşezare instituţională şi de evoluţie socială, 

precum şi unei nevoi de participare mai întinse a cetăţenilor la luarea unor decizii, prin „coborârea“ 
nivelului de luare a acestora cât mai aproape de problemele concrete. 

În conformitate cu art. 4 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, principiul subsidiarităţii 
este definit astfel:  „Exercitarea responsabilităţilor publice trebuie, de o manieră generală, să revină, 
de preferinţă autorităţilor celor mai apropiate de cetăţeni. Atribuirea unei responsabilităţi unei alte 
autorităţi trebuie să ţină seama de amplasarea şi de natura sarcinii“ . 

 
3.Subiectele  care  realizează   

administraţia  publică 
 
Administraţia publică este pusă în folosul şi în interesul general al societăţii sau al unei 

colectivităţi umane. Ea se realizează de către următorii subiecţi: 
a) Preşedintele României; 
b) Guvernul României; 
c) ministerele şi celelalte organe centrale din subordinea Guvernului; 
d) organele centrale de specialitate care nu sunt organizate în subordinea Guvernului (autorităţi 

administrative centrale, autonome); 
e) instituţii bugetare, regii autonome şi societăţi comerciale care sunt subordonate organic sau, 

după caz, funcţional, ministerelor; 
f) instituţii bugetare, regii autonome, societăţi comerciale care nu sunt subordonate organic sau, 

după caz, funcţional, organelor centrale autonome; 
g) prefectul judeţului; 
h) comisia consultativă judeţeană; 
i) organe locale de specialitate organizate în subordinea ministerelor şi conduse de prefect; 
j) organele locale autonome (consiliul judeţean,  consiliul local şi primarul); 
k) instituţii bugetare, regii autonome şi societăţi comerciale care sunt subordonate organic sau, 

după caz, funcţional, consiliului judeţean ori consiliului local. 
4.  Obiectul  administraţiei  publice 

 
Obiectul administraţiei publice îl constituie realizarea valorilor care exprimă interese le statului 

sau ale societăţii valori, care sunt exprimate în Constituţie şi alte acte elaborate de puterea legislativă. 
Obiectul administraţiei publice este vast; în afara unor aspecte teoretice cu caracter general, precum şi a 
principiilor şi metodelor de cercetare, el poate fi structurat pe următoarele compartimente 

34

: 

                                                 
 30 Emil  Bălan,  op.  cit.,  p.  14 
 31 Mihai  T.  Oroveanu,  op.  cit.,  p.  14 
 32 E.  D.  Tarangul,  op.  cit.,  p.  14 
 33 Emil  Bălan,  op.  cit.,  p.  20 

 34 Gheorghe  Filip,  Mihaela  Onofrei,  Administraţia  publică,  Editura  Fundaţiei  „Gheorghe  Zane“,  Iaşi,  1999,  p.  44 
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 administraţia centrală şi locală; 
 administraţia urbană şi rurală; 
 administraţia economiei naţionale şi a imobilelor statului; 
 administraţia şcolilor şi a instituţiilor social-culturale; 
 administraţia transporturilor (terestre, maritime, aeriene) şi a telecomunicaţiilor; 
 administraţia apelor şi pădurilor. 

 
5.  Conţinutul  administraţiei  publice 

 
Conţinutul administraţiei publice de stat este dat de activităţile ce se realizează în temeiul şi în 

executarea legilor ţării. Aceste activităţi pot fi grupate în două mari categorii
35

: 
– activităţi executive cu caracter de dispoziţie; 
– activităţi cu caracter de prestaţie. 
Prin activităţile executive cu caracter de dispoziţie se organizează executarea legii, precizându-

se conduita pe care trebuie s-o aibă persoanele fizice şi juridice. În acest caz se înscriu  măsurile de 
politică administrativă având drept scop menţinerea ordinii publice la care se mai adaugă măsurile de 
asigurare a liniştii publice, cele privitoare la securitate şi salubritate publică, care trebuie să asigure 
cadrul unei societăţi civilizate

36

. 
Activitatea executivă cu caracter de dispoziţie se concretizează prin acte juridice şi fapte materiale 

efectuate de către autorităţile administraţiei publice sau de funcţionarea, administraţiei publice. 
În mod subsidiar şi subordonat activităţilor specifice celorlalte organe ale statului, prin care se 

realizează puterile statului, respectiv puterea legislativă, prin care se realizează puterile statului, şi puterea 
judecătorească desfăşoară activităţi cu caracter de dispoziţie, pe baza şi în executarea legii, prin care este 
organizată executarea şi aplicarea legii. Aceste organe au calitatea de autorităţi publice. 

Activitatea executivă cu caracter de prestaţie se realizează atât prin acte juridice, cât şi prin 
operaţii materiale. Astfel, unele dintre actele juridice prin care se realizează prestaţiile sunt acte 
administrative (de exemplu, diplomele eliberate de şcoli şi instituţii de învăţământ superior de stat). 

Cea mai mare parte a prestaţiilor (transport în comun, ocrotirea mediului ambiant, etc.) se 
realizează prin operaţii sau fapte materiale, pe baza şi în executarea legilor, dar şi pe baza unor contracte 
încheiate între instituţii regii autonome şi societăţi comerciale aparţin administraţiei publice şi beneficiarii 
respectivelor servicii. 

Activităţile de prestaţie ce fac parte din conţinutul administraţiei publice derivă din funcţiile noi ale 
statului modern care, pe „lângă funcţiile tradiţionale de reglementare a activităţii membrilor societăţii 
şi de executare şi respectare a acestor reguli, mai are de realizat o multitudine de prestaţii în favoarea 
membrilor societăţii“

37

. 
Activitatea de organizare a executării legii şi de organizare în concret a acesteia se desfăşoară în 

cadrul unui sistem în care intră organele puterii executive, ale statului, administraţia publică locală, 
diferitele instituţii social – culturale de stat, precum şi regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital 
de stat. 

Această activitate se mai desfăşoară în unele sisteme de organizare a executării puterii de stat, şi 
anume, în cadrul sistemului puterii legiuitoare şi acela al puterii judecătoreşti subiecte de drept ce apar 
în calitatea lor de autorităţi administrative şi nu ca organe ale puterii legiuitoare, respectiv, ale puterii 
judecătoreşti

38

. 
De asemenea, unele organizaţii particulare cum sunt birourile de avocaţi,  de notari publici,  institu-

ţiile de învăţământ superior particulare, etc., desfăşoară activităţi de interes public în baza prevederilor 
legale, contribuind la realizarea administraţiei publice, deşi nu fac parte din acest sistem. 

 
6.  Sarcinile  administraţiei  publice 

 
Activitatea  şi structura administraţiei este determinată de scopul desfăşurării misiunilor sau 

sarcinilor, precum şi de circumstanţele în care ele se realizează. Astfel, la înfiinţarea unei instituţii publice, 
regii autonome sau altui subiect care realizează administraţia publică, se are în vedere un anumit scop, 
respectiv acela de a satisface cerinţele publice de interes general. Raţiunea de a fi a administraţie constă în 
funcţionalitatea ei de a servi omul şi societatea

39

,  ceea ce constituie sarcina sa principală. Sarcinile 
administraţiei sunt toate misiunile pe care aceasta le îndeplineşte sau trebuie să le îndeplinească. 
Termenii de sarcini sau „misiuni“ sunt sinonimi în ştiinţa administraţiei. 

Creşterea continuă a sarcinilor administraţiei poate fi explicată prin complexitatea vieţii sociale 

şi cerinţele din ce în ce mai mari ale oamenilor. Apărarea omului este o sarcină de mare importanţă 

                                                 
 35 Alexandru  Negoiţă,  Drept  administrativ,  Editura  „Sylvi“,  Bucureşti,  1996,  pp.  8 - 14 
 36 P.  N.  Cardilan,  Cr.  Houter,  Manual  pratique  de  droit  administratif,  Éditions  Eyropies,  Paris,  1991,  p.  84 
 37 Philippe  Georges,  Droit  public,  1989,  p.  40;  G.  Vedel,  Droit  administratif,  Paris,  1963,  p.  9;  M.  Waline,  Droit  administratif,  Paris,  

1963,  p.  6 
 38 Ion  Santai,  Drept  administrativ  şi  ştiinţa  administraţiei,  curs litografiat,  vol. I,  Editura  Universităţii  Sibiu,  1992,  p.  3 
 39 Traian  Herseni,  Prolegomene  la  teoria  sociologică,  Editura  Ştiinţifică,  Bucureşti,  1969,  p.  8 
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preluată de administraţia publică. Pe aceste coordonate se înscriu şi măsurile privind protecţia me-

diului înconjurător pe plan mondial
40

. 
Complexitatea sarcinilor administraţiei publice determină multitudinea soluţiilor de îndeplinire a 

lor. Este necesar ca un  fond de sarcini generale să se regăsească în orice administraţie
41

. În ceea ce 
priveşte sarcinile tehnice, ele urmează a fi încredinţate unor organe administrative specializate, datorită 
multiplicării nejustificate a unor instituţii ce îndeplinesc aceleaşi misiuni

42

. 
Sarcinile administraţiei pot fi permanente şi temporare. 
Sarcinile administraţiei publice pot fi clasificate după mai multe criterii, şi anume: 
– criteriul material, care necesită studierea mijloacelor juridice şi a resurselor umane, materiale 

şi financiare, utilizabile pentru realizarea sarcinilor; 
– criteriul organic, determinant în descrierea unei categorii de organe de specialitate, ceea ce 

înseamnă enumerarea unor structuri administrative variate, cum sunt structurile organelor centrale ale 
administraţiei publice. 

Aceste autorităţi îndeplinesc sarcini de o importanţă generală, fiind înfăptuite în mod unitar pe 
întreg teritoriul ţării. Unele sarcini sunt locale, fiind circumscrise la o unitate administrativ-teritorială sau 
altă localitate, urmărind satisfacerea unor cerinţe sociale specifice. 

În acelaşi mod acţionează şi serviciile publice descentralizate şi celelalte organe centrale de 
specialitate ale administraţiei publice din unităţile administrativ–teritoriale. 

În literatura de specialitate întâlnim şi alte clasificări ale serviciilor administraţiei. Astfel, L. O. 
White a clasificat aceste sarcini în trei mari categorii

43

: 
a) misiuni operaţionale; 
b) misiuni auxiliare; 
c) misiuni de conducere. 
În prima categorie sunt cuprinse principalele sarcini ale administraţiei publice, cum ar fi: politice, 

de apărare şi ordine publică, educative, social-economice. 
Sarcinile auxiliare sunt destinate să sprijine sarcinile principale; funcţionarii care le îndeplinesc nu 

iau contact direct cu publicul, ei prestând serviciile aferente compartimentelor administrative 
(contabilitate, documentare, oficii juridice, etc.). 

André Molitar, specialist belgian în ştiinţa administraţiei, caracterizează astfel de 
comportamente ca fiind instituţionale. Sarcinile de conducere sau de stat major se realizează în contact 
direct cu activitatea politică şi implică dirijarea activităţii instituţiilor administrative şi elaborarea 
politicii acestora. 

Se apreciază
44

 că această analiză prezintă interes datorită efortului de teoretizare căruia îi 
corespunde, însă are inconvenientul de a fi prea legată de structuri. 

Totodată se consideră
45

 că această clasificare mai poate fi simplificată, în sensul că, odată cu 
misiunile operaţionale, să fie cercetate şi misiunile de conducere, deoarece misiunile operaţionale nici 
nu pot fi îndeplinite dacă nu sunt conduse. Astfel, prima categorie de sarcini poate fi intitulată misiuni 
operaţionale şi de conducere. 

O altă clasificare este cea a profesorului francez de ştiinţa administraţiei, Ronald Drago. Acesta 
reduce la patru categorii sarcinile principale ale administraţiei, astfel: 

a) misiunea de informare. Aceasta constituie punctul de plecare a oricărei acţiuni administrative. 
Informaţia reprezintă baza esenţială a oricărei acţiuni administrative pe orice treaptă se situează, 
indiferent că aceasta este spontană sau obţinută la cererea administraţiei sau că  priveşte doleanţele 
publicului ori principiile unei reforme importante; 

b) misiunea de studiu, care are loc după faza de informare şi precede deciziei. Aceasta este 
obligatorie pentru administraţie, chiar dacă se înfiinţează organisme administrative specializate în 
studii, la orice nivel s-ar găsi ele; 

c) misiunea de pregătire a deciziilor  reprezintă o rezultantă a misiunilor de informare şi studiu; 
aparţine totdeauna administraţiei, fapt pentru care se acordă importanţă studierii procesului decizional; 

d) misiunea de executare şi adaptare reprezintă sarcina cea mai importantă a administraţiei. Prin 
această sarcină administraţia este pusă în contact direct cu cei pe care îi administrează. În înfăptuirea 
sarcinii de executare şi adaptare a deciziilor la interesele particulare ale administraţiilor, procesul 
decizional este repetat la nesfârşit, până la cele mai mici activităţi administrative. În realizarea sarcinii 
de a se adapta la cerinţele administraţiilor, administraţia se poate abate uneori de la linia deciziilor 
luate. În astfel de cazuri, dreptul administrativ înregistrează excepţii de la normele juridice, în timp ce 
cele fondate pe considerente de eficienţă a activităţilor administrative, constituie obiect de studiu pentru 
ştiinţa administraţiei. 

Administraţia îndeplineşte şi sarcini secundare, cum sunt: informarea publicului, realizarea 

                                                 
 40 Salvator  Brădeanu,  Reflexions  sur  les  consequences  facheeuses  de  la  degradation  de  l'environnement   et  de  le  rôle  du  droit  dans  

l'etabilissement  de  l'equilibre  ecologique,  in:  „Revue  de  l'Est“,  vol. 4,  nr.  2,  1973,  pp.  67 - 82. 
 41 Mihai  T.  Oroveanu,  op.  cit.,  p.  204 
 42 Roland  Drago,  Claude  Goyard,  Théorie  générale  des  missions  de  l'Administration,  in:  Traite  de  science  administrative,  pp.  250 - 251 
 43 L.  D.  White,  Introduction  to  The  Study  of  Public  Administrations,  ediţia  a  4 - a,  New  York,  1955,  pp.  195  sqq. 
 44  Roland Drago,  Science  administrative,  Paris,  1980,  pp.  71 - 72 
 45 Mihai  T.  Oroveanu,  op.  cit.,  p.  209 
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activităţii de relaţii publice, precum şi îmbunătăţirea metodelor  şi organizarea compartimentelor în acest 
scop, sarcini care însă nu diminuează importanţa misiunilor principale. 

 
SECŢIUNEA A III-A:  DEFINIŢIA  
ŞI IZVOARELE  DREPTULUI ADMINISTRATIV 

 
1.  Definiţia  dreptului  administrativ 

 
Bazele dreptului administrativ din ţara noastră au fost puse prin Regulamentele Organice intrate în 

vigoare în Muntenia (1831) şi Moldova (1832). 
Ca ramură distinctă a dreptului public, dreptul administrativ se dezvoltă tot mai mult odată cu 

aplicarea acestor Regulamente, dobândind o personalitate de netăgăduit prin reformele de ordin legislativ 
din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza pentru ca apoi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, să 
devină disciplină de studiu atât în învăţământul juridic superior, cât şi în cel secundar. Lucrările de 
specialitate apărute după Revoluţia din Decembrie 1989 reflectă preocuparea autorilor în materie de a 
trata cât mai fidel mutaţiile profunde care au avut loc în sistemul administrativ din ţara noastră. 

Pornind de la realităţile constituţionale actuale considerăm că dreptul administrativ este  acea  
ramură  a  dreptului  public  care  cuprinde  totalitatea  normelor  juridice  ce  reglementează  
organizarea  şi  funcţionarea  administraţiei  publice,  precum  şi  a  celor  care  privesc  relaţiile  sociale  
litigante  dintre  aceasta  şi  particulari  (persoane  juridice  şi  persoane  fizice)  vătămaţi  în  drepturile  
lor  prin  actele  administrative  emise  de  autorităţile  publice  ale  acestei  administraţii. 

  
 
 
 

2.  Izvoarele  dreptului  administrativ 
 
2.1.  Conceptul  de  izvor  al  dreptului  administrativ 
 
În ştiinţele juridice, în general conceptul de „izvor al dreptului“ este folosit într-un sens specific, 

strict juridic, avându-se  în vedere formele de exprimare a normelor juridice, acte normative (legi, 
decrete), obiceiul juridic, practica judiciară, etc. 

Prin izvor de drept au fost denumite de asemenea sursele, originea, factorii de determinare şi 
creare ai dreptului. 

Cercetarea normei juridice determină anumite precizări privind: necesitatea, cauzele care i-au 
determinat apariţia, căror aspiraţii tinde să răspundă, etc. 

În consecinţă, se impune cercetarea surselor acesteia având în vedere criteriul raportului între 
conţinut şi formă, respectiv a determinărilor materiale şi spirituale (izvoare materiale) şi a formelor 
juridice de exprimare (izvoare formale). 

Izvoarele dreptului mai pot fi clasificate şi după sursa cunoaşterii lor: izvoare scrise (legi, 
ordonanţe etc.); izvoare nescrise (tradiţii orale, obiceiuri); izvoare oficiale (legea, jurisprudenţa); izvoare 
neoficiale (obiceiul, doctrina). Literatura juridică cunoaşte o multitudine de clasificări, mai mult sau mai 
puţin relevante pentru însăşi noţiunea de izvor de drept. Aşadar izvoarele de drept administrativ sunt 
formele în care se exprimă normele acestei ramuri de drept, care nasc, modifică sau sting raporturi 
juridice de drept administrativ. 

 
2.2.  Legile  constituţionale 
 
Izvoarele constituţionale sunt acele norme statornicite de legea fundamentală care se impune 

imediat – direct sau indirect – însuşi legiuitorului administraţiei, precum şi celor administraţi. 
Formularea cea mai reuşită ar putea fi de: „bazele constituţionale ale dreptului“ (Georges Vedel,  
Jean Rivero,  etc.). 

Constituţia cuprinde, de asemenea, dispoziţii fundamentale care privesc organizarea şi funcţionarea 
principalelor categorii de organe ale statului, acţiunea acestor organe, deci implicit acţiunea 
administrativă. Faţă de acţiunea administrativă, normele constituţionale impun o rezervă, şi anume, 
faptul cenzurării normelor administrative pentru cauză de neconformitate cu dispoziţiile Constituţiei. În 
acest sens, Constituţia României din 1991, în art. 146, privind atribuţiile Curţii Constituţionale, în alin. 
d specifică faptul că acest organ „hotărăşte asupra excepţiilor, de neconstituţionalitate  privind legile 
şi  ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecă-toreşti sau arbitraj comercial; excepţia de 
neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de  Avocatul Poporului.“   

În legătură cu acest aspect se impun unele precizări: judecătorul instanţei de contencios 
administrativ

46

 nu poate cenzura constituţionalitatea legii. El nu este competent a cenzura legile, ci a 

                                                 
 46 Reglementat prin  Legea  contenciosului administrativ Nr. 544 / 2004, ;  în aceeaşi problemă,  a se vedea  C.  G.  Rărincescu,  Contenciosul  

administrativ  român,  Editura  „Alcoly“,  Bucureşti,  1936 



 9 
judeca actele administrative. Indirect însă, el poate cenzura legea prin pronunţarea sentinţei privind 
legalitatea unui act administrativ, elaborat prin ignorarea unei reguli constituţionale. Cenzurarea actului 
administrativ reprezintă, implicit, cenzurarea legii pe care se întemeiază şi, în consecinţă, poate fi 
denunţată neconstituţionalitatea unei astfel de legi. 

A. TEXTE  CONSTITUŢIONALE  DE  PRINCIPIU. Constituţia din 1991 este izvorul principal al dreptului 
administrativ, dar privită în ansamblul celor 156 de articole, acestea nu pot determina conţinutul unei 
ramuri de drept, cum ar fi, de exemplu, cea a dreptului administrativ, penal,  etc. 

Totuşi, textele care privesc acest conţinut le remarcăm într-un  număr apreciabil în Constituţie, ele 
constituind temeiul juridic al organizării administrative a ţării, al adoptării celor mai importante legi. 

Textele
47 

cuprinse în titlul I (Principii generale), precum şi dispoziţiile comune( din titlul II, 
capitolul I) prezintă în marea lor majoritate, trăsăturile unor norme de principiu cu titlul de exemplu, 
câteva texte din titlul I: 

a) enumerarea şi garantarea valorilor supreme (art. 1, al.3), cum sunt: demnitatea omului, 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor
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, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul 
politic; 

b) organizarea administrativă a teritoriului (art. 3.); 
c) unitatea poporului român şi egalitatea între cetăţeni (art. 4); 
d) pluralismul şi partidele în societatea românească este o condiţie şi o garanţie a democraţiei 

constituţionale (art. 8, alin. 1); 
e)respectarea Constituţiei a supremaţiei acesteia şi obligativitatea respectării legilor (art. 1 alin  

5). 
În titlul II fundamentarea de principii a dreptului este mai direct exprimată în texte: 

             a) responsabilitatea celor cărora li s-au încredinţat funcţii publice, de îndeplinire cu bună credinţă 
a obligaţiilor ce le revin; 

b) dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică precum şi dreptul de petiţionare;  
c) accesul liber la justiţie; 
d) egalitatea în drepturi a cetăţenilor „nimeni nu este mai presus de lege“. 
Textele acestui titlu stabilesc direct sau implicit (prin sensul lor) intervenţia autorităţilor 

administraţiei publice din diferite sectoare de activitate. 
Aceste principii de bază sunt consacrate în titlul III, art. 120 şi privesc: 
a) descentralizarea ; 

            b) autonomia locală; 
            c) deconcentrarea serviciilor publice. 

B. TEXTE  CONSTITUŢIONALE  PRIVIND  REGLEMENTAREA  INSTITUŢIILOR  PUBLICE. 
Marea majoritate a normelor constituţionale care reglementează instituţiile puterii publice centrale 

şi locale îşi găsesc consacrarea în textele articolelor cuprinse în titlul III. 
Astfel, în capitolul II din acest titlu  consacrat instituţiei preşedintelui României:  
a) rolul preşedintelui în buna funcţionare a autorităţilor publice, precum şi exercitarea de către 

acesta a funcţiei de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate (art. 80); 
b) numirea Guvernului (art. 85); 
c) consultarea Guvernului (art. 86); 
d) participarea la şedinţele Guvernului (art. 87); 
e) încheierea tratatelor internaţionale (în numele României) tratate negociate de Guvern (art.91); 
f) numirea în funcţii publice (art. 94) etc. Textele capitolelor III şi IV, ale aceluiaşi titlu, răspund 

direct cerinţelor privitoare la structura şi rolul Guvernului şi a primului-ministru (art. 102, 107); 
g) învestitura, jurământul de credinţă, incompatibilităţi (art. 102-104); 
h) răspunderea membrilor Guvernului, încetarea funcţiei de membru al Guvernului, actele şi 

încetarea mandatului Guvernului art. 109,108, 110); 
i) raporturile Parlamentului cu Guvernul (art. 111–114). 
Textele articolelor cuprinse în capitolul V sunt consacrate administraţiei publice centrale de 

specialitate:  structură, înfiinţare, forţe armate, Consiliul Suprem de Apărare a ţării (în art. 116–119 din 
secţiunea întâi) precum şi administraţiei publice locale: autorităţi comunale  şi orăşeneşti, Consiliul 
Judeţean, instituţia prefectului (în art. 120–123 din secţiunea a doua). 

Aceeaşi forţă juridică a textelor constituţionale privind economia şi finanţele o întâlnim în 
majoritatea articolelor din titlul IV al Constituţiei. 

C. TEXTE  CONSTITUŢIONALE  PRIVIND  COMPETENŢA  ŞI  PROCEDURA. 
Unele norme constituţionale se raportează la competenţa preşedintelui şi a primului ministru 

privind autorităţile administrative (art. 85 – 94;  107), puterea de reglementare generală (art. 108) şi 
puterea de a numi funcţionari (art. 94), actele de autoritate (art. 92, 100). Alte norme constituţionale se 
remarcă prin trăsături procedurale, referindu-se la procedura de investire a primului-ministru şi al 
Guvernului (art. 103). 

                                                 
 47 Constituţia  României,  art.  11,  alin.  2,  art.  16,  21,  25,  alin.  1;  art.  30,  32,  alin.  4,  5,  6;  art.  47,  48,  50,  51,  119  şi  135 
 48 George  Antoniu,  Articolul  5  din  „Convenţia  Europeană  a  Drepturilor  Omului“.  Implicaţii  asupra  legislaţiei  române,  „Studii  de  Drept  

Românesc“,  nr.  2,  Bucureşti,  1993,  pp.  167 - 185 
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Un alt grup de norme constituţionale repartizează competenţele între Parlament (art. 73) şi 

puterea executivă (art. 102), în funcţie de natura specifică a activităţii lor. Cele de natură legislativă sunt 
rezervate Parlamentului, cele de natură executivă, Guvernului. În anumite situaţii, de urgenţă, Constituţia 
(art. 115) prevede „delegarea legislativă“, Guvernul fiind competent a emite în anumite condiţii 
procedurale – ordonanţe, dar numai în domeniile care nu fac obiectul legilor organice. 

La aceste grupe se pot adăuga normele constituţionale privitoare la repartizarea competenţelor 
între Parlament, Preşedinte şi Guvern (art. 91) în domeniul politicii externe. 

Astfel, Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, Guvernul le negociază, iar 
Parlamentul le ratifică. De asemenea, normele privitoare la comunicarea între Preşedinte şi primul 
ministru, prin contrasemnarea decretelor emise de Preşedinte (art. 100). Contrasemnarea reprezintă 
angajarea răspunderii primului ministru pentru conţinutul actului, atestând, pe de altă parte, conformitatea 
decretului cu prevederile legale, iar pe de altă parte, conformitatea cu voinţa organului reprezentat de 
primul ministru. Contrasemnarea este cerută pentru decretele prevăzute în art. 91, alin. 1 şi 2 (tratate 
internaţionale; acreditarea şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici, înfiinţarea, desfiinţarea sau 
schimbarea rangurilor misiunilor diplomatice); art. 92, alin 2 şi 3 (mobilizarea forţelor armate, 
respingerea agresiunii) art. 93 alin 1 (starea de asediu)sau starea de urgenţă etc. 

 
 
 
 
 
 
2.3.Legile şi  reglementările administraţiei  emise  în  executarea  legii 
 
2.3.1.  Precizări  de  principiu 
 
Competenţa elaborării normelor cu caracter general specifică izvoarelor formale ale dreptului cu 

caracter de lege o are, pe de o parte, Parlamentul, iar de cealaltă parte, anumite autorităţi distincte ale 
puterii executive, aflate pe o anumită treaptă în ierarhia organelor statale de însemnătate naţională sau 
locală. Această distincţie privitoare la competenţă permite diferenţierea legilor de celelalte forme de 
reglementare administrativă, şi anume: legea este actul elaborat de organul legislativ, celelalte acte 
de reglementare (care interesează domeniul public sau privat) fiind elaborate de o autoritate executivă. 
Această distincţie nu este de ordin material întrucât, în ambele cazuri, ne aflăm în prezenţa unor acte 
care au aceeaşi măsură generalitatea reguli de drept. 

În consecinţă, raporturile între lege şi celelalte reglementări se vor schimba în funcţie de 
raporturile stabilite de regimul constituţional între puterea legislativă şi cea executivă. Prioritatea 
constituţională a Parlamentului în raport cu Guvernul este reflectată în subordonarea riguroasă faţă de 
norma votată de Parlament. Această subordonare poate fi mai mult sau mai puţin atenuată, în funcţie de 
evoluţia echilibrului puterilor în stat. 

Legea fundamentală este expresia directă a voinţei generale. Ea constituie „norma supremă“ căreia 
trebuie să i se subordoneze toate celelalte norme şi căreia conform acestei „suveranităţi“, totul i-ar fi 
posibil, din punct de vedere juridic

49

. Este evident faptul că legea fundamentală este superioară legilor 
(organice sau ordinare), dar numai un singur organ este abilitat să aprecieze constituţionalitatea legilor  
(Curtea Constituţională)

50

. Or, suveranitatea legii se poate manifesta numai în limitele 
constituţionalităţii. Reglementările emise în executarea legii emanând de la o autoritate subordonată, 
sunt şi ele subordonate legii. Formula consacrată în textele constituţionale este cea privitoare la 
asigurarea „organizării executării legilor“ (art. 108, alin. 2). În consecinţă, reglementările adoptate în 
executarea legii nu pot fi emise decât în temeiul legii (pentru a reglementa modalităţile de aplicare a 
legii, a normelor sau a principiilor cuprinse în ea). În acelaşi timp, reglementările emise în executarea 
legii nu pot să modifice expres legea fundamentală şi nici să o contrazică, iar judecătorul este îndrituit 
să verifice oricând conformitatea acestora cu legea şi să le cenzureze ilegalitatea. 

În art. 73, Constituţia, consacră trei categorii de legi (constituţionale, organice şi ordinare). 
 
2.3.2.  Legile  organice 
 
Legile organice sunt prevăzute în Constituţie (art. 73, alin. 3) ocupând locul secund în ierarhia 

legilor. Ele prezintă trăsături distincte, în funcţie de conţinutul lor (privind aplicarea unor dispoziţii 
constituţionale), precum şi de cvorum şi de majoritatea de voturi cerută în vederea adoptării lor. 
Reprezentând o prelungire a normelor constituţionale, legile organice sunt elaborate numai în domenii 
expres prevăzute de legiuitor (Constituţie şi cel al legilor ordinare). În temeiul acestor prevederi au fost 
elaborate o serie de legi organice care privesc: organizarea şi funcţionarea Guvernului

51

, contenciosul 

                                                 
 49 Maria  V.  Dvoracek,  Gheorghe  Lupu,  op.  cit.,  p.  181 
 50 S.  Tănăsescu,  Sisteme  de  control  al  constitualităţii  legilor,  „Studii  de  Drept  Românesc“,  nr.  2,  Bucureşti,  1995,  pp.  175 - 183 
 51 Legea  nr.  37 / 1990,  publicată în  „Monitorul  Oficial“  al  României,  partea  I,  nr.  137 / 1990 
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administrativ

52

; administraţia publică locală; organizarea şi desfăşurarea referendumului, etc. Ele sunt 
izvoare de drept administrativ şi sunt adoptate prin întrunirea votului majorităţii absolute din fiecare 
Cameră sau prin majoritatea absolută în şedinţa comună a ambelor Camere (dacă procedura de mediere 
nu a avut acces). 

  
2.3.3.  Legile  ordinare 
 
Legile ordinare sunt izvoare de drept administrativ numai în măsura în care conţin norme de 

reglementare a relaţiilor sociale ce fac obiectul administraţiei publice. Supuse unui număr mai restrâns 

de restricţii constituţionale, ele pot interveni în orice domeniu al relaţiilor sociale, cu excepţia celor 

rezervate domeniului constituţional sau al legilor organice. Ţinând seama de această necesitate, se 

impune conformitatea legilor ordinare cu cele organice, în caz contrar, existând pericolul de a fi 

declarate neconstituţionale. Neconstituţionalitatea poate fi invocată nu pentru că legile organice ar avea 

vocaţia valorii unor legi constituţionale, ci pentru că ele se află situate în temeiul Constituţiei la un 

nivel mai ridicat ca cel al legilor ordinare. Legile ordinare sunt adoptate de fiecare Cameră conform 

regulii majorităţii relative sau în şedinţa comună a ambelor Camere (când, prin producerea de 

mediere, nu s-a ajuns la un acord). 
În legătură cu noţiunea de lege se impune să facem unele precizări. Având în vedere autorităţile 

administraţiei publice, Constituţia, în textul art. 117, alin. 1 , specifică faptul că ministerele se 
înfiinţează, se organizează şi funcţionează, potrivit legii. Coroborând acest text cu dispoziţiile art. 73, 
alin. 3, se poate trage concluzia în temeiul unei interpretări logice  că unele ministere sau autorităţi 
administrative autonome, se pot înfiinţa, organiza şi funcţiona prin legi organice, iar altele prin legi 
ordinare. Sintagma „potrivit legii“ poate fi susceptibilă de mai multe interpretări: potrivit unor legi 
organice generale, cum ar fi: cele referitoare la organizarea generală a învăţământului, statutul 
funcţionarilor publici, etc. sau prin legi ordinare cu caracter general sau special. În această privinţă, 
legiuitorul constituant lasă deschise mai multe posibilităţi. Noţiunea de „lege“ potrivit dispoziţiilor art. 
117, alin. 1, urmează a fi interpretată în sens executiv, întrucât majoritatea ministerelor sunt organizate 
şi funcţionează prin Hotărâri ale Guvernului (Ministerul Muncii,Familiei si Egalităţii de Şanse, 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Sănătăţii Publice ş.a. ). Aceste hotărâri pot fi justificate 
prin dispoziţiile art. 116, alin. 1, care specifică doar faptul subordonării faţă de Guvern: „Ministerele se 
organizează numai în subordinea Guvernului“. Textul art. 117, alin. 1 este ferm în privinţa faptului că 
înfiinţarea ministerelor se organizează şi funcţionează, potrivit legii. Oricum, înfiinţarea acestora printr-
o lege ordinară nu ar ridică incompatibilităţi cu textul art. 73 din Constituţie 

 
 

2.3.4.  Reglementările administrative emise în  executarea legii 

 
Reglementările administrative – considerate până în prezent izvoare de drept –, sunt cele care 

traduc exerciţiul puterii de reglementare generală statornicită de Constituţie şi sunt conferite Preşedintelui 
României şi primului ministru (decrete, hotărâri). 

Potrivit art. 100 (1) din Constituţie, în exercitarea atribuţiilor sale Preşedintele României emite 
decrete, care sunt izvoare de drept administrativ în măsura în care acestea au caracter de acte normative 
sau chiar dacă nu au un asemenea caracter. 

Aici avem în vedere acele decrete contrasemnate de primul ministru, cum sunt cele emise în 
aplicarea prevederilor art. 92 (2), în conformitate cu care Preşedintele României declară mobilizarea 
generală sau parţială a armatei; ale art. 92 (3), care dau dreptul Preşedintelui de a lua măsuri pentru 
respingerea agresiunii armate, precum şi în cazurile în care, prin lege, se stabileşte dreptul pentru 
Preşedinte de a emite decrete cu caracter normativ sau fără un asemenea caracter. 

Hotărârile Guvernului cu caracter normativ sunt, în marea lor majoritate, izvoare ale dreptului 
administrativ deoarece acestea sunt principalele acte prin care Guvernul asigură realizarea politicii interne 
şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice, înfăptuind astfel realizarea în 
concret a prevederilor cuprinse în legi. 

Tot prin Hotărâri ale Guvernului sunt reglementate organizarea, funcţionarea şi atribuţiile celor 
mai multe ministere şi organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi, implicit, activitatea în 
domeniile şi sectoarele respective. 

În acest sens putem exemplifica Hotărârea Guvernului nr. 83 /2005 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi alte hotărâri privind înfiinţarea de secretariate de stat 
subsecretariate, organizarea anumitor domenii etc. 

În privinţa domeniilor exclusive de reglementare administrativă, numai hotărârile Guvernului pot 

                                                 
 52 Legea  nr.  544 / 2004,  publicată în „Monitorul  Oficial“  al  României,  partea  I,  nr. 1154 / 2004 
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avea o forţă juridică superioară şi de o maximă generalitate şi care – cel puţin teoretic pot să aibă o 
libertate de reglementare a relaţiilor sociale, vecină cu cea a legiuitorului, întrucât, în afară de propria 
organizare şi funcţionare, deasupra sa nu se află decât o singură „regulă“ scrisă, şi anume Constituţia 
(legea fundamentală). Totuşi, hotărârile şi ordonanţele Guvernului sunt acte ale puterii executive subor-
donate legii şi supuse (în cazul ordonanţelor) cenzurii judecătorului constituţional ( art. 146 din 
Constituţia României). 

Alte reglementări mai pot fi edictate şi de unele autorităţi care sunt abilitate de a emite  acte de 
reglementare ( miniştri, prefecţi, autorităţile executive sau deliberative locale). 

Concluzia de mai sus enunţată, indiscutabilă din punct de vedere juridic (privind forţa juridică – 
inferioară legii – a tuturor reglementărilor administrative emise în executarea ei) ridică unele rezerve 
din punct de vedere practic. Este cazul acelor legi de trimitere sau care se mărginesc a elabora 
principiile generale ale unei reforme şi care – în majoritatea situaţiilor – nu pot fi puse în aplicare decât 
prin reglementări administrative (hotărâri) care intervin în vederea traducerii în practică a acestor nor-
me (principii), etc. Aceste cazuri nu sunt simple ipoteze,  ele  corespund unor realităţi practice ale 
zilelor noastre.  De puterea de reglementare depinde punerea în aplicare a legii, ceea ce   contrazice 
principiul supremaţiei juridice a acestora. La acestea se mai adaugă faptul că respectivele reglementări 
se elaborează  deseori cu o mare încetinire şi, deci pot altera voinţa legiuitorului sau să o transpună 
imperfect, în practică

53

. 
Constituţia României atribuie putere de reglementare generală, la nivel naţional, Preşedintelui 

României, primului ministru, iar în privinţa puterii de reglementare a autorităţilor locale, competenţa lor 
rezultă din legile organice. În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele României emite decrete, unele 
dintre ele fiind contrasemnate de primul ministru. De asemenea, Constituţia consacră posibilitatea 
Preşedintelui în exercitarea atribuţiilor sale de a emite decrete de reglementare, în unele domenii, 
nerelevante pentru deliberări parlamentare –. 

Din punctul de vedere al formei de reglementare, aceste acte acte administrative au denumiri 
statorniciti în Constituţie şi legea organică, în funcţie de autoritatea de la care emană: decrete pentru 
reglementările date de Preşedintele României, hotărâri pentru cele emise de Guvern, ordinele 
miniştrilor şi ale prefecţilor, hotărârile consiliilor locale şi ale celor judeţene, dispoziţiile primarilor. 

Miniştrii  nu sunt investiţi cu o putere de reglementare generală. Ei pot participa la aceasta 
indirect, prin exerciţiul contrasemnării actelor Guvernului.  În activitatea administrativă, această 
participare este frecventă şi suficientă pentru a beneficia de această putere (multe reglementări fiind de-
seori eliberate din iniţiativa miniştrilor). 

Legile, hotărârile Guvernului acordă miniştrilor o putere de reglementare proprie în domenii 
determinate, conferindu-le competenţe importante în exercitarea puterii de reglementare la nivel naţional. 

Ordinele şi instrucţiunile miniştrilor şi ale conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale cu caracter normativ sau individual sunt izvoare de drept administrativ 
nu numai în domeniul propriu de activitate în care este organizat ministerul al cărui conducător a emis 
ordinul sau instrucţiunea, ci şi în alte domenii. Astfel, un ordin al ministrului Econimiei şi Finanţelor va 
fi obligatoriu pentru toate subiectele de drept care intră în raporturile care se nasc ( modifică sau se 
sting) în baza normelor emise. 

Ordinele şi instrucţiunile pot fi emise de un singur ministru sau de mai mulţi.  Ordinele şi 
instrucţiunile comune sunt atât individuale, cât şi normative. 

Actele juridice (decizii, dispoziţii) care nasc raporturi de drept administrativ emise de conducătorii 
serviciilor publice deconcentrate sunt, de asemenea, izvoare ale dreptului adminis-trativ. 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată prevede că prefectul emite ordine în 
condiţiile legii. 

Ordinul prefectului este un act administrativ unilateral, care poate avea caracter normativ, cu 
toate trăsăturile caracteristice acestei categorii de acte. 

De asemenea, în privinţa celorlalte autorităţi locale (consilii locale, judeţene, primari), legea 
organică – în principal – precum şi legile speciale sau hotărârile Guvernului împuternicesc aceste organe 
să edicteze, pe cale generală, pentru întreg teritoriul unde se exercită competenţa lor, acte de reglementare 
în limitele subordonării  acestora faţă de lege. Din această categorie de izvoare ale dreptului administrativ 
fac parte: 

 hotărârile consiliilor locale; 
  hotărârile consiilor  judeţene; 
  dispoziţiile primarilor şi ale preşedinţilor consiliilor judeţene; 
  actele juridice emise de regiile autonome şi de serviciile publice locale; 
  etc. 
Actele de ordin intern care afectează drepturile şi interesele legitime ale persoanelor pot fi atacate 

cu acţiune în contencios administrativ. 
  
2.3.5.  Ordonanţele  Guvernului 
 

                                                 
 53 Maria  V.  Dvoracek,  Gheorghe  Lupu,  op.  cit.,  p.  185 
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În vederea executării programului său, Guvernul poate cere Parlamentului să voteze o lege care 

să-l autorizeze de a lua într-un interval de timp limitat unele măsuri care, în mod obişnuit, sunt rezervate legii 
organice. Astfel, Constituţia, în textele art. 108, alin 3 şi art. 115alin1 face referire expresă la delegarea 
legislativă a Guvernului, ale cărui acte poartă denumirea de „Ordonanţe“. În principiu, ordonanţele nu 
sunt supuse aprobării Parlamentului, întrucât, conform art.115, alin 2 aceasta este necesară numai dacă 
este cerută de legea de abilitare.  Ordonanţele intervin în scopul detalierii, precizării unor dispoziţii 
cuprinse într-o lege, prin norme subsidiare, instrucţiuni tehnice, metodologii, etc. Ordonanţele supuse 
aprobării Parlamentului – până la îndeplinirea termenului de abilitare – au un caracter executiv de 
drept administrativ, nerespectarea termenului atrăgând încetarea efectelor acestora. Numai în situaţii 
excepţionale, de urgenţă, legea de investire a Guvernului cu o anumită competenţă legislativă poate fi o 
lege specială de abilitare. În aceste cazuri, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă care intră  în 
vigoare numai după depunerea lor spre dezbatere , Parlamentului, care le va aproba sau respinge printr-
o lege. Prin ordonanţă, normele instituite de Guvern au putere de lege, în limitele şi condiţiile stabilite 
de legea de abilitare, aceasta fiind de fapt semnificaţia delegării legislative.  

  
2.3.6.  Tratatele  şi  alte  reglementări  internaţionale 
 
În noua conjunctură – economică şi politică – mondială, tratatele şi convenţiile internaţionale, 

precum şi relaţia acestora cu instituţiile politice şi juridice interne dobândesc noi relevanţe, în cadrul unor 
realităţi incontestabile. 

Tratatele şi alte reglementări internaţionale sunt izvoare ale dreptului administrativ, în condiţiile în 
care: 

– cuprind reglementări de aplicaţie directă şi nemijlocită, reglementând situaţii sociale ce fac 
obiectul dreptului administrativ; 

– sunt ratificate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
În literatura de specialitate s-au purtat discuţii în jurul calităţii de izvor de drept al tratatului 

internaţional , autorii pronunţându-se fie pentru includerea acestuia în cadrul izvoarelor de drept (ca izvor 
pentru dreptul intern), fie considerând numai legea de ratificare ca izvor al dreptului intern.  

Pentru ca tratatul sau convenţia internaţională să poată avea calitatea de izvor al dreptului, se 
impun anumite condiţii procedurale (privind aprobarea, ratificarea, promulgarea, publicarea) consacrate în 
dreptul intern, fără îndeplinirea cărora tratatul nu-şi poate justifica aplicarea. Aceste condiţii 
procedurale nu pot fi rupte de actul internaţional propriu-zis, privit în toată complexitatea sa. Dacă 
voinţa internă a autorităţilor competente nu s-ar fi manifestat în toate tratativele anterioare încheierii 
tratatului internaţional sau aceste autorităţi nu ar fi avut girul respectivelor tratative, ele nici nu ar fi în-
ceput. În mod evident, factorul hotărâtor îl reprezintă exprimarea acordului de voinţă al statului prin 
ratificarea de către Parlament a tratatului, care însă, în prealabil, a fost aprobat şi supus ratificării 
Parlamentului – de către Preşedintele României – prin decret, după ratificare urmând promulgarea – tot 
prin decret  – şi publicarea în Monitorul Oficial. 
          În activitatea de organizare a executării legii, izvoare ale dreptului administrativ sunt tratatele 
internaţionale privind drepturile omului. 

În privinţa acestor tratate,Constituţie consacră  două reguli: 
a. interpretarea şi, aplicarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (consacrate în Constituţie) se va 

face în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (din 10 decembrie 1940), cu pactele şi 
celelalte    tratate internaţionale la care România este parte( art. 20 alin1); 

b. prioritatea acordată reglementărilor internaţionale  în cazul neconcordanţei între pactele şi 
tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului – la care România este parte – şi legile interne 
(art. 20 alin. 2).  Prin urmare, suntem în prezenţa unor obligaţii  atât pentru legiuitor (privind verificarea 
corelării tratatelor internaţionale la care România are calitatea de parte, cu proiectele de legi ce urmează 
a se adopta), cât  şi pentru autorităţile publice în ceea ce priveşte abilitatea de a negocia (privind 
verificarea corelaţiei între dreptul intern şi izvorul internaţional)

54

. Acestor principale reguli se impune 
regula conform căreia autorităţile competente să negocieze şi să încheie tratate internaţionale au 
obligaţia de a veghea asupra concordanţei lor cu dispoziţiile constituţionale.  

Tot izvoare ale dreptului intern vor deveni şi normele de „drept european“, odată cu intrarea 
României în Uniunea Europeană. 

În sistemul nostru juridic – în momentul de faţă – doctrina în general şi doctrina de drept public 
în special, precum şi jurisprudenţa, nu pot fi considerate izvoare de drept, dar nu se poate  nega faptul 
că doctrina serveşte ca un îndreptar şi judecător şi pentru legiuitor şi are o influenţă decisivă asupra 
jurisprudenţei

55

. 
Sub aspectul perspectivei, imperativul necesităţii, poate oricând determina recunoaşterea 

utilităţii acestor izvoare ale dreptului, cum este, de exemplu, jurisprudenţa pentru dreptul administrativ 
francez – considerat esenţialmente jurisprudenţial (G. Vedel, A. Laubaderé, R. Campus)

56

. Cert este că, 

                                                 
 54 V.  Stoica,  C.  I.  Stoica,  Convenţia  europeană  şi  impactul  acesteia  asupra  sistemului  juridic  român,  în:  „Dreptul“,  nr.  10,  Bucureşti,  

1994,  pp.  3 - 10 
 55 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  p.  143 
 56 Rodica  Narcisa  Petrescu,  Drept  administrativ,  vol.  I,  Editura  „Cordial  Lex“,  Cluj - Napoca,  1994,  p.  20 
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în ultimii ani, în jurisprudenţa românească – constituţională

57

 şi de contencios administrativ – s-a 
produs un reviriment care poate contura imaginea jurisprudenţei ca viitor izvor al dreptului. 

  
3. Principiile generale de drept 

 
Principiile generale sunt izvoare formale ale dreptului de o mare generalitate de care trebuie să 

se ţină seama, atât în elaborarea dreptului, dar mai ales în aplicare acestuia. Ele pot fi de inspiraţie 
filosofică, politică şi socială (principiul pluralismului politic şi principiul pluralismului formelor de 
proprietate)

58

. 
 
 
SECŢIUNEA  A  IV-A: NORMELE ŞI  
RAPORTURILE DE DREPT ADMINISTRATIV 

 
1.  Normele  de  drept  administrativ 

 
1.1.  Definiţia  normelor  de  drept  administrativ 
 
Normele juridice de drept administrativ sunt regulile sociale de conduită generală şi obligatorie ale 

subiectelor de drept care participă, într-o formă sau alta, la înfăptuirea administraţiei publice. 
 
1.2. Trăsăturile normelor de drept administrativ 
 
Normele de drept administrativ au unele trăsături specifice, şi anume: 
– ele reglementează relaţii sociale care se ivesc între autorităţile administraţiei publice, precum şi 

între acestea şi particulari (persoane fizice şi juridice) în înfăptuirea sarcinilor administraţiei publice; 
– după obiectul lor de reglementare, normele dreptului administrativ sunt foarte diversificate, 

practic acestea pot fi întâlnite în toate domeniile de activitate (învăţământ, sănătate, cultură, armată, 
ordine publică, etc.); 

– normele de drept administrativ au un grad diferit de generalitate
59

. Astfel, unele sunt obligatorii 
pentru toţi cetăţenii ţării, cum sunt cele privind asigurarea ordinii publice, altele pentru o categorie mai 
largă de cetăţeni

60

; altele pentru o categorie mai restrânsă
61

 şi în sfârşit, norme de drept administrativ care 
se referă la 2 – 3 persoane sau chiar la o singură persoană; 

– normele de drept administrativ se emit în baza şi în vederea executării legii, fiind exceptate acele 
norme cuprinse în legi şi Constituţie. 

Astfel, potrivit art. 108(2–3) din Constituţie, hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor,  
pe când ordonanţele  „se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele şi condiţiile prevăzute 
de aceasta“. 

Miniştrii şi ceilalţi conducători ai organelor de specialitate ai administraţiei publice centrale, emite 
ordine, instrucţiunii, etc.  

 
1.3.Structura  normelor  de  drept  administrativ 
  
La norma de drept administrativ – ca la orice normă juridică – se distinge o constituţie externă, dată 

de modul de exprimare în cadrul actului normativ, ori a altui izvor de drept numită şi structura tehnico-
legislativă a normei şi o structură internă, adică logica juridică care alcătuieşte substanţa normei juridice, 
elementele care compun norma şi legătura  reciprocă dintre ele. 

Structura tehnico-legislativă înseamnă dispunerea normelor administrative pe articole, alineate, 
subalineate şi gruparea acestora în secţiuni, capitole şi titluri. În domeniul dreptului administrativ, din 
cauza vastităţii şi complexităţii reglementărilor, nu s-a constituit încă un cod, dar aceasta nu înseamnă 
lipsa unei tendinţe de codificare. Codificarea şi sistematizarea normelor juridice este un domeniu 
deosebit de important al practicii legislative care priveşte tehnica elaborării actelor normative

62

. 
Ca orice normă juridică, şi norma de drept administrativ are o structură logică, care alcătuieşte 

partea statică, internă şi stabilă a normei
63

. Indiferent de formularea ei textuală, norma de drept are o 
structură trihotomică: ipoteză, dispoziţie şi sancţiune. 

Această structură corespunde situaţiei logice potrivit căreia orice prescripţie, pentru a avea 
semnificaţia şi autoritatea unei norme de drept, trebuie să prevadă condiţiile în care unele categorii de 
subiecte vor avea o anumită conduită şi care sunt urmările nerespectării sau încălcării ei.  

Ipoteza este acea parte a normei de drept administrativ care stabileşte condiţiile, împrejurările sau 

                                                 
 57 Maria  V.  Dvoracek,  Gheorghe  Lupu,  op.  cit.,  p.  190 
 58 Elena Iftime,  Introducere în teoria şi practica dreptului,  Editura Universităţii Suceava, 1999, p, 56 
 59 Valentin  I.  Prisacaru,  op.  cit.,  pp.  34 - 35 
 60 Ibidem 
 61 Ibidem 
 62 N.  Popa,  Teoria  generală  a  dreptului,  Editura  „Actami“,  Bucureşti,  1994,  pp.  206 - 227 
 63 Ioan  Ceterchi,  Ion  Craiovan,  op.  cit.,  p.  39 
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faptele în prezenţa cărora se cere o anumită conduită, precum şi categoria subiecţilor la care se referă 
prevederile dispoziţiei.  

Tot în ipoteză sunt incluse şi alte părţi ale normei, cum ar fi cele care prevăd definiţii, principii, 
scopul activităţii unui organ, înţelesul unor termeni

64

. 
Ipoteza se poate stabili prin deducţie pe cale logică, chiar dacă nu este expres formulată în norma 

de drept administrativ. În funcţie de gradul de precizie al formulării deosebim două feluri de ipoteze, şi 
anume: ipoteze strict determinate şi ipoteze relativ determinate. 

Ipotezele care stabilesc exact condiţiile de aplicare a dispoziţiilor se numesc ipoteze strict 
determinative

65

.  
Ipoteza este relativ determinată atunci când împrejurările de aplicare a dispoziţiei  –  prin natura 

lor  –  nu pot fi formulate în toate detaliile, astfel că rămâne în sarcina organului care aplică legea să 
determine în mod concret existenţa acestora. 

Cu alte cuvinte, este vorba de o competenţă de apreciere a autorităţii, noţiune cu care se 
apreciază în literatura de specialitate. De altfel, asemenea „aprecieri“ se regăsesc în cunoscutele 
formulări „pentru motive temeinice, justificate“, „în cazuri deosebite“ ori expresiile „orice alte 
măsuri“ sau „orice alte mijloace legale pe care le consideră necesare“

66

. 
În alte dispoziţii întâlnim expresiile „altele de aceeaşi natură“ chiar şi „etcætera“

67

. 
 Ipotezele pot fi simple sau complexe. Suntem în prezenţa unei ipoteze simple când se are în 

vedere numai o singură împrejurare în care se aplică dispoziţia. În cazul ipotezei complexe se au în 
vedere împrejurări în care toate sau fiecare în parte pot să determine aplicarea dispoziţiei. 

Dispoziţia este cea mai importantă parte a normei de drept administrativ, însăşi inima normei, 
care nu poate lipsi din structura acesteia. Ea reprezintă acel element al normei de drept administrativ 
care prevede conduita ce trebuie urmată în prezenţa ipotezei date, mai precis drepturile şi obligaţiunile 
corespunzătoare ale subiectelor vizate de norma de drept administrativ. Ea cuprinde comandamentul, 
imperativul normei sau elementul său raţional

68

. Astfel, cele mai importante norme de drept 
administrativ conţin o dispoziţie onerativă, prin care subiectele raportului juridic de drept administrativ sunt 
ţinute de o anumită conduită sau obligate la o anumită prestaţie. 

O altă categorie de norme de drept administrativ conţine o dispoziţie prohibitivă, care să 
interzică o anumită comportare („a nu face“). Avem în vedere normele cu caracter contravenţional.. 
Dispoziţia are un caracter permisiv în sensul că lasă la latitudinea persoanelor alegerea unui anumit 
comportament. Expresia „poate“ pe care o găsim în diferite norme juridice este elocventă.  

În funcţie de modul cum este formulată dispoziţia poate fi strict determinată stabilind categoric 
şi fără nici o posibilitate de abatere drepturile şi obligaţiile subiecţilor vizaţi sau relativ determinată, 
atunci când se prevăd variante sau limite ale conduitei, urmând ca subiecţii să aleagă una din ele, sau în 
cadrul acestor limite, conduita dorită

69

. 
Sancţiunea este al treilea element care întregeşte structura logică a normei juridice. Ea cuprinde 

consecinţele, urmările nerespectării dispoziţiei fiind o măsură de ordin juridic care atinge o persoană în 
drepturile şi libertăţile sale sau un act eficace pronunţat de autoritatea competentă în vederea stabilirii 
ordinii juridice care a fost tulburată

70

. Uneori şi în dreptul administrativ sancţiunea nu rezultă în mod 
explicit, ci ea urmează să fie dedusă din conţinutul normei juridice, după cum, aceeaşi sancţiune poate 
fi chiar pentru mai multe norme. Acest fapt nu trebuie să ducă la concluzia că normele de drept, 
respectiv cele de drept administrativ nu ar conţine acest element. 

A afirma acest lucru înseamnă, practic, a nega caracterul normelor juridice
71

. Ca şi sancţiunile 
specifice celorlalte ramuri de drept şi sancţiunile de drept administrativ pot fi absolut determinate, 
relativ determinate, alternative şi cumulative. 

Sancţiunile absolute determinate sunt formulate precis şi nu pot fi micşorate sau mărite.  
Sancţiunile administrative relativ determinate sunt acelea care se stabilesc între o limită inferioară 

şi una superioară. 
De exemplu, contravenţiile prevăzute de diferite acte norma-tive. 
Sancţiunile cumulative sunt în cazul în care regula de drept stabileşte pentru unul şi acelaşi fapt juridic mai 

multe sancţiuni obligatorii 
Într-o lucrare de mare ţinută ştiinţifică

72

, la care ne-am mai referit, autorul acesteia este de părere 
că pot fi identificate mai multe forme principale ale sancţiunii de drept administrativ şi anume: 

a) sancţiuni administrativ-disciplinare (ex. destituirea din funcţie, revocarea alegerii, mutarea 
disciplinară, etc.); 

                                                 
 64 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  p.  143 
 65 Ioan  Ceterchi,  Ion  Craiovan,  op.  cit.,  p.  39 
 66 Art.  49,  lit.  h  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  79 / 2000,  privind regimul deşeurilor,  prevede:  „primarii  şi  consiliile  locale  

sunt  obligate  să  asigure  curăţenia  localităţilor,  prin  orice  alte  măsuri  şi  mijloace  legale  pe  care  le  consideră  necesare“. 
 67 Art.  43,  lit.  c  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  79 / 2000  prevede:  „Ministerul  Agriculturii,  Alimentaţiei  şi  Pădurilor  

avizează  propunerile  de  amplasamente  pentru  instalaţii,  depozite  etc.,  privind  deşeurile  pe  terenurile  cu  destinaţie  agricolă“. 
 68 N.  Popa,  op.  cit.,  p.  154 
 69 Ioan  Ceterchi,  Ioan  Craiovan,  op.  cit.,  p.  40 
 70 I.  La  Cressaye,  M.  Laborde - Lacoste,  Introduction  générale  a  l'étude  du  droit,  Librairie  du  recuel  Sirey,  Paris,  1977,  p.  411 
 71 În acelaşi sens,  cf.:  Ioan  Muraru,  Drept  constituţional,  Tipografia  Universităţii  Bucureşti,  1987,  p.  19; Antonie  Iorgovan,  Valentina  

Gilescu,  Drept  administrativ  şi  ştiinţa  administraţiei, Tipografia  Universităţii  Bucureşti,  1986 
 72 Antonie  Iorgovan,  Tratat  de  drept  administrativ,  vol.  I,  Editura  „Nemira“,  Bucureşti,  1996,  p.  147 
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b) sancţiuni administrativ-contravenţionale amenda, avertis-mentul, închisoarea 

contravenţională, confiscarea, etc.);  
c) sancţiuni administrativ-patrimoniale (obligarea la repararea prejudiciului produs printr-o daună 

materială sau morală); 
d) măsuri de constrângere cu caracter nesancţionator, de protecţie a unor interese personale sau 

publice, de prevenţie sau de combatere a unor fapte antisociale (ex. reţinerea unei persoane, stocarea unor 
bunuri, obligarea la tratament medical, etc.); 

e) măsuri de executare silită, adică de înfrângere a unei rezistenţe fizice (diferite acţiuni în forţă a 
poliţiei, imobilizarea unei persoane, demolarea sau desfiinţarea unor construcţii etc.); 

f) măsuri cu privire la actele juridice (anulări, suspendări, căi de atac, etc. ). 
Fără îndoială că sancţiunea este un element esenţial al normei juridice. Această măsură se aplică, 

în ultimă instanţă, atunci când norma nu este respectată de bună voie.  Măsura sancţiunii trebuie luată 
numai de organele în drept, cu respectarea riguroasă a prevederilor legale şi a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor. Până la urmă, sancţiunea ca element al normei juridice conţine şi o regulă 
de conduită care priveşte atât subiectul care a violat dispoziţia, cât şi organul de stat chemat să aplice 
sancţiunea împotriva celui care s-a făcut vinovat de încălcarea normei juridice

73

. 
 
1.4.  Clasificarea  normelor  de  drept  administrativ 
 
Normele de drept administrativ sunt deosebit de variate, ele fiind cuprinse în cele mai diferite 

acte normative. Tocmai de aceea normele de drept administrativ nu pot fi confundate cu actele de drept 
administrativ, lucru asupra căruia de altfel s-a mai insistat în literatura de specialitate

74

. Ceea ce 
considerăm noi însă că ar trebui scos în evidenţă este  faptul că o multitudine de norme juridice 
administrative îmbracă forma actelor administrative (normative) emise de autorităţile administraţiei 
publice şi faptul că „acestea nu epuizează sfera actelor juridice în care sunt cuprinse norme de drept 
administrativ

75

.“ Aceste norme pot fi cuprinse şi în alte acte juridice decât administrative, cum sunt: 
normele de drept constituţional, drept civil, dreptul muncii etc.; chiar din aceste considerente normele 
de drept administrativ nu pot fi analizate decât împreună cu formele juridice pe care aces tea le îmbracă, 
respectiv cu izvoarele dreptului administrativ. 

Actele administrative individuale nu cuprind norme juridice. În lucrările de specialitate întâlnim 
mai multe cazuri de clasificare a normelor de drept administrativ, şi anume: 

a) după criteriul sectorului de activitate
76

; 
b) după criteriul ramurii şi domeniului de activitate

77

; 
c) după obiectul de reglementare

78

; 
d) după criteriul funcţiei dreptului administrativ, care se reali-zează prin norma respectivă

79

. 
După criteriul sectorului de activitate sunt identificate următoarele categorii de norme de drept 

administrativ: 
– norme care reglementează înfiinţarea, organizarea şi desfi-inţarea organului administraţiei 

publice; 
– norme care reglementează competenţa organelor, în care sunt cuprinse toate normele juridice 

care privesc atribuţiile acestor organe, unele norme privind răspunderea lor, precum şi unele norme 
juridice care prevăd responsabilitatea funcţionarilor ce compun organele administraţiei publice; 

– norme care reglementează procedura activităţii organelor administraţiei publice; 
– norme care reglementează drepturile şi obligaţiile persoane-lor fizice sau juridice în raporturile 

lor de drept administrativ cu organele administraţiei de stat. 
După criteriul ramurii şi domeniului activităţii executive, normele de drept administrativ sunt 

grupate astfel: 
– prima grupă o formează acele norme ce reglementează înfi-inţarea, organizarea şi funcţionarea 

diferitelor organe ale adminis-traţiei publice. Precizând atribuţiile diferitelor organe administrative, aceste 
norme stabilesc şi competenţa materială şi teritorială a acesto-ra, raporturile lor cu alte organe de stat, 
precum şi limitele controlului ce se poate exercita asupra lor; 

–  a doua grupă o formează acele norme ce reglementează raporturile organelor administrative 
cu persoanele fizice şi persoanele juridice. În legătură cu aceasta este necesar să observe că normele de 
drept administrativ nu reglementează toate raporturile organelor administrative cu aceste subiecte de 
drept; 

– a treia grupă o formează acele norme care reglementează răspunderea administrativă a 
persoanelor fizice şi juridice. Tot în aceeaşi categorie se încadrează şi normele ce prevăd consecinţele ce 
le au de suportat autorităţile în caz de încălcare a drepturilor subiective ale cetăţenilor; 

                                                 
 73 Radomir  Lucié,  Teorie  générale  de  l'état  et  du  droit,  Dalloz,  Paris,  pp.  315  sqq. 
 74 Romulus  Ionescu,  Drept  administrativ,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică,  Bucureşti,  1970,  p.  26;  Ilie  Iovănaş,  Dreptul  administrativ  şi  

elemente  ale  ştiinţei  administraţiei,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică,  Bucureşti,  1977,  p.  20;  Mircea  Preda,  Curs  de  drept  administrativ.  
Partea  generală,  Casa  Editorială  „Calistrat  Hogaş“,  Bucureşti,  1995,  p.  23 

 75 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  p.  83 
 76 Romulus  Ionescu,  op.  cit.,  p.  27 
 77 Ilie  Iovănaş,  Drept  administrativ  şi  elemente  ale  ştiinţei  administraţiei,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică,  Bucureşti,  1977,  p.  19 
 78 Valentina  Gilescu,  Drept  administrativ,  Tipografia  Universităţii  Bucureşti,  1986,  p.  164 
 79 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  p.  149 - 150 
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– ultima categorie o formează normele procesuale. Ele reglementează forma în care îşi 

desfăşoară activitatea organele administrative ca organe de putere, precum şi  drepturile şi obligaţiile 
personale care participă la această activitate

80

; 
După obiectul de reglementare se disting următoarele norme de drept administrativ: a) norme 

organice; b) norme de drept material; c) norme de drept procedural, iar după sfera de cuprindere sunt 
identificate: a) norme generale; b) norme speciale; c) norme excepţionale. 

După criteriul funcţiei dreptului administrativ care se realizează prin norma respectivă, deosebim: 
– norme organice; sensul de „norme organizatorice“ faţă de dispoziţiile Constituţiei devine un 

sens pur convenţional, prin această sintagmă urmând să evocăm tot ceea ce vizează „organizarea şi 
funcţionarea“ instituţiilor politico-administrative, indiferent dacă sunt norme (legi) organice sau norme 
(legi) ordinare, în sensul art. 72 din Constituţie

81

; 
– norme de structurare în sistem a altor categorii de norme juridice; 
– norme de garantare a aplicării altor categorii de norme juridice, inclusiv prin măsuri de 

constrângere administrativă; 
– norme de apărare a valorilor sociale cu caracter generic (doar neesenţiale) pentru societate, 

normele contravenţionale; 
– norme de contencios administrativ. 
O altă clasificare de importanţă deosebită, de altfel comună şi altor norme juridice, este şi cea 

făcută din punct de vedere al caracterului conduitei, a naturii condiţiei pe care o prescriu. Având în vedere 
acest criteriu, ele pot fi: onerative, prohibitive şi permisive. 

Normele de drept administrativ onerative (onus-oneris = sarcină) sunt acelea care obligă 
subiecţii de drept să săvârşească o anumită acţiune 

Normele administrative prohibitive sunt acelea care interzic săvârşirea unei acţiuni, a unei fapte, 
de către subiecţii de drept.     Normele administrative permisive sunt acelea care, fără a obliga sau 
interzice în mod categoric o acţiune, o conduită, lasă la latitudinea subiectului de drept să-şi aleagă singur 
o anume conduită 

1.5.  Sistematizarea  şi  codificarea normelor  de  drept  administrativ 
 
Sistematizarea normelor de drept administrativ constituie o activitate juridică care are ca obiect 

o anumită organizare a actelor normative în vigoare, potrivit unor criterii obiective şi subiective. 
Rezultatul sistematizării actelor normative constă tocmai în elaborarea unor culegeri de acte normative, 
colecţii sau a unor coduri. 

Publicarea actelor normative într-o colecţie se face în ordinea datei apariţiei lor – este ceea ce 
numim sistematizarea cronologică. Un alt criteriu de sistematizare îl constituie obiectul reglementării, 
pe ramuri şi instituţii juridice

82

. 
De asemenea, actele normative sunt supuse sistematizării şi după criteriul forţei lor juridice.  

Utilizarea acestor criterii poate fi şi combinată. 
Încorporarea este forma cea mai simplă de sistematizare prin care ac tele normative sunt 

grupate în diverse culegeri sau colecţii, după anumite criterii . 
Încorporarea poate fi oficială, în sensul că alcătuirea de colecţii de acte normative este făcută de 

un organ de stat cu atribuţiuni în acest domeniu şi neoficială, când este realizată de alte organizaţii sau 
persoane particulare. 

Codificarea este forma superioară de sistematizare a actelor normative, care se deosebeşte de 
sistematizarea prin  încorporare, atât după obiectul sistematizării, subiectele sistematizării, cât şi după 
forţa juridică a rezultatului sistematizării

83

. 
Codificarea constă în cuprinderea tuturor sau aproape a tuturor ac telor normative dintr-o ramură 

de drept, în prelucrarea şi alcătuirea unui singur act normativ nou, denumit cod, care are valoarea unei 
legi

84

. 
Astfel, sunt binecunoscute codurile familiei, civil, penal etc.  În li teratura de specialitate 

întâlnim opinii diferite în ceea ce priveşte codificarea acestuia, începând de la teza imposibilităţii 
obiective a codificării, codificarea pe etape şi, respectiv, pentru adoptarea unui cod administrativ. 

Teza imposibilităţii obiective este motivată prin aceea că puterea executivă are sarcini multiple 
şi variate motiv pentru care dreptul administrativ este într-o continuă perfecţionare, fiind „perfectibil, 
dar nici odată perfect“, astfel că „un cod administrativ nu ar fi niciodată la curent cu legislaţia în 
vigoare din cauza modificărilor sau reînnoirilor prea dese şi prea repezi ale legilor care o 
alcătuiesc

85

’’. 
O altă explicaţie a faptului că normele juridice care alcătuiesc ramura dreptului administrativ sunt 

cuprinse în acte normative, constă în diversitatea domeniilor în care acţionează administraţia publică 
folosind regimul de drept administrativ, precum şi modalitatea externă care caracterizează aplicarea 

                                                 
 80 A.  Balogh,  Reglementarea  procedurii  administrative  în  dreptul  socialist  comparat,  în:  „Studia  Napocensia“,  Editura  Academiei  Române,  

Bucureşti,  1974,  pp.  84  sqq. 
 81 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  p.  149 
 82 Ioan  Ceterchi,  Ion  Craiovan,  op. cit.,  p.  91 
 83 Ioan  Ceterchi,  Ion  Craiovan,  op. cit.,  p.  91 
 84 Ibidem 
 85 Anibal  Teodorescu,  Tratat  de  drept  administrativ,  vol.  I,  Bucureşti,  1929,  p.  18 
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acestui regim juridic, în comparaţie cu alte ramuri ale dreptului, în special cu dreptul civil, care au 
mai multă stabilitate în aplicare

86

. 
La această explicaţie care relevă particularităţile dreptului administrativ cu privire la obiectul 

reglementării (administraţia publică) se adaugă şi alta, de natură istorico-ştiinţifică, cum ar fi tinereţea 
acestuia, spre deosebire de dreptul civil, care are o lungă tradiţie de-a lungul multor secole de elaborare 
de practică judiciară şi doctrinară. 

Astăzi teza imposibilităţii obiective a codificării dreptului administrativ nu mai poate fi primită 
fapt pentru care unii autori o privesc atât de categoric

87

. O administraţie publică modernă, civilizată, într-un 
stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera 
dezvoltare a personalităţi umane, dreptatea şi pluralismul politic sunt valori supreme fiind garantate (art. 
1, alin. 3 din Constituţie), nu poate fi decât o administraţie transparentă, iar transparenţa nu este de 
conceput fără norme clare, pe cât posibil unitare, cunoscute de toată lumea

88

. 
Legislativul ar trebui să aibă în vedere că o  codificare a dreptului administrativ este tot atât de 

necesară ca şi codificarea  dreptului financiar şi fiscal .  Numai că   dreptului  financiar şi fiscal   a fost 
codificat  penru că aşa s-a cerut de către Uniunea Europeană, în timp ce dreptul administrativ v-a fi 
codificat , cel mai probabil, tot ca urmare a unor atenţioneri venite de la Uniune. 

 
2.  Raporturile  de  drept  administrativ 

 
2.1.  Conceptul  de  raport  de  drept  administrativ 
 
Între ei fireşte, oamenii intră într-o multitudine de conexiuni (relaţii sau raporturi) ceea ce 

constituie suportul vieţii sociale. 
Când aceste conexiuni (relaţii, raporturi) intră sub incidenţa reglementării juridice, suntem în 

prezenţa unor raporturi juridice. Aceste legături au avut şi au o mare importanţă pentru drept „... 
fecundează din ce în ce mai mult domeniul juridic“

89

. Raportul juridic presupune că legătura (relaţia, 
raportul) dintre oameni trebuie să primească reglementarea juridică, să fie reglementate de o normă de 
drept. 

Legăturile dintre oameni sunt relaţii sociale. Oamenii intră în aceste relaţii pentru că urmăresc 
realizarea unor scopuri personale, cum sunt satisfacerea unor interese materiale sau de altă natură ori 
executarea unor obligaţii impuse de dispoziţia normelor juridice. 

De asemenea, ei sunt determinaţi să intre în astfel de relaţii ca rezultat al producerii unor fapte 
exterioare, independente de voinţa lor. În termenii cei mai simpli, raportul juridic  este un raport social 
reglementat de o normă juridică

90

  Literatura de specialitate tratează gama largă a raporturilor juridice, 
cum sunt cele de drept penal, civil, constituţional, administrativ, etc.  Raporturile de drept administrativ 
sunt o categorie distinctă de raporturi juridice. Prin urmare,  nu orice relaţie socială este reglementată 
de normele de drept administrativ iar  raportul de drept administrativ nu poate lua fiinţă în absenţa 
acestor norme juridice. 

Având în vedere definiţiile la care ne-am raliat, credem că raportul de drept administrativ este o 
realitate concretă care constă într-o relaţie socială patrimonială sau nepatrimonială, (drepturi şi obligaţii 
reciproce) între două sau mai multe subiecte, fie ele individuale sau colective, reglementată atât direct 
cât şi indirect (adică prin intervenţia unui fapt juridic), de către o normă de drept administrativ. 

Din definiţie se desprind trei idei importante: 
a) raportul de drept administrativ este o relaţie socială cu caracter  patrimonial sau  personal 

nepatrimonial; 
b) această relaţie este reglementată direct sau indirect, adică prin intervenţia unor fapte juridice; 
c) pentru a primi o considerare pe planul dreptului de raport administrativ, relaţia socială 

trebuie să fie reglementată de o normă de drept administrativ . 
 
2.2.  Premisele  raportului  de  drept  administrativ 
 
Naşterea unui raport juridic este precedată de existenţa unor premise pe baza cărora el se 

structurează. Există un raport de determinare între acestea şi raportul de drept. Acesta din urmă este o 
consecinţă firească a relaţiilor dintre premise

91

. În literatura juridică nu există un punct de vedere unitar 
cu privire la terminologia şi numărul acestor premise. Uneori sunt denumite „factori“, „premise“ şi se 
consideră a fi în număr de trei: normele juridice, subiectele raportului juridic, faptele juridice

92

. Ele mai 
sunt numite „condiţii ale naşterii“ raportului juridic şi se consideră a fi necesare numai două: norma 
juridică şi faptul juridic

93

. Şi în legătură cu naşterea raportului juridic autorii de specialitate  există 
puncte de vedere diferite. Astfel, potrivit unei opinii, raportul juridic concret (drepturile şi  obligaţiile) 

                                                 
 86 P.  P.  Negulescu,  op.  cit.,  p.  38 
 87 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  p.  151 
 88 Ibidem 
 89 Matei  B.  Cantacuzino,  Elementele  dreptului  civil,  Editura  „Cartea  Românească“,  Bucureşti,  1971,  p. 31 
 90 I.  Demeter,  I.  Ceterchi,  Introducere  în  studiul  dreptului,  Editura  Ştiinţifică,  Bucureşti,  1962,  p.  171 
 91 Maria  Dvoracek,  Gheorghe  Lupu,  op.  cit.,  p.  272 
 92 Ioan  Ceterchi,  Ion  Craiovan.,  op.  cit.,  p.  69 
 93  Gheorghe  Boboş,  Teoria  generală  a  dreptului,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică,  Bucureşti,  1983,  p.  207 
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poate fi stabilit numai în urma intervenţiei unui fapt juridic (un eveniment sau o acţiune umană, de 
existenţa căreia legea leagă producerea anumitor efecte juridice)

94

. 
Persoana care, prin săvârşirea unei fapte ilicite, aduce atingere normelor, respectiv raporturilor de 

muncă, va răspunde disciplinar sau material, după caz, iar dacă prin aceasta a fost încălcată o normă 
penală, respectiv un raport juridic penal, va fi stabilită răspunderea penală. 

Profesorul. Ilie Iovănaş, ale cărui opinii au fost prezentate, precum şi alţi specialişti  ai dreptului 
merg pe ideea că anumite raporturi juridice se pot naşte direct din norma juridică

95

. Aşa s-a născut teoria 
„raporturilor de conformare“, a cărei autori sunt de părere că realizarea dreptului are loc prin 
constrângere, în cadrul unui raport „de conflict“ numai dacă se încalcă normele juridice indiferent că 
sunt de natură prohibitivă sau onerativă. 

Raliindu-se la acest punct de vedere, profesorul Antonie Iorgovan afirmă că în drep tul 
administrativ teza raporturilor de conformare şi conflict nu poate fi extinsă la sfera tuturor relaţiilor 
sociale care cad sub incidenţa normelor sale; ea poate fi susţinută, în primul rând, cu privire la normele 
contravenţionale

96

. Un exemplu în acest sens îl constituie dreptul organelor de urmărire penală sau de 
menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, de a cere unei persoane să se 
legitimeze cu actul de identitate sau să dea relaţii pentru stabilirea identităţii sale, caz în care ne aflăm 
în prezenţa unui element al conţinutului unui raport de drept administrativ concret. În acest raport, unul 
dintre subiecte este organul de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflat în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, iar celălalt subiect este persoană fizică. Dacă persoana fizică refuză să se 
legitimeze sau să dea relaţii pentru stabilirea identităţii sale, deci nu se „conformează“, ea îşi încalcă 
obligaţiile din raportul juridic de conformare, ceea ce echivalează cu naşterea unui raport juridic admi -
nistrativ de natură conflictuală

97

. 
 
2.3.  Trăsăturile  raporturilor  de  drept  administrativ 
 
2.3.1.  Trăsături  comune  tuturor  raporturilor  juridice 
 
Raporturile de drept administrativ, ca orice raport juridic este un raport social. Aceasta înseamnă 

că raporturile de drept administrativ se leagă între oameni şi numai între ei. Dreptul nu guvernează 
decât raporturile oamenilor între ei, direct sau indirect

98

. 
Raportul de drept administrativ are un caracter voliţional. Acest caracter are două surse. Pe de o 

parte, norma juridică în esenţă este de natură voliţională, ea reprezentând voinţa statală. În consecinţă, şi 
relaţia pe care o configurează are aceeaşi trăsătură. Pe de altă parte, încheierea raporturilor de drept, ca şi 
executarea lor, sunt rezultatul voinţei participanţilor la aceste raporturi. Din acest punct de vedere este 
întemeiată opinia potrivit căreia „raportul juridic este terenul pe care se întâlnesc două voinţe: voinţa sta-
tală care consacră drepturile şi obligaţiile participanţilor şi voinţa subiectelor“

99

. Aşa fiind, raportul juridic 
(de drept administrativ) are un dublu caracter voliţional, substanţa voliţională a raportului juridic variază 
însă de la o ramură la alta de drept ca intensitate, după cum ea diferă chiar în cadrul aceleiaşi ramuri. În 
dreptul administrativ substanţa voliţională este diferită deoarece nu întotdeauna voinţa unor subiecţi de 
drept concordă cu voinţa legii. 

De exemplu, potrivit Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 
de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, pentru asigurarea climatului de ordine şi linişte 
publică necesar desfăşurării normelor a activităţii economice şi social-culturale şi promovarea unor 
relaţii civilizate în viaţa cotidiană, cetăţenii sunt obligaţi să aibă un comportament civic, moral şi 
responsabil, în spiritul legilor ţării şi normelor de convieţuire socială. Subiecţii care încalcă aceste 
dispoziţii vin în contradicţie cu voinţa statală. 

 
 

2.3.2.  Trăsăturile  specifice ale  raporturilor  de  drept  administrativ 
  
Potrivit unei concepţii

100

 – la care subscriem – raporturile de drept administrativ întrunesc 
următoarele trăsături: 

a) unul dintre subiecţi este, în mod obligatoriu, un purtător al administraţiei publice, de regulă 
un organ al administraţiei publice (poate fi însă şi o altă autoritate de stat, sau, în mod excepţional o 
structură nestatală, autorizată să presteze un serviciu public, alături sau în locul unei autorităţi a 
administraţiei publice); 

b) sunt raporturi de putere, care apar în sfera relaţiilor sociale reglementate de normele dreptului 
administrativ. 

Prima trăsătură delimitează raporturile de drept administrativ de celelalte raporturi juridice care 
iau naştere în sfera dreptului privat. Astfel, subiecte ale raporturilor de drept administrativ sunt: 

                                                 
 94 V.  Dongoroz,  Drept  penal.  Parte  generală,  Tipografia  Universităţii  din  Bucureşti,  Bucureşti,  1939,  p.  99 
 95 Costică  Bulai,  Drept  penal.  Parte  generală,  vol.  I,  Tipografia  Universităţii  din  Bucureşti,  1979,  p.  114 
 96 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  p.  153 
 97  Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  p.  153 
 98 J.  Dabin,  Teoria  generală  a  dreptului,  op. cit., p.  27 
 99 N.  Popa,  op.  cit.,  p.  281 
 100 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  p.  156 
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organele administraţiei publice, alte organe de stat sau, după caz, structuri nestatale

101

. Altfel spus, 
unul dintre subiectele raporturilor de drept administrativ trebuie să fie obligatoriu: statul, reprezentat 
prin organele sale; o autoritate a administraţiei publice sau un alt serviciu public care acţionează din 
împuternicirea acestei autorităţi; o unitate administrativ-teritorială, reprezentată de o autoritate a 
administraţiei publice locale. Sunt assimilate autorităţilor publice persoanele juridice de drept privat 
care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitae sau sunt autorizate să presteze un serviciu public 

A doua trăsătură are în vedere particularităţile raporturilor de drept administrativ care îl 
delimitează faţă de celelalte ramuri de drept public. 

 
2.3.3.  Clasificarea  raporturilor  de  drept  administrativ 
 
 În privinţa clasificării raporturilor de drept administrativ părerile sunt diferite. 
Un prim punct de vedere este acela care conchide că raporturile de drept administrativ ar 

îmbrăca numai o singură formă – raporturi de subordonare –, organele administraţiei publice fiind 
subiectul supraordonat al raportului. Prin această trăsătură caracteristică ele se deosebesc de rapor turile 
de drept civil născute în procesul activităţii executive, care au la bază principiul egalităţii părţilor.  

Un al doilea punct de vedere este cel al pluralităţii de forme al raportului de drept administrativ. 
Şi aici constatăm existenţa unor opinii diferite. O opinie susţine existenţa a două categorii de raporturi 
de drept administrativ: a) raporturi de subordonare şi b) raporturi de colaborare, iar  altă opinie pe lângă 
aceste categorii de raporturi a revenit cu a treia categorie, respectiv raporturile de participare. Tot trei 
categorii de raporturi, dar de data aceasta sub alte denumiri, distinge şi profesorul Al. Negoiţă, care 
susţine că raporturile de drept administrativ sunt de trei feluri: a) de subordonare, la care s-a mai referit; 
b) de utilizare a serviciilor publice şi c) de colaborare şi participare a unor persoane fizice şi juridice la 
realizarea sarcinilor administraţiei publice. 

În ce ne priveşte, ne raliem la teza potrivit căreia raporturile de drept administrativ nu pot fi decât 
de două feluri: a) raporturi de subordonare şi b) raporturi de colaborare. În opinia noastră raportul de 
participare nu poate fi o formă aparte de raport, el se regăsindu-se implicit în  în cele două categorii  de 
raporturi de  drept administrativ. Subiectul de drept intră în astfel de raporturi fie în calitate de 
subordonat, fie colaborator. 

În raporturile de subordonare părţile pot fi grupate în două categorii, în funcţie de poziţia pe 
care o au într-un raport juridic concret. Subiectul supraordonat este purtătorul autorităţii publice care, 
pentru realizarea interesului public, dispune – potrivit legii – în mod unilateral asupra conduitei 
subiectului subordonat. Aceasta nu înseamnă că subiectul supraordonat are numai drepturi, iar subiectul 
ordonat numai obligaţii. 

Starea de subordonare a subiecţilor de drept nu exclude posibilitatea de manifestare a voinţei 
acestora, acestea având dreptul de a pretinde subiectelor active, potrivit legii şi competenţei pe care 
acestea o au. Pentru abuzurile săvârşite de aceste organe, subiectele subordonate au dreptul de a se 
plânge organelor în drept, cerând restabilirea legalităţii, cu toate consecinţele ce decurg din încălcarea 
drepturilor lor. 

De exemplu, o persoană solicită autorităţii administraţiei publice locale o autorizaţie de construcţie a 
unei locuinţe. Dacă solicitantul îndeplineşte toate condiţiile şi formalităţile prevăzute de lege, autoritatea 
este obligată să dea curs cererii sale. Refuzul autorităţii poate fi atacat cu o acţiune în contencios 
administrativ, potrivit legii. Raporturile de subordonare pot apare atât între autorităţile administraţiei 
publice, cât şi între una din acestea şi un alt subiect de drept, cum ar fi o persoană fizică sau juridică  
privată. 

În cadrul raporturilor de colaborare, subiectele de drept sunt pe picior de egalitate, chiar dacă 
unul dintre ele este o autoritate a administraţiei publice. De regulă, aceste raporturi apar înt re două 
autorităţi publice care acţionează pentru realizarea unui scop comun (elaborarea sau adoptarea unui act 
normativ, efectuarea unei prestaţii, realizarea unei sarcini). De exemplu, două ministere emit împreună 
unele norme juridice care vizează un interes comun. Aceste raporturi pot apărea şi între o autoritate a 
administraţiei publice şi o altă autoritate publică, atunci când, potrivit legii acestea, au obligaţia să 
acţioneze în comun pentru realizarea activităţii care revine administraţiei publice (de exemplu, prezenţa 
magistraţilor desemnaţi, potrivit legii, în birourile sau circumscripţiile electorale, etc.).  

 
2.3.4.  Structura raportului  de  drept  administrativ 
 
Indiferent de ramura de drept, de norma care îl reglementează sau împrejurarea pe temeiul căreia 

se naşte, orice raport juridic se leagă între subiecte de drept (cel puţin două), care nu pot fi decât oameni – 
priviţi individual sau organizaţi în colectivităţi corespunzătoare. Aceasta are un anumit conţinut ce 
reprezintă legătura propriu-zisă dintre subiecte şi care constă în drepturile şi obligaţiile reciproce ale 
acestora. În sfârşit, orice raport juridic are un obiect care nu este altceva decât „acea  acţiune  sau  
inacţiune  ori  acea  conduită  asupra  căreia  sunt  îndreptate  drepturile  subiective  şi  obligaţiile  

                                                 
 101 Ibidem. 
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participanţilor  la  raportul  juridic“. 

Aşadar, structura raportului juridic priveşte subiectele între care el se stabileşte (participanţii la 
raport), conţinutul, legătura dintre subiectele participante (drepturile şi obligaţiile lor reciproce) şi 
obiectul la care se referă conţinutul raportului juridic (conduita umană). 

Subiectele raportului de drept administrativ.  În privinţa subiectelor raporturilor juridice de 
drept administrativ, în toate cazurile cel puţin una dintre ele va fi un organ al administraţiei publice, un 
serviciu public care acţionează din împuternicirea acestei autorităţi sau un funcţionar public aflat în 
exerciţiul funcţiei pe care o deţine. Al doilea subiect al raportului juridic de drept administrativ poate fi, 
de asemenea, tot un organ al administraţiei publice, un organ de stat altul decât cel al puterii executive, 
un funcţionar public aflat în exerciţiul funcţiunii sau orice alt particular (persoană fizică sau juridică).  

Conţinutul raportului de drept administrativ.  Subiectele raportului juridic sunt legate între 
ele prin drepturi şi obligaţii care, împreună, formează conţinutul raportului juridic. Aceste drepturi şi 
obligaţii sunt prevăzute în dispoziţiile normei juridice. O particularitate a raporturilor de drept 
administrativ din acest punct de vedere (al conţinutului), o constituie faptul că exercitarea drepturilor 
subiective ale autorităţilor administraţiei publice nu este facultativă ci este o obligaţie legală a acestora.  

 

Obiectul raportului de drept administrativ.  În această privinţă,  se poate afirma că acţiunile şi 
inacţiunile sunt asemănătoare celorlalte raporturi juridice,  cu particularizarea elementului administrativ 
specific

102

.  Astfel,  obiectul raporturilor juridice administrative îl constituie conduita umană a subiectelor 
acestor raporturi,  ca urmare a exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor care formează conţinutul 
raporturilor de drept administrativ. 
 
SECŢIUNEA A V-A:  FAPTUL   
JURIDIC  ADMINISTRATIV 

 
 

1. Definiţia faptului juridic administrativ 
 
Faptul juridic administrativ este împrejurarea prevăzută de norma de drept, (în ipoteză) care, 

realizată în concret, are consecinţă juridică, adică atrage după sine naşterea, modificarea sau stingerea 
unui raport de drept administrativ. 

Norma de drept administrativ decide calificarea unei împrejurări din societate ca fapt juridic 
administrativ. De aceea numai ce este cuprins în ipoteza normei ca un simplu anunţ sau ca o descriere 
mai largă poate deveni fapt juridic. 

În legătură cu caracterul necesar al faptului juridic, ca premisă a raportului juridic, în literatura 
juridică recentă din ţara noastră s-au conturat două opinii. 

Într-o primă opinie, faptul juridic reprezintă o premisă concretă, absolut necesară pentru naşterea 
raportului juridic

103

 şi alta care susţine că există raporturi ce iau naştere din norma juridică, fără a fi nevoie de 
un fapt juridic

104

. 
După părerea noastră nu poate fi justă prima opinie. Fără îndoială că unele împrejurări preced 

normei de drept, altele apar ca urmare a existenţei acesteia este de neconceput ca raportul juridic să 
apară în afara faptului juridic. 

Când o lege nouă modifică raporturi juridice stabilite deja pe baza altei legi, devine ea însăşi un 
fapt juridic sau poate fi considerată ca atare

105

. Logica lucrurilor nu poate fi schimbată
106

. 
 

2.  Trăsăturile  faptului  juridic  administrativ 
 
Faptul administrativ este un fapt social, ceea ce înseamnă că acesta nu poate exista decât în 

cadrul unei grupări sociale. În legătură cu aceste grupări sociale se realizează şi se structurează faptul 
administrativ. 

Caracterul faptului administrativ este determinat de caracterul grupării sociale în care a luat 
naştere şi în legătură cu care există. 

Astfel, dacă gruparea are un caracter particular şi urmăreşte satisfacerea unor interese 
particulare, administraţia este particulară şi, de asemenea, persoanele fizice din cadrul acesteia sunt 
funcţionari particulari. 

În cazul în care gruparea socială se constituie după criterii politice urmărind satisfacerea 
intereselor generale, administraţia este publică, deci şi funcţionarii ei vor fi funcţionari publici.  

                                                 
 102Maria  V.  Dvoracek,  Drept  administrativ,  Editura  Fundaţiei  „Chemarea“,  Iaşi,  1993, p. 99 

 103  N.  Popa,  op.  cit.,  p.  302 
 104 Genoveva  Vrabie,  Sofia  Popescu,  Teoria  generală  a  dreptului,  Editura  „Ştefan  Procopiev“,  Iaşi,  1993,  p.  127 
 105 Maria  V.  Dvoracek,  Gheorghe  Lupu,  op.  cit.,  p.  275 
 106 Ibidem 
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Realizarea faptului administrativ slujeşte interese formulate de autorităţi, care sunt superioare 

sistemului prin care se realizează faptul administrativ. 
În cazul organizării politice a societăţii faptul administrativ realizează deciziile autorităţilor 

politice care formulează interesul general. 
Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul administraţiilor particulare, unde interesele s lujite sunt 

diverse şi depind de natura grupării sociale în cadrul cărora se realizează şi se structurează faptul 
administrativ. 

Faptele administrative constituie izvorul raporturilor juridice de drept administrativ. 
 
 
SECŢIUNEA A VI-A:  COLABORAREA  
DREPTULUI  ADMINISTRATIV  CU  
 ŞTIINŢA  ADMINISTRAŢIEI 

 
Studiul dreptului administrativ propune luarea în calcul al realităţilor istorice, sociologice, 

tehnologice etc. Abordarea unilaterală formalistă a dreptului administrativ nu este suficientă, iar 
cercetările în ştiinţa administrativă ar avea carenţe dacă s-ar neglija aspectul juridic al activităţii admi-
nistrative. Factorii juridici şi extrajuridici nu pot fi separaţi dacă privim într-o perspectivă globală 
administraţia. În fapt organizarea activităţii comportă un decalaj în raport cu regulile juridice 
statornicite, însă această organizare se stabileşte prin referire la normele care constituie cadrul adminis-
trativ şi permit să se facă asupra lor o apreciere privind naţionalitatea şi eficienţa. Elemen tele juridice 
nu sunt suficiente pentru a explica şi aprecia administraţia, însă ele alcătuiesc un factor indispensabil în 
analiza şi caracterizarea activităţii administrative. 

Ignorarea problemelor juridice în ştiinţa administrativă duce la rezultate parţiale şi inexacte, iar 
din punct de vedere practic, nici nu se poate exercita vreo funcţie în administraţie fără cunoştinţe 
temeinice de drept administrativ. De altfel, studiul dreptului administraţiei nu poate fi înţeles fără 
cercetarea ştiinţei administrative. Într-adevăr pentru ca un jurist să cerceteze norma juridică referitoare 
la administraţie, în fundamentul acestei norme, el trebuie să se întrebe asupra genezei şi apoi a 
eficienţei normei şi răspunsul îl găseşte în cercetările din ştiinţa administraţiei, astfel încât colaborarea 
dintre ambele discipline se impune

107

. 
În lucrările străine de ştiinţa administraţiei cum sunt cele scandinave există părţi comune cu 

acelea ale dreptului administrativ. Este vorba de controlul activităţii administraţiei (ombudsman),  de 
descentralizare  etc.  De asemenea,  autorii scandinavi sau americani nu abordează problema deciziilor 
din punct de vedere juridic. 

Cu toate acestea,  atunci când decizia este adoptată abordarea juridică devine o necesitate 
(inevitabilă). 

Dreptul administrativ oferă ştiinţei administraţiei posibilitatea unei mai bune înţelegeri a 
instituţiilor, o metodă pentru studierea competenţelor şi o serie de precizări, în studierea activităţilor cu care 
se confruntă administraţia. 

Dreptul administrativ oferă ştiinţei administraţiei un aparat metodologic cu care poate să evite o 
orientare exclusiv sociologică sau psihologică. 

Eventualele cercetări efectuate de unii autori în ştiinţa administraţiei cu ignorarea dreptului 
administrativ, duc la rezultate surpriză în sensul că autorul în cauză după vaste cercetări nu va descoperi 
decât nişte reguli administrative cu care este familiarizat un student în drept încă din primele cursuri. 

Spre deosebire de dreptul administrativ în ştiinţa adminis-trativă misiunea constă în a răspunde 
la întrebarea de ce raporturile juridice din administraţie se înfăţişează aşa şi nu altfel, recomandând cum 
trebuie să fie folosite posibilităţile pe care le creează dreptul, în vederea obţinerii unor rezultate maxime 
economice sau sociale

108

. Normele de drept alcătuiesc elemente de cercetare pentru ştiinţa administraţiei, 
în măsura în care ele privesc organizarea eficientă a activităţii instituţiilor administrative

109

. 
Alte probleme de care trebuie să se ţină seama sunt cele ale oportunităţii în activitatea instituţiilor 

administrative, evaluarea elementelor sociologice şi psihologice ale acestei activităţi. 
Conlucrarea acestor ştiinţe face să se completeze reciproc, să-şi întărească bazele dezvoltării lor 

viitoare în vederea realizării judicioase a activităţii administrative. 
Utilizarea concluziilor ştiinţei administrative în dreptul administrativ constituie unul din factorii 

care apără teoria dreptului administrativ de formalismul juridic
110

. 
Ştiinţa administrativă,  la rândul ei,  urmăreşte ca principiile sale să fie transformate în norme de 

drept, cu toate efectele juridice ce decurg din natura acestora. Această colaborare este folositoare 
societăţii, evitându-se astfel neconcordanţa dintre normele juridice şi principiile organizării judicioase 
în activitatea instituţiilor administrative, întărindu-se încrederea, ordinea şi legalitatea în viaţa socială

111

. 
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I,  Budapesta,  1963,  p.  98 
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SECŢIUNEA A VII-A:  APLICAREA  
LEGII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 

 
Dintre toate formele de organizare statală, administraţia este cea mai vastă, mai complexă, mai 

variată şi mai concretă, la care trebuie să adăugăm caracterul de permanenţă
112

. Societatea modernă şi 
mai ales structurile urbane nu pot respira în absenţa administraţiei publice. 

Un colos militar ocupă un stat mic şi se instalează chiar în clădirea Parlamentului
113

. Organul 
legiuitor este eclipsat total. Începe vacanţa magistraţilor şi, în consecinţă, activitatea judiciară pulsează 
tot mai puţin. Fără aprovizionare, sub toate aspectele ei, fără reţea sanitară, învăţământ, transport, 
ordine publică, societatea contemporană este de neconceput. De aici importanţa administraţiei publice 
cu toate trăsăturile ei. 

O dată cu triumful constituţionalismului, locul statului poliţist  a fost luat tot mai mult de 
statul de drept. În toate statele moderne este admis faptul că administraţia este legată prin regula de 
drept. Acesta este unul din principiile fundamentale ale liberalismului politic care îşi are sorgintea în 
Revoluţia franceză. 

Din punct de vedere istoric soluţia se leagă, pe de o parte, de separarea puterilor, iar pe de altă 
parte, de concepţia revoluţionară despre lege ca  „expresie  a  voinţei  generale“

114

. Puterea legislativă 
îşi trage, din originea sa electivă primatul la care participă actul pe care îl edictează: legea. Legea odată 
elaborată, singura sarcină ce incumbă autorităţilor publice este aceea de a asigura traducerea ei în 
realitate. Acest rol îi revine executivului. Administraţia are o funcţie esenţialmente executivă. Ea îşi 
găseşte fundamentul şi limita acţiunii sale. Aceasta nu exclude facultatea de a elabora ca şi legiuitorul 
reguli generale,  în măsura în care aceste reguli sunt necesare pentru a preciza  execuţia legilor. 
Regulile generale de origine administrativă sau reglementările sunt în întregime subordonate legii. 

Aşadar, legea este tradusă în viaţă de către administraţie tot prin reguli juridice cu caracter general, 
elaborate însă numai pe baza şi în limitele legii. 

Alături de regulile generale, administraţia realizează legile prin actele administrative 
individuale, urmate de operaţii administrative. 

Ca orice activitate umană, activitatea administrativă se realizează pe două căi: cea a deciziei şi 
cea a operaţiei. A administra înseamnă a face acte juridice care fixează  drepturile şi obligaţiile 
persoanelor publice şi ale particularilor şi a realiza masa de operaţii atât materiale, cât şi intelectuale pe 
care le cere satisfacerea interesului general. 

Operaţiile administrative sunt multiple şi multiforme, fie că ele preced şi pregătesc deciziile 
(studiile prealabile), fie că ele constituie execuţia şi, mai larg îndeplinirea serviciului. Însă, oricare ar fi 
importanţa lor practică, rolul lor juridic rămâne secundar. Acestea pot da naştere la obligaţii, dar numai 
în mod indirect: de exemplu, prin cauzarea unui prejudiciu care deschide dreptul la reparaţie în 
favoarea victimei. Adesea ele constau în executarea materială a unor obligaţii preexistente. 

Actul juridic de administraţie este, ca oricare act juridic, un act de voinţă destinat să introducă o 
schimbare în raporturile de drept existente în momentul când el intervine sau mai exact,  să modifice 
ordinea juridică

115

. 
Administraţia reprezintă interesul general, ea se constituie ca putere publică investită cu un 

ansamblu de prerogative, tocmai pentru a impune acest interes. Într-o posibilă rezistenţă particulară, când 
este pus în joc interesul general, autoritatea publică nu nego-ciază ci îşi impune punctul de vedere, fără de 
care conducerea societăţii n-ar fi posibilă. De aceea, decizia unilaterală rămâne procedeul caracteristic cel 
mai frecvent al acţiunii administrative. Acesta este actul administrativ propriu-zis, şi mai exact actul de 
aplicare a dreptului. Formele lui sunt deosebit de variate: o decizie de numire a unui funcţionar, o decizie 
de destituire, aplicarea unei sancţiuni, eliberarea unei autorizaţii, confiscarea unui bun, etc. 

Aspectele semnalate mai sus fac obiectul dreptului administrativ, unde ele sunt aprofundate.  
Ocrotind interesul general, până la înfrângerea eventualilor rezistenţe din partea unor subiecte 

aparţinând dreptului privat, puterea de decizie a autorităţilor administrative nu este limitată. Fundamentul 
şi garanţia ei este legea. Mai mult, prin legea fundamentală şi prin legi speciale s-au instituit garanţii de 
natură a stăvili orice abuz din partea autorităţii administrative. 

După ce precizează dreptul de petiţionare (art. 51), Constituţia României, în art. 52, alin 1 
precizează că: „Persoana vătămată 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, este 
îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim prin anularea actului şi 
repararea pagubei“. 

Legea contenciosului administrativ nr. 554 / 2004 dezvoltă principiul constituţional în primul 
său articol, stabilind competenţa de a controla legalitatea actelor administrative în sarcina instanţelor 
de contencios administrativ. 
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 113 Ibidem 
 114 Maria  V.  Dvoracek,  Gheorghe  Lupu,  op.  cit.,  p.  261 
 115 Jean  Rivero,  Droit  administratif¸ 10 

e
  édition,  Dalloz,  Paris,  1993,  p.  15 
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Controlul legalităţii actelor administrative se exercită, în condiţiile legii, şi de alte instanţe 

judecătoreşti decât cele de contencios administrativ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL II: 
  ACTE ADMINISTRATIVE 

 
 

SECŢIUNEA I:  NOŢIUNEA  ŞI   
TRĂSĂTURILE  ACTULUI  ADMINISTRATIV   

 
 

1.  Noţiunea  de  act  administrativ 
 
Pentru a defini actul administrativ trebuie să arătăm în primul rând ce reprezintă actul 

juridic. 
Actul juridic este manifestarea de voinţă în scopul de a produce efecte juridice, adică a 

crea, modifica sau stinge un raport juridic, în termenul şi în limitele stabilite de lege. 
Ca operaţie juridică, actul juridic nu se confundă cu sensul probator, care în vorbirea curentă 

este denumit tot „act”. 
Actele administrative ocupă un loc important în cadrul formelor concrete de realizare a 

activităţii administraţiei publice. 
În practică,  se folosesc termeni ca: ordin, hotărâre dispoziţie, decizie, autorizaţie,  etc. 

pentru a desemna un act administrativ. 
În literatura juridică, pe lângă termenul de act administrativ se întâlnesc şi alte formulări 

precum: act de drept administrativ, act administrativ tipic şi act administrativ atipic. 
Apreciem că se poate folosi atât termenul de act administrativ cât şi cel de act de drept 

administrativ din următoarele motive: 
În primul rând, termenul de act administrativ este un termen deja consacrat în actele noastre 

normative şi utilizat, de-a lungul timpului, atât în literatura juridică cât şi în practica judiciară. 
În al doilea rând, „se poate spune la fel de bine, acte administrative, punându-se accentul pe 

ideea activităţii în sensul că evocăm actele ce realizează administraţia publică sau acte de drept 
administrativ, subliniindu-se ideea regimului juridic aplicabil“ 

1

. 
Alegerea termenilor este lăsată la latitudinea utilizatorului,  acesta putându-i folosi fără a fi 

obligat să respecte o anumită ordine preferenţială. 
Aşadar, actul administrativ constituie forma juridică principală prin care se realizează 

administraţia publică şi constă într-o manifestare unilaterală şi expresă de voinţă prin care se 
creează, se modifică sau se sting raporturi juridice de drept administrativ. 

 
2.Trăsăturile  caracteristice  ale  actului  administrativ 

 
Actul administrativ este forma juridică principală de activitate a autorităţilor 

administraţiei publice. Aceasta este forma cea mai importantă, datorită unor aspecte de natură 
calitativă – forţa efectelor juridice pe care le produce – nu şi a unor aspecte de natură cantitativă – 
ponderea pe care o ocupă

2

 în sfera formelor de activitate a autorităţilor administraţiei publice. Astfel, 
ponderea actelor administrative variază, după cum ne plasăm la un nivel ierarhic sau altul al organizării 
administraţiei publice, respectiv după cum este vorba de un organism de ramură sau domeniu 

3

. 
Operaţiunile şi faptele materiale au o pondere mai mare la autorităţile de la baza sistemului 

organizării şi sistemului administraţiei publice, şi una mai mică în cazul actelor administrative. 
Ponderea acestor acte este mai mare cu cât ne apropiem de  vârful acestui sistem. De asemenea, ponde-
rea actelor administrative este mai mare în realizarea unei competenţe de domeniu, decât a unei 
competenţe de ramură, deoarece aceasta presupune sinteza, coordonarea şi, respectiv,  controlul mai 
multor ramuri, ceea ce se realizează mai greu prin operaţiuni şi fapte materiale juridice 

4

. 
Actul administrativ este o manifestare de voinţă juridică unilaterală aparţinând autorităţii 

administrative publice. 
În dreptul administrativ actul unilateral ocupă un rol mult mai important decât în dreptul privat. 

Îmbrăcând forma deciziei executive el constituie modul normal de acţiune al administraţiei
5

. 
Actul administrativ este unilateral indiferent că emiterea lui s-a făcut la cererea prealabilă 

sau cu participarea: 
–  mai multor persoane din cadrul unui organ colegial; 
–  mai multor autorităţi publice, respectiv a unui organ administrativ şi a unui organ nestatal. 
În primul caz, respectiv când actul administrativ este emis la cererea prealabilă, caracterul său 

de act juridic unilateral nu poate fi tăgăduit. 
De exemplu, nu suntem în prezenţa manifestării a două voinţe în cazul în care, autoritatea 

administrativă, eliberează o autorizaţie de construcţie la cererea unei persoane fizice; voinţa 

                                                 
 1 Antonie  Iorgovan,  Tratat  de  drept  administrativ,  vol.  I,  Editura  „Nemira“,  Bucureşti,  1996,  p.  273 
 2 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol. I,  p.  279 
 3 Ibidem 
 4 Ibidem 
 5 Jean  Rivero,  Droit  administratif,  dixieme édition,  Dalloz,  Paris,  1983,  p.  215 
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solicitantului nu are un caracter hotărâtor la eliberarea unui astfel de act, ci este doar o condiţie 
procedurală. 

Tot astfel, se pune problema şi atunci când actul administrativ se emite numai dacă persoana 
căruia i se adresează este de acord (de exemplu numirea unei persoane într-o funcţie publică). 

Cererea prealabilă, acordul sau acceptarea reprezintă, numai condiţii cerute de normele juridice 
pentru ca actul administrativ să fie legal 

6

. 
Să vedem cum se pune problema în cazul în care persoana a acceptat,  şi-a dat acordul,  sau 

cererea prealabilă a fost aprobată, iar ulterior, aceasta renunţă la exerciţiul dreptului sau la dreptul 
conferit de actul administrativ respectiv. În acest caz, renunţarea beneficiarului are semnificaţia unei 
modalităţi de încetare a producerii de efecte juridice. În legătură cu această chestiune autorii au opinii 
diferite. 

Astfel,  într-o primă opinie, renunţarea din partea beneficiarului la exerciţiul dreptului sau chiar 
la dreptul conferit de actul administrativ nu afectează valabilitatea acestui act. El încetează să  mai 
producă efecte juridice abia din momentul revocării unilaterale de către organul emitent 

7

. 
Dimpotrivă, R. Ionescu 

8 
susţine că renunţarea din partea beneficiarului la obligaţia de executare 

constituie o modalitate de încetare a executării actelor administrative numai dacă sunt întocmite 
următoarele condiţii: 

a) să existe o manifestare de voinţă expresă sau tacită care are acest obiect;  
b) această manifestare de voinţă trebuie să emane de la subiectul singurului raport juridic născut 

prin actul administrativ, subiect care are dreptul de a pretinde îndeplinirea obligaţiei; 
c) renunţarea să aibă ca obiect un drept subiectiv al celuilalt subiect de drept;  
Totodată, autorul arată că, de vreme ce s-a renunţat din partea beneficiarului la singura obligaţie 

născută din actul administrativ, acesta nu trebuie să mai fie executat, urmând a fi anulat, iar actul de 
anulare nu poate să producă efecte juridice decât de la data manifestării de voinţă a drep tului la care s-a 
renunţat. 

Renunţarea beneficiarului, sublinia prof. Antonie Iorgovan
9

, nu reprezintă în sine o modalitate 
de încetare a efectelor actului administrativ, deoarece în cazul actului administrativ suntem în prezenţa 
unei modificări unilaterale de voinţă a organului administrativ, manifestarea de voinţă a celui interesat 
nefiind „încorporată“ în structura actului. 

O dată ce poziţia beneficiarului actului este adusă la cunoştinţă organului emitent, acesta are 
obligaţia de a examina şi de a emite actul de revocare, menţionează acelaşi autor. 

Actul administrativ este emis exclusiv în realizarea puterii publice, trăsătură ce-l distinge de alte 
acte juridice unilaterale ale autorităţilor administraţiei publice. Fiind emis tocmai în realizarea acestei 
puteri, el este obligatoriu şi executoriu. 

Actul administrativ este obligatoriu atât pentru organele emitente cât şi pentru persoanele 
cărora li se adresează. Pentru organul emitent această obligaţie durează atât timp cât în chestiunea 
respectivă nu intervine un act contrar, iar faţă de organul său ierarhic superior aceasta trebuie înţeleasă 
prin prisma contractului raportului de colaborare între organele administraţiei publice 

10

. Această 
obligativitate derivă din faptul că actul administrativ este adoptat sau emis în baza şi executarea legii.  

În cazul în care organul administraţiei publice este pus în situaţia de a adopta sau emite un act 
administrativ cu caracter normativ şi nu există o bază legală, va putea proceda el însuşi la emiterea 
acestui act, cu condiţia ca actul respectiv să nu facă obiectul organului legislativ al ţării. 

Actul administrativ este executoriu. Aceasta înseamnă că, imediat ce a intrat în vigoare actul 
administrativ, se execută din oficiu fără a mai fi nevoie de investirea cu formulă executorie de către 
instanţele judecătoreşti. 

Actului administrativ îi este aplicabil un regim juridic specific în cadrul căruia un loc aparte îl 
ocupă Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Regimul juridic specific deosebeşte actul administrativ ca manifestare a unei voinţe juridice 
unilaterale, emis îndeosebi de autorităţile administraţiei publice, de acele acte de autoritate specifice 
altor categorii de organe ale sistemului administrativ public. Regimul juridic aplicabil actelor 
administrative cuprinde o serie de reguli de fond şi de formă care reglementează emiterea acestora, 
condiţiile de valabilitate, controlul legalităţii etc. De altfel, în dreptul administrativ se poate vorbi de 
mai multe categorii de ramuri administrative, al organizării, al răspunderii, al procedurii, a l actelor, al 
controlului, etc. 

11  

În ce priveşte regimul juridic consacrat prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,  
acesta nu poate fi identificat cu regimul de drept administrativ. 

Legea nr. 554/2004 prevede, printre altele, care sunt actele administrative care fac obiectul 
acţiunii în contencios, precum şi pe cele exceptate de la controlul instanţelor de contencios 
administrativ, dar aceasta nu înseamnă că aceste acte nu sunt supuse controlului de legalitate. Este 
vorba de un regim specific, cum ar fi controlul parlamentar al Curţii de Conturi, etc. 

                                                 
 6 Alexandru  Negoiţă,  Drept  administrativ,  Editura  „Sylvi“,  Bucureşti,  1996,  p.  136 
 7 Ilie  Iovănaş,  Drept  administrativ  şi  elemente  ale  ştiinţei  administraţiei,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică,  Bucureşti,  p.  215 
 8 Romulus  Ionescu,  Drept  administrativ,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică,  Bucureşti,  1970,  p.  274 
 9 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  p.  284 
 10 Jean  Rivero,  op.  cit.,  1983,  pp.  89 - 100 
 11 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  p.  287 
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SECŢIUNEA A II - A:  CLASIFICAREA   
ACTELOR  ADMINISTRATIVE 

 
Fiecare clasificare are importanţa ei, însă prof. Antonie Iorgovan 

12

 propune o clasificare ce are 
în vedere sensul cel mai larg (structural-organizaţional) al noţiunii de act administrativ (de drept 
administrativ). 

Această clasificare are o deosebită importanţă practică şi se prezintă astfel: 
I. După categoria organului care îl emană, se disting: 
a) acte care emană de la organele administraţiei de stat; 

  b) acte care emană de la organele de stat; 
c) acte care emană de la autorităţile acţionare ale adminis-traţiei publice locale; 
d) acte care emană, în baza împuternicirilor date de lege ori de organe ale administraţiei de stat 

(în baza legii), de la persoane private (juridice sau fizice) — acte administrative prin delegaţie. 
II. După competenţa materială a organului emitent, se disting: 
a) acte de administraţie generală; 
b) acte de administraţie specială. 
Fiecare din aceste subcategorii, sub aspectul competenţei teritoriale, apar fie ca acte ale 

organelor centrale, fie ca acte ale organelor locale. 
III. După gradul de întindere a efectelor, actele adminis-trative pot fi: 
a) acte normative; 
b) acte individuale; 
c) acte cu caracter intern care, la rândul lor, pot fi normative sau individuale. 
IV. După conţinutul efectelor actului individual, pot fi identificate cel puţin patru mari 

categorii: 
a) acte prin care se stabilesc drepturi sau obligaţii determinante pentru subiectul căruia i se 

adresează (de exemplu: actul de atribuire a unui teren în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală) conferă titularului, posibilitatea realizării acestui drept, determinat, clar, de actele normative 
în vigoare, în frunte cu legea fundamentală; 

b) acte de conferire a unui statut personal (de exemplu diplomă şcolară etc.); 
c) acte de aplicare a constrângerii administrative; 
d) acte cu caracter jurisdicţional. 

 
 
SECŢIUNEA A III-A:  REGIMUL   
JURIDIC  AL  ACTELOR  ADMINISTRATIVE 

  
1.  Conceptul  de  regim  juridic 

 
Regimul juridic constituie ansamblul regulilor de fond şi de formă care deosebesc actele 

administrative de alte acte juridice în circuitul juridic. 
Elementul central al regimului juridic, indiferent că-l privim în formă tipică sau în formă atipică, 

îl reprezintă legalitatea
13

, principiu, potrivit căruia toate actele administrative trebuie să fie conforme cu 
legile adoptate de organul legislativ şi cu ordonanţele Guvernului. 

 
 

2.  Legalitatea  actelor  administrative 
  
Legalitatea este un principiu ce guvernează adoptarea sau emiterea actelor administrative.  
Condiţiile de legalitate sunt determinate de caracterul şi specificul actelor administrative ce se 

adoptă sau se emit în baza şi în vederea executării legii. 
Nerespectarea acestor condiţii poate avea drept consecinţă sancţiuni corespunzătoare, după caz. 
Condiţiile de legalitate ale actelor administrative de autori-tate sunt: 
a) actul administrativ trebuie să fie emis în conformitate cu Constituţia şi alte acte cu forţă 

juridică superioară; 
b) actul administrativ trebuie să fie emis de organul administrativ competent şi numai în  

limitele competenţei sale; 
c) actul administrativ trebuie să fie emis pe baza tuturor actelor organelor administraţiei publice 

superioare organului administrativ emitent 
14.

 
d) actul administrativ trebuie să fie emis cu forma şi cu respectarea condiţiilor de formă şi a 

procedurii prevăzute de lege; 
e) actul administrativ emis trebuie să fie conform cu interesul public, ocrotit de Constituţie şi 

legile ţării. 

                                                 
 12 Antonie  Iorgovan,  op. cit.,  vol.  I,  p.  290 
 13 Antonie  Iorgovan,  op. cit.,  vol.  I,  p. 292 
 14 Antonie  Iorgovan,  op. cit.,  vol.  I,  p. 301 
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.  

 
3.  Oportunitatea  actelor  administrative 

 
În literatura de specialitate oportunitatea este tratată diferit de că tre autori. Astfel, prof. R. 

Ionescu arată că una dintre condiţiile-tip de legalitate este aceea că actul administrativ să fie oportun, 
iar prof. Ilie Iovănaş tratează oportunitatea ca fiind o condiţie de valabilitate de sine stătătoare. La 
rândul său, prof. Antonie Iorgovan 

15 
se întreabă dacă teza promovată de literatura din ţara noastră – 

după care oportunitatea este categoric altceva decât legalitatea – mai poate fi susţinută în condiţiile noii 
Constituţii care pune accent pe cetăţean, pe demnitatea acestuia, pe drepturile şi libertăţile sale 
fundamentale, pe libera dezvoltare a personalităţii umane şi stabileşte prioritatea normelor dreptului 
internaţional, faţă de normele interne în privinţa drepturilor omului. 

Prin oportunitate se înţelege realizarea sarcinilor şi atribuţiilor legale, în termen optim, cu 
cheltuieli minime de resurse de muncă, materiale şi spirituale, precum şi alegerea celor mai 
potrivite mijloace pentru realizarea scopului legii 

16.
 Problema oportunităţii actelor administrative 

este o consecinţă a dreptului de apreciere al organelor administrative în cursul organizării şi 
executării legilor

17.
 

Criteriile după care se apreciază oportunitatea sau inoportunitatea unui act administrativ sunt 
multiple şi variază de la un domeniu la altul al vieţii sociale. 

Totuşi, printr-o generalizare aplicabilă tuturor domeniilor activităţii administrative, am 
putea reţine următoarele criterii fundamentale de apreciere a oportunităţii actelor 
administrative

18

: 
1)  criteriul momentului în care este adoptat un act adminis-trativ; 
2) criteriul locului şi condiţiilor concrete în care urmează să se aplice actul administrativ; 
3) criteriul mijloacelor materiale şi spirituale pe care le angajează măsura administrativă, 

precum şi a duratei de timp pe care o reclamă aplicarea ei; 
4) criteriul conformităţii actelor administrative cu nivelul condiţiilor generale de viaţă şi cultură; 
5) conformitatea actelor administrative cu scopul legii. 
 

 
SECŢIUNEA A IV - A:  EMITEREA   
ACTELOR   ADMINISTRATIVE 

 
1.  Procedura  de  elaborare  şi  adoptare  a  actelor  administrative 

 
Procedura de elaborare a actelor administrative cunoaşte mai multe forme, începând cu formele 

mai simple până la cele complexe. Caracterul complex al procedurii de elaborare a unor acte 
administrative poate rezulta nu numai din necesitatea îndeplinirii unor operaţii materiale-tehnice, prea-
labile, con-comitente, sau posterioare emiterii actului administrativ, ci şi din faptul că legea 
condiţionează producerea efectului juridic de concursul manifestărilor de voinţă a mai multor organe

19

. 
 

Procedura de elaborare, adoptare şi punere în executare a actelor administrative presupune un 
număr de operaţiuni care concură la emiterea unui act valabil acestea pot fi premergătoare, 
concomitente sau ulterioare emiterii actului administrativ. 

 
2.Operaţiuni  premergătoare  emiterii  actului  administrativ 

 
Din categoria acestor operaţiuni fac parte: referatele, studiile, expertizele, datele statistice, 

propunerile, anchetele, iniţiativele, procesele-verbale, rapoartele, avizele, acordurile prealabile etc. 
În cadrul operaţiunilor prealabile un loc deosebit îl ocupă avizele şi acordurile. 
Avizele sunt opinii ale unui organ al administraţiei publice, solicitate de un alt organ al 

administraţiei publice în legătură cu un act administrativ pe care vrea să-l emită. 
Avizele sunt de trei feluri: facultative, consultative şi conforme. 
Avizele facultative se caracterizează prin aceea că organul emitent al actului are latitudinea de a 

le solicita sau nu de la un alt organ, iar dacă le-a solicitat, nu este obligat să ţină seama de opiniile pe 
care le conţin. 

Avizele consultative se caracterizează prin faptul că organul care emite actul administrativ are 
obligaţia să le solicite altui organ, în caz contrar actul fiind ilegal. Organul emitent este obligat să ceară 
avizul organelor prevăzute de lege, dar nu este obligat să se conformeze acestuia. 

                                                 
 15 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I.,  p.  299 
 16 Ilie  Iovănaş,  op. cit.,  p.  241;  A.  Balogh,  Oportunitatea  actelor  de  drept  administrativ,  în:  „Revista  Română  de  Drept“,  nr.  2 / 1970,  p.  

56 
 17 Ibidem 
 18 Ibidem 
 19 Tudor  Drăganu,  Actele  administrative  şi  faptele  asimilate  supuse  controlului  judecătoresc,  potrivit  Legii nr. 1 / 1967,  Editura  „Dacia“,  

Cluj - Napoca,  1970,  p.  96 
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Avizele conforme se realizează prin faptul că ele trebuie solicitate de organul administraţiei 

publice care urmează să emită un act administrativ, iar opiniile pe care le conţin aceste avize sunt 
obligatorii. 

Dacă organul administraţiei publice care a solicitat avizul conform nu este de acord cu 
conţinutul acestuia - are latitudinea de a nu adopta sau emite actul. Aşadar, avizul conform nu obligă la 
adoptarea sau emiterea actului. 

Avizele, indiferent de categorie, sunt manifestări unilaterale de voinţă care condiţionează sau, 
după caz, fundamentează manifestarea unilaterală de voinţă a organului administrativ

20,
 dar nu produc 

prin ele însele efecte juridice, chiar dacă nesocotirea actului conform atrage nevalabilitatea actului 
administrativ. Existenţa conţinutului avizului constituie un motiv temeinic atunci când se pune 
problema legalităţii sau ilegalităţii unui act administrativ. Avizele consultative şi conforme – subliniază 
un autor – constituie o importantă condiţie de legalitate a însuşi actului ce urmează a se emite, astfel 
încât neîndeplinirea acesteia atrage nulitatea absolută a actului

21

. 
În fine, mai poate fi reţinut faptul că avizele, inclusiv cele conforme nu sunt acte administrative 

de sine stătătoare, ci operaţiuni administrative foarte importante. Ele sunt elemente de conţinut ale 
raporturilor administrative de colaborare, putând deci fi solicitate de la orice organ al administraţiei 
publice cu excepţia organului superior emitentului

22.
 

Acordul exprimă consimţământul altui organ al administraţiei publice dat pentru emiterea unui 
act administrativ de către altă autoritate administrativă. 

Noţiunea de acord a fost utilizată în special în legătură cu acordul prealabil, prin acesta 
înţelegându-se manifestarea de voinţă a unui organ determinat de lege, prin care el îşi dă 
consimţământul la emiterea unui act administrativ de către un alt organ al admi-nistraţiei publice, 
ultimul neputând acţiona fără adeziunea primului

23.
 

Acordul se deosebeşte de avizele facultative şi consultative. Astfel, în cazul actelor facultative şi 
consultative, solicitantul acestora poate lua orice măsură care să contravină conţinutul lor, pe când – în 
cazul acordului – nu întâlnim asemenea comportament, întrucât acordul constituie consimţământul altui 
organ şi nu o simplă opinie. 

Acordul se deosebeşte şi de avizul conform, între ele existând unele elemente comune, dar 
fiecare prezintă şi anumite particularităţi. Ele nu pot fi confundate, întrucât avizul conform  nu produce 
prin el însuşi efecte juridice, deci este un element component al producerii de elaborare a unui act 
administrativ, fără de care acesta nu este valabil, în timp ce – în cazul acordului – efectul juridic nu se 
produce prin manifestarea de voinţă a unui singur organ al administraţiei publice, cum se întâmplă 
atunci când un organ al administraţiei de stat este obligat să ceară avizul conform al altui organ, ci el 
este rezultatul manifestării de voinţă a mai multor organe 

24.
 

Când acordul provine de la organul ierarhic superior poate fi definit ca aprobare, care poate fi 
prealabilă (acord prealabil) sau posterioară, caz în care ne aflăm în prezenţa unei confirmări.  

Între acord şi aprobare nu există o deosebire din punct de vedere al semnificaţiei lor juridice. 
Atât acordul, în general, cât şi aprobarea, în particular, nu nasc obligaţia – pentru organul care emite 
actul administrativ – să-l pună în executare. Acestea nu acoperă viciile actului administrativ la care se 
referă, iar în cazul în care se cere anularea actului, în litigiu va trebui să figureze ca pârât atât organul 
care l-a emis, cât şi cel care şi-a dat acordul. Aceste reguli sunt valabile şi pentru confirmare, în înţeles 
de aprobare ulterioară a actului administrativ, dată – potrivit legii – de către un organ superior 
organului emitent. 

Aprobarea, acordul şi confirmarea sunt manifestări de voinţă ale unor organe de stat prin care 
acestea consimt la emiterea unor acte administrative, condiţionează caracterul executiv al acestor acte, 
producând, astfel, în mod nemijlocit, efecte juridice, însă fără a crea ele însele noi raporturi juridice 

25

. 
Asemenea raporturi juridice iau naştere numai prin actul juridic de bază al organului emitent „întregit“, 
însă şi cu efectele aprobării, acordului sau confirmării, după caz 

26

.  
În privinţa unor aprobări cu înţeles de autorizări (autorizaţia de construcţie a unei clădiri, 

autorizaţia de port-armă, etc.), acestea nu pot fi calificate altfel decât ca acte administrative de sine-
stătătoare. 

3.Condiţii concomitente emiterii actelor administrative 
 
În literatura de specialitate,  cele mai des întâlnite condiţii sunt cvorumul, majoritatea cerută de 

lege pentru adoptarea actului şi motivarea. 
Cvorumul are în vedere întrunirea valabilă a unui organ colegial. Această condiţie este 

reglementată diferit de actele normative în vigoare. Astfel, în unele situaţii acestea impun prezenţa a 

                                                 
 20 Antonie  Iorgovan,  op. cit.,  vol.  I, p.  307 
 21 R.  Ionescu,  Drept  administrativ,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică,  Bucureşti,  1970,  p.  405 
 22 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  pp.  307 - 308 
 23 Tudor  Drăganu,  op.  cit.,  p.  102 
 24 Ibidem,  p. 103 
 25 D.  Rusu,  Administraţia  de  stat  în  Republica  Socialistă  România,  Editura  Ştiinţifică,  Bucureşti,  1970,  p.  275 
 26 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  p.  309 
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jumătate plus unu, respectiv majoritatea membrilor, în timp ce altele cer prezenţa unei majorităţi 
calificate.  

Majoritatea este o altă condiţie pentru vot. 
Majoritatea poate fi: relativă, absolută şi calificată. 
Majoritatea relativă are în vedere cel puţin jumătate plus unu din cei prezenţi, cu respectarea 

cvorumului necesar pentru legalitatea şedinţei. 
Majoritatea absolută impune o cifră mai mare decât jumătate din numărul total al membrilor ce 

compun organul administrativ colegial. 
Majoritatea calificată presupune o majoritate mai mare decât cea absolută, de exemplu, cum ar fi 

majoritatea de două treimi. 
Motivarea este o altă condiţie a emiterii actelor administrative. Ea nu trebuie privită numai ca un 

principiu al actelor administrative jurisdicţionale, sau ca specific al actelor administrative normative. 
Motivarea trebuie cuprinsă şi în conţinutul actelor individuale sau într-un document justificativ care 
însoţeşte actul ce emană de la aceeaşi autoritate, chiar dacă este sub semnătura altei persoane 

27

. 
 

4.Condiţii  procedurale  posterioare  emiterii  actelor  administrative 
 
În literatura de specialitate sunt menţionate următoarele condiţii: aprobarea, confirmarea, 

comunicarea, publicarea   
Aprobarea poate avea semnificaţia unei manifestări de voinţă a organului superior emitentului 

prin care acesta este de acord cu actul administrativ emis, consimţământ fără de care actul emis nu 
produce, potrivit legii, efecte juridice. În alt context, aprobarea semnifică un act administrativ de sine -
stătător. Este vorba de acele aprobări date de organul ierarhic superior prin care acesta aprobă 
propunerile formulate de organul inferior.. 

Confirmarea – în dreptul civil – este manifestarea de voinţă prin care persoana îndreptăţită a 
cere anularea unui act juridic, renunţă expres sau tacit la acest drept, validând actul anulabil

28.
 În dreptul 

administrativ, această noţiune este utilizată cu sensuri diferite. Astfel, noţiunea de confirmare semnifică 
informarea prin care organul administraţiei publice aduce la cunoştinţă subiectului de drept interesat că 
înţelege să-şi menţină un act administrativ anterior. 

În acest caz confirmarea nu produce nici un efect juridic în plus faţă de actul administrativ 
confirmat; de asemenea, ea nu are caracterul unui act juridic şi nici nu poate califica o formă 
procedurală pentru ca actul administrativ  să-şi producă efectele juridice. În consecinţă, faptul că un act 
administrativ a fost confirmat în aceste condiţii nu-i atribuie caracterul de act administrativ complex

29.
 

Noţiunea de „confirmare“ desemnează uneori şi manifestarea de voinţă a unui organ 
administrativ prin care acesta urmăreşte să acopere un viciu de voinţă de care era lovit un act 
administrativ al său sau al unui organ inferior

30.
 În acest caz confirmarea este „o manifestare de voinţă 

distinctă de cea care constituie substanţa actului administrativ confirmat“
31

 şi, totodată, fiind „ea însăşi 
act juridic“

32

,  producătoare de efecte juridice pentru viitor  ex  nunc,  cât şi pentru trecut  ex  tunc,  cu 
condiţia ca legea să nu expună altfel. 

Comunicarea este operaţiunea prin care actul administrativ este trimis organului sau persoanei 
interesate. De regulă, fac obiectul comunicării actele administrative individuale şi cele jurisdicţionale. 
Data comunicării acestor acte este foarte importantă întrucât legea prevede în unele cazuri că aceasta 
constituie momentul naşterii unor drepturi şi obligaţii. 

Publicarea constă în aducerea la cunoştinţă a actelor administrative normative tuturor subiecţilor 
de drept, prin publicarea în Monitorul Oficial al  României, prin afişarea într-un loc public,  sau prin 
alte mijloace de difuzare a actelor administrative normative. 

Actul administrativ, ca orice act juridic, va produce efecte numai pentru viitor, însă el poate 
avea şi un caracter retroactiv, dar numai atunci când legea nu interzice emiterea unui astfel de act.  

În alte cazuri, legea prevede şi publicarea unor acte individuale, cum ar fi: actele de schimbare a 
numelui pe cale administrativă, de acordare sau renunţare la cetăţenie, etc.  

 
SECŢIUNEA A V-A:  EXECUTAREA 
ŞI  EFECTELE  JURIDICE  ALE   
ACTELOR  ADMINISTRATIVE 

 
1.  Executarea  actelor  administrative 

 
Actele juridice unilaterale ale autorităţilor publice se caracterizează prin faptul că, de regulă, ele 

se execută din oficiu. Aceasta înseamnă că, în cazul în care obligaţia nu se execută de bună voie, cel 
îndrituit să pretindă executarea ei poate apela la forţa de constrângere a statului pe baza actului de 
putere, fără a fi nevoie să fie investit cu titlu executor. 
                                                 
 27 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  p.  311 
 28 Mircea  Costin,  Mircea  Mureşan,  Victor  Ursa,  Dicţionar  de  drept  civil,  Editura  Ştiinţifică  şi  Enciclopedică,  Bucureşti,  1980,  p.  99 
 29 Tudor  Drăganu,  op.  cit.,  p.  105 
 30 Ibidem. 
 31 Ibidem.  
 32 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  p.  312 
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Actele administrative sunt caracterizate de principiul executării din oficiu, tocmai datorită 

caracterului lor de forme juridice principale ale administraţiei publice, activitate ce presupune 
organizarea executării şi executarea concretă, până la faptele materiale a legii, respectiv organizarea de 
servicii publice, în limitele legii

33.
 

Unele acte administrative sunt exceptate de la acest principiu. Aceste excepţii vizează actele 
administrative care nu dau naştere la raporturi de drept administrativ ci la raporturi de drept civil, de 
dreptul muncii, raporturi proteguite prin acţiune în faţa instanţelor judecătoreşt i

34.
 

 
2.  Efectele  juridice ale  actelor administrative 

 
Naşterea efectelor juridice ale actelor administrative are loc în momente diferite, în funcţie de 

natura actului respectiv. 
Pentru actele administrative normative, momentul producerii efectelor juridice este cel al 

publicării, iar în cazul actelor administrative individuale efectele juridice se produc din momentul 
comunicării acestor acte. 

Acestea sunt momentele de la care încep să se producă efectele juridice ale actelor 
administrative faţă de cei cărora li se adresează. E lesne de înţeles că nu se poate pretinde executarea 
actului administrativ atâta timp cât subiecţii de drept cărora li se adresează aceste acte, nu au fost 
încunoştinţaţi. 

De asemenea, ei nu pot fi obligaţi să respecte un act administrativ normativ, din moment ce nu a 
fost dat încă publicităţii. 

Pentru organul emitent, actul administrativ creează obligaţii din momentul adoptării lui, în sensul 
că trebuie să-l aducă la cunoştinţă celor interesaţi şi nu-l poate revoca decât în condiţiile legale 

35.
 

De la principiul potrivit căruia actele administrative produc efecte pentru viitor, respectiv din 
momentul publicării sau comunicării, există două excepţii: 

a) prima excepţie o constituie actele administrative care produc efecte cu caracter retroactiv. 
Intră în această categorie actele administrative declarative, actele administrative jurisdicţionale şi actele 
administrative emise în aplicarea unei hotărâri judecătoreşti. Produc efecte, de asemenea retroactive, şi 
acele acte administrative prevăzute în mod expres de lege; 

b) a doua excepţie o formează actele administrative care produc efecte juridice la o dată 
ulterioară comunicării, sau, după caz, publicării. 

Această excepţie o întâlnim în trei cazuri. Un prim caz este acela în care însăşi legea precizează 
data de la care se produc efectele juridice. 

Ultimul caz, este cel în care data ulterioară la care intră în vigoare ţine de natura actului 
administrativ. 

Este vorba de actele administrative pentru care norma de drept prevede condiţia aprobării sau 
confirmării, astfel că ele pot intra în vigoare numai după îndeplinirea acestei condiţii

36

. 
În ceea ce priveşte întinderea efectelor juridice produse de actele administrative în literatura de 

specialitate se face distincţie între actele administrative normative care, în principiu, produc toate 
categoriile de efecte juridice şi actele administrative individuale

37.
 

Actele administrative individuale pot da naştere, firesc, la raporturi de drept administrativ, dar şi 
la raporturi juridice specifice altor ramuri de drept. Avem în vedere actele emise de organele 
administraţiei publice locale pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor care dau naştere raporturilor 
juridice de drept admi-nistrativ, adopţie care este un act atât de drept administrativ, cât şi de dreptul 
familiei, precum şi alte acte administrative individuale a căror efecte juridice intră, de exemplu, sub 
incidenţa dreptului civil, dreptului muncii, dreptului financiar etc. Aceste efecte sunt într -un  raport de 
subsecvenţă faţă de efectele ce sunt reglementate de drep-tul administrativ, aspect ce justifică 
calificarea regimului juridic al actului respectiv ca fiind un  regim administrativ

38.
 

Efectele juridice ale actelor administrative se circumscriu între momentul publicării şi 
comunicării şi momentul scoaterii lor din vigoare. Ieşirea din vigoare a actelor administrative este 
dispu-să, de regulă, de către organul emitent, de organul ierarhic superior sau de instanţele 
judecătoreşti. Astfel, actele administrative pot fi retractate, revocate sau, după caz, anulate. 

Totodată, se impune a se sublinia că obligaţia de executare a acestor acte încetează prin 
executarea ei. Dar, această încetare tre-buie să fie prevăzută în mod expres de un act administrativ de 
ace-eaşi forţă juridică sau mai mare, de lege sau de o hotărâre judecăto-rească

39. 

Încetarea obligaţiei de executare poate avea loc şi datorită unor fapte materiale, dacă legea leagă 
de producerea acestora un efect, sau, după caz, dacă din evenimentul respectiv rezultă o impo-sibilitate 
obiectivă de executare, cum ar fi moartea contrave-nientului – care atrage după sine stingerea obligaţiei 
de plată a amenzii contravenţionale – expirarea termenului de valabilitate a cărţii de identitate

40

,  etc. 

                                                 
 33 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I.  p.  316 
 34 R.  Ionescu,  Drept  administrativ,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică,  Bucureşti,  1970, p.256  
 35 Ilie  Iovănaş,  op.  cit.,  p.  249 
 36 R.  Ionescu,  op.  cit.,  p.  257  ; Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  p.  318 
 37 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  pp.  318 - 319 
 38 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  pp.  318 - 319 
 39 Romulus  Ionescu,  op.  cit.,  p.  273 
 40 Ion  Santai,  Curs  de  drept  administrativ  şi  ştiinţa  administraţiei,  curs litografiat,  Tipografia  Universităţii  din  Sibiu,  1981,  pp.  164 - 166;  
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În literatura de specialitate, se mai afirmă că renunţarea beneficiarului dreptului conferit de 

actul administrativ ar fi de na-tură să ducă la încetarea efectelor acestuia
41

. O astfel de interpretare nu 
poate fi primită din moment ce actul administrativ este definit ca o manifestare unilaterală de voinţă a 
organului respectiv al adminis-traţiei publice. Ca atare, renunţarea beneficiarului la dreptul conferit de 
actul administrativ nu poate duce la încetarea efectelor juridice ale acestuia. Pentru încetarea acestor 
efecte, este necesar ca organul emitent ori organul superior să revoce actul administrativ 

42

. 
 

SECŢIUNEA A VI-A:   
SUSPENDAREA  ACTULUI  ADMINISTRATIV 

 
Suspendarea este operaţiunea juridică ce determină încetarea temporară a aplicării actelor 

administrative. Suspendarea poate interveni în cazurile în care un organ competent ori o persoană 
particulară (persoană fizică sau juridică) cere, în condiţiile legii, organului competent, suspendarea 
aplicării actului administrativ emis. 

Suspendarea unui act administrativ poate avea loc când: 
a) legalitatea actului poate fi contestată de o persoană fizică, organizaţie nestatală sau de către 

un organ public; 
b) actul administrativ trebuie să fie pus de acord cu actele administrative emise ulterior de 

organul ierarhic superior; 
c) actul administrativ legal este discutabil pe considerente de oportunitate ca urma a 

schimbărilor condiţiilor de fapt după emiterea acestuia; 
d) persoanei fizice care a săvârşit o abatere administrativă i se aplică o sancţiune; 
e) se impune clarificarea unor îndoieli ale organului emitent asupra legalităţii actului

43

. 
În legătură cu suspendarea actelor administrative se impun câteva precizări:  
– suspendarea poate interveni numai după data intrării în vigoare, întrucât până la această dată, 

actul administrativ nu există. 
Efectele juridice ale actului administrativ se produc numai de la data intrării în vigoare a 

acestuia, astfel că suspendarea poate interveni numai de la această dată:  
– suspendarea actelor administrative de autoritate poate fi dispusă numai de organul competent, 

potrivit legii; 
Măsura suspendării poate fi luată de organul administraţiei publice care a emis actul, de 

organele administraţiei publice ierarhic superioare emitentului, de instanţele judecătoreşti şi de parchet. 
Măsura suspendării actelor de către organele care emit aceste acte nu poate fi ridicată la rang de 

principiu pentru că, în acest caz, responsabilitatea organelor administraţiei publice în emiterea acestor 
acte ar fi serios diminuată

44

 şi ar da naştere la diferite abuzuri, chiar dacă această măsură poate fi 
contestată la organele în drept.  

– suspendarea actelor administrative poate avea loc şi în temeiul legii. 
Astfel, legea poate să prevadă în anumite cazuri suspendarea aplicării actului administrativ, până 

când se rezolvă un eventual litigiu în legătură cu acest act. Potrivit actului normativ menţionat, 
plângerea persoanei vătămate împotriva actului de constatare a contravenţiei şi de aplicare a amenzii 
introdusă la organele în drept, suspendă executarea efectului actului respectiv, ca urmare a dispoziţiilor 
exprese ale legii. Sunt, de asemenea, suspendate de drept şi actele adoptate sau emise de autorităţile 
publice locale sau judeţene, cu excepţia celor de gestiune curentă care sunt atacate în faţa instanţelor de 
contencios administrativ, de către prefect, pe motiv de nelegalitate. 

Aşadar, rezultă deci, că măsura suspendării apare ca fiind una excepţională, care poate fi dispusă 
numai atunci când actul administrativ este îndoielnic din punct de vedere al legalităţii şi oportunităţii. 
 
SECŢIUNEA A VII-A:  MODIFICAREA   
ŞI  REVOCAREA  ACTELOR  ADMINISTRATIVE 

 
1.  Modificarea  actelor  administrative 

 
Modificarea actelor administrative nu priveşte actul în întregul său, ci numai unele elemente sau 

unele prevederi din act. 

Modificarea actelor administrative poate fi făcută, în principiu, de organul care le-a emis, de 

organul ierarhic superior ori de instanţa judecătorească competentă, potrivit legii. 

Modificarea actelor administrative cu caracter normativ se realizează printr-un act de acelaşi 

nivel şi cu respectarea regulilor de procedură specifice actului iniţial. 

În toate cazurile, modificările produc efecte juridice numai pentru viitor. Efectele juridice 

produse de actul administrativ respectiv, până la modificare, rămân valabile. 

                                                                                                                                                                            
Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  p.320 

 41 R.  Ionescu,  op.  cit.,  p.  274 
 42 În acelaşi sens,  cf.:  Ilie  Iovănaş, op.cit.,p.  250;  Antonie Iorgovan, op.cit.,vol. I,  p.  320 
 43 Antonie  Iorgovan,  op. cit.,  vol.  I,  p. 344 
 44 Alexandru  Negoiţă,  op. cit.,  p.  116 
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În cazul actelor normative individuale se va ţine seama de principiul drepturilor câştigate, 

astfel încât modificarea să nu creeze o situaţie mai grea celui pentru care a fost adoptat sau emis actul 

modificat. 
2.  Revocarea actelor  administrative 

 
Revocarea actelor administrative este un principiu de bază în activitatea organelor administraţiei 

publice, care presupune desfiinţarea actelor în cauză de către însuşi organul emitent sau organul său 
ierarhic superior. Această operaţiune este denumită şi retractare, în cazul în care revocarea este dispusă 
de organul care a emis actul. 

Revocarea are un caracter obligatoriu atunci când este expres prevăzută de lege sau prin 
dispoziţia organului ierarhic superior şi facultativ în celelalte cazuri. 

Cauza revocării poate fi ilegalitatea şi inoportunitatea actului administrativ de autoritate. 
Actul administrativ este ilegal atunci când a fost emis cu nerespectarea prevederilor legii ori a 

actelor administrative de rang superior. 
Actul administrativ este inoportun în sensul că aplicarea lui  (producerea efectelor sale juridice)  

nu mai este oportună, pentru că s-au schimbat condiţiile economico-sociale care au fost avute în vedere 
la emiterea acestuia. Problema oportunităţii actelor administrative este o consecinţă a dreptului de 
apreciere al organelor administrative în cursul organizării şi executării legii

45.
 

Actele administrative pot fi revocate din oficiu, de către organul care le-a  emis, sau ca urmare a 
rezolvării favorabile a recursului graţios formulat de persoanele interesate. 

Actele administrative, în principiu, pot fi revocate oricând. 
Cu privire la efectele revocării actelor administrative, arătăm că revocarea pentru motiv de 

ilegalitate a actului produce efecte atât pentru viitor (ex nunc) cât şi pentru trecut (ex tunc). 
În funcţie de motivele care au dus la revocare, precum şi de efectele produse până la data 

revocării lor, facem distincţie între revocarea actelor administrative care au produs efecte  juridice în 
alte ramuri ale dreptului şi cele care nu au produs asemenea efecte

46.
 Dacă au produs efecte juridice, sunt 

legal produse, însă dacă revocarea s-a dispus pentru motive de ilegalitate, efectele juridice produse, 
indiferent de ramura de drept, vor fi nule, pentru că ceea ce este nul şi efectele sale vor fi nule

47.
 

Revocarea actelor administrative poate atrage răspunderea organului administrativ public care 
le-a adoptat sau emis. Atunci când revocarea actului se face pe motiv de oportu-nitate, actul de revocare 
produce efecte numai pentru viitor, efectele juridice produse pentru trecut rămânând valabile.  

De la principiul revocabilităţii sunt şi unele excepţii. Acestea privesc doar actele administrative 
individuale. În literatura de specialitate sunt identificate următoarele categorii de excepţii

48

: 
a) actele administrative declarate irevocabile de o dispoziţie expresă a legii;  
b) actele administrative cu caracter jurisdicţional; 
c) actele administrative de aplicare a sancţiunilor corespunzătoare formelor răspunderii din 

dreptul administrativ; 
d) actele administrative de punere în executare a actelor procedurale penale; 
e) actele administrative care dau naştere la contracte civile (în sensul larg al termenului); 
f) actele administrative care sunt emise ca urmare a execuţiei unor contracte civile; 
g) actele administrative care dau naştere la drepturi subiective garantate de lege sub aspectul 

stabilităţii; 
h) actele administrative ce au fost executate material. 

 
SECŢIUNEA A VIII-A:   
ANULAREA  ACTELOR  ADMINISTRATIVE 

 
1.  Cazurile  de  anulare  a  actelor  administrative 

 
Actele administrative care au fost emise cu încălcarea uneia sau a mai multor condiţii de 

legalitate, a unor norme care privesc ocrotirea unui interes general sunt lovite de nulitate. 

Nulitatea se stabileşte de instanţa competentă, potrivit legii, sau de organul ierarhic superior 

celui care a emis actul, la cererea părţii interesate ori din oficiu. 

În ceea ce priveşte nulitatea actelor administrative trebuie să facem deosebirea între nulitatea 

absolută şi nulitatea relativă a acestor acte
49

. 
Nulitatea absolută constă în sancţionarea acelor acte administrative care au fost emise cu 

încălcarea normelor juridice de fond şi de procedură care privesc ocrotirea unui interes general, în timp  
ce nulitatea relativă este sancţiunea aplicată actelor care au fost adoptate sau emise prin nesocotirea 
unor norme care ocrotesc un drept sau un interes personal. 

                                                 
 45 A.  Balogh,  op. cit.,  pp.  58 - 59 
 46 Valentin  Prisacaru,  Tratat  de  drept  administrativ  român,  Editura  „Lumina  Lex“,  Bucureşti,  1993,  p.  101 
 47 Ibidem 
 48 Antonie  Iorgovan,  op. cit.,  vol.  I,  p.  335 
 49 Alexandru  Negoiţă,  op.  cit.,  p.  171 
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Actele administrativ emise cu nesocotirea unui drept sau interes personal sunt anulabile la 

cererea celor ocrotiţi de normele respective, iar dacă nulitatea nu este invocată, actul poate fi considerat 
legal. 

Actul administrativ este valabil şi în cazul când regulile juridice încălcate, mai ales cele de 
procedură, nu sunt esenţiale. 

Termenul în care cel interesat poate cere anularea unui act administrativ este de un an şi curge 
de la data comunicării actului respectiv. 

Efecte juridice produse de actele administrative rămân valabile până la data constatării nulităţii 
actului respectiv, cu condiţia ca această sancţiune să nu fie urmare a emiterii actului respectiv cu 
încălcarea legii. 

În cazul în care, prin emiterea  acestor acte s-a cauzat şi un prejudiciu particularilor, aceştia au 
dreptul la repararea prejudiciului cauzat, dacă nu s-a stabilit în sarcina lor vreo vină la adoptarea sau 
emiterea actului ce ulterior a fost anulat. 

Rămân valabile actele emise de un funcţionar de fapt, adică de acea persoană fizică care exercită 
public astfel de atribuţii, fără să fie legal investit într-o funcţie publică. De exemplu, oficierea unei 
căsătorii de un alt funcţionar decât ofiţerul de stare civilă. 

În literatura de specialitate se mai vorbeşte şi despre o altă formă de încetare a efectelor actelor 
administrative, şi anume de „inexistenţa“ acestora. Este cazul actelor administrative care sunt lipsite de 
elementele lor esenţiale, astfel încât nu mai prezintă nici măcar urma unei aparenţe de legalitate.  

În aceste cazuri, nu mai este necesară constatarea nulităţii acestor acte, ci desfiinţarea lor. Actele 
administrative, în acest caz, trebuie socotite pur şi simplu ca inexistente

50

. Astfel, actul este inexistent în 
cazul în care nu poate fi materialmente dovedit, pentru că nu există nici o urmă a acestui act în arhive, 
sau în cazul în care actul administrativ a fost emis în baza unei legi care a fost abrogată retroactiv

51

. 
În unele cazuri legea prevede în mod expres inexistenţa actului, dacă nu s-a îndeplinit o cerinţă 

esenţială, cum este aceea a publicării în Monitorul Oficial al României al hotărârilor şi ordonanţelor 
Guvernului, nepublicarea atrăgând inexistenţa aces-tora. 

În afară de cazurile pe care le-am arătat, actele administrative pot înceta să-şi mai producă 

efectele juridice dacă: 

a) s-au produs efectele avute în vedere la emitere; 

b) a expirat perioada de timp pentru care au fost emise; 

c) au dispărut considerentele care au stat la baza emiterii acestora; 

d) beneficiarul a decedat sau a renunţat la actul emis în favoarea lui; 

e) organul emitent a dispus încetarea aplicabilităţii actului respectiv. 

 
2.Procedura  constatării  nulităţii  actelor  administrative 

 

Nulitatea actelor administrative se constată şi se pronunţă numai de către organele competente, 

potrivit legii. 

Pornind de la principiul potrivit căruia nimănui nu-i este permis să-şi facă singur dreptate, cel ce 

consideră că a fost nesocotită legea printr-un act administrativ trebuie să ceară organului competent să 

constate această stare de fapt şi să pronunţe nulitatea actului administrativ, respectiv de a împiedica ca 

acesta să mai producă efecte juridice. 

Sunt competente să constate nulitatea unui act administrativ organul ierarhic superior celui care 

a emis actul, instanţele judecătoreşti îndeosebi instanţele de contencios administrativ. Instanţele 

judecătoreşti se pronunţă asupra cererilor formulate de persoanele care se consideră că sunt vătămate în 

drepturile sau în interesele lor legitime de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin 

nesoluţionarea în termenul legal al cererii (art. 52 din Constituţie), deci pe calea contenciosului admi-

nistrativ. În baza probelor administrate, instanţele judecătoreşti hotărăsc, după caz, anularea actelor 

administrative. 

Constituţia României cuprinde (în capitolul referitor la „Autoritatea judecătorească“) şi 

dispoziţii referitoare la Ministerul Public (art. 131-132). Aceste dispoziţii sunt dezvoltate prin Legea de 

organizare judiciară nr. 304/200452, republicată.. 

Nulitatea actelor administrative poate fi invocată pe cale de excepţie sau pe cale de acţiune. 

În situaţii de fraudă, nereglementate, procedura de anulare se realizează în funcţie de efectele 

juridice generate de actul administrativ cu caracter fraudulos şi comportă două mari situaţii, după cum 

                                                 
 50 Tudor  Drăganu,  Actele  de  drept  administrativ,  Editura  Ştiintifică,  Bucureşti,  1959,  pp.  151 - 152 
 51 Alexandru  Negoiţă,  op.  cit.,  p.  170 
52 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 13 septembrie 2005 
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actul dă naştere exclusiv la raporturi de drept administrativ sau la raporturi şi de altă natură. În primul 

caz, actul administrativ se desfiinţează de către organul emitent sau, după caz, organul ierarhic superior 

după procedura specifică revocării. În cel de al doilea caz, procedura este cea aplicabilă în fiecare 

ramură de drept, de regulă procedura judiciară, în cadrul căreia se va pune în discuţie – pe cale inci-

dentă (ca excepţie de ilegalitate) – caracterul ilegal al actului administrativ. 

 
 
 

.   



                                  CAPITOLUL III: 
 

ACTE  ADMINISTRATIV -JURISDICŢIONALE. OPERAŢIUNI ADMINISTRATIVE 
ŞIFAPTE MATERIALE 

 
 

 
SECŢIUNEA I: ACTE  
ADMINISTRATIV-JURISDICŢIONALE 

 
1. Noţiunea  de  acte  administrativ -jurisdicţional 

 

În literatura de specialitate şi cea străină această categorie se întâlneşte sub diferite denumiri. 

Astfel, prof. A. Teodorescu le-a denumit acte jurisdicţionale
1,
 alţii le denumesc acte administrative cu 

caracter jurisdicţional
2

 şi în sfârşit acestea mai sunt denumite şi acte administrativ-jurisdicţionale
3

, 

opinie la care ne raliem şi noi. Dar indiferent de denumirea dată actului de care vorbim, acesta este un 

act juridic emis de un organ cu atribuţii jurisdicţionale, stabilit de lege, care funcţionează în cadru sau 

pe lângă o autoritate a administraţiei publice şi care soluţionează, pe baza unei anumite proceduri, un 

conflict juridic în care una din părţi este întotdeauna un serviciu public administrativ. 

 
2. Trăsăturile  actelor  administrativ -jurisdicţionale   

 

Organele cu atribuţii jurisdicţionale emit acte administrative jurisdicţionale ale căror trăsături 

specifice fac din acestea o categorie distinctă de celelalte acte administrative.  

Astfel,  aceste acte se caracterizează prin următoarele: 

a) sunt acte individuale pronunţate de organe speciale ce funcţionează,  potrivit legii,  în cadrul 

autorităţilor publice sau pe lângă acestea;  acestea pot fi organe de jurisdicţie ale Curţii de Conturi,  

Ministerului  Apărării  Naţionale,  Ministerului    Internelor şi Reformei Administrative  sau alte organe 

cu atfel  atribuţii; 

b) se emit pe baza unei proceduri speciale prevăzute de legea care a înfiinţat organul cu atribuţii 

jurisdicţionale.  Procedura de emitere a acestor acte presupune participarea părţilor şi o elementară 

contradictorialitate în dezbaterea care precede emiterea actelor administrative jurisdicţionale; 

c) sunt acte juridice irevocabile, ceea ce face ca organul care le-a  emis să nu poată să le retracteze; 

d) sunt acte juridice declarative de drepturi,  ceea ce înseam-nă că acestea nu creează ci, numai 

constată drepturi; 

e) scopul lor, este soluţionarea unor conflicte juridice, între serviciile publice şi particulari;  

datorită specificului lor,  care constă în soluţionarea unui litigiu juridic,  actele administrative 

jurisdicţionale trebuie să aibă o stabilitate juridică mai mare decât actele administrative obişnuite
4

.  Ele 

se bucură de o autoritate de lucru judecat,  autoritate,  care însă nu se identifică cu aceea de care se 

bucură hotărârile judecătoreşti,  tocmai aceasta fiind distincţia dintre aceste acte ş i hotărârile 

judecătoreşti
5;
 

f) actele administrative jurisdicţionale pot fi atacate în primul rând la organele competente din 

cadrul aceluiaşi sistem şi numai după expirarea acestor căi de atac,  partea nemulţumită se poate adresa 

instanţelor de contencios administrativ; 

g) executarea acestor acte este asigurată de puterea publică, în cazul în care partea obligată nu le 

execută de bună voie. 

 
SECŢIUNEA A  II - A:  OPERAŢIUNI   
ADMINISTRATIVE  ŞI  FAPTE  MATERIALE 

 

                                                 
 1 A.  Teodorescu,  op. cit.,  p.  377 
 2 Valentin  Prisacaru,  Contenciosul  administrativ  român,  Editura  „ALL“,  Bucureşti,  1994,  p.  134 
 3 Tudor  Drăganu,  op. cit.,  p.  203 
 4 Alexandru  Negoiţă,  op. cit.,  p.  141 
 5 Ibidem 
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1.  Noţiunile  de  operaţiune  administrativă  şi  faptă  materială 
 

Operaţiunile tehnico-administrative sunt acţiuni realizate de autorităţile administraţiei publice şi 

de funcţionarii acestor în vederea adoptării, emiterii şi aplicării actelor administrative.  

În procesul de adoptare, emitere sau aplicare a actelor administrative se efectuează anumite 

lucrări care, deşi nu produc prin ele însele efectele juridice, în lipsa lor actul administrativ nu se putea 

adopta sau emite, ori nu ar produce efectele pentru care a fost adoptat sau emis sau nu ar putea fi pus în 

aplicare. 

Problema operaţiunilor tehnico-administrative şi a faptelor administrative se pune diferit de la 

autor la autor. 

Astfel, profesorul Antonie Iorgovan
6 

referindu-se la operaţiunile şi faptele materiale ale 

organelor administrative - publice, este de părere că suntem în faţa unei „categorii care cuprinde acele 

fapte care nu concretizează o voinţă juridică“, ceea ce nu înseamnă că „unele din acestea“ nu produc 

efecte juridice, fiind fapte juridice. 

Marea majoritate a funcţionarilor comit fapte juridice şi realizează operaţiuni tehnico-

administrative. 

  
 

2.  Trăsăturile  operaţiunilor administrative  şi  ale  faptelor  materiale 

 
2.1.  Trăsături  comune 

  

Operaţiunile administrative şi faptele materiale se deosebesc de actele juridice administrative 

prin următoarele trăsături: 

a)  sunt fapte materiale,  ceea ce înseamnă că acestea nu sunt nicidecum manifestări exprese de 

voinţă care creează,  modifică sau sting drepturi şi obligaţii.  Efectele juridice pe care le produc 

operaţiunile administrative de prestaţie,  sau operaţiunile de administraţie interioară nu se datorează vo -

inţei ce stă la baza realizării lor,  ci voinţei legii care prevede posibilitatea sau,  după caz,  necesitatea 

lor
7;
 

b)  de regulă,  intervenţia are loc în procesul administrativ de emitere şi executare a actelor 

juridice ale organelor administraţiei publice.  În majoritatea cazurilor,  legea impune drept condiţie de 

valabilitate a acestor acte,  efectuarea operaţiunilor administrative necesare.  De exemplu,  suntem în 

prezenţa unui act administrativ nevalabil,  cum este cazul eliberării unui permis de conducere fără ca 

persoana fizică să susţină examenul de eliberare a permisului de conducere în faţa unei comisii numite 

în acest sens. 

 
2.2.  Trăsături  proprii 
 

Operaţiunile administrative au următoarele particularităţi: 

a)  sunt săvârşite numai de autorităţile administraţiei publi-ce; 

b)  sunt producătoare de efecte juridice în toate fazele proce-sului administrativ; 

c)  reprezintă forma concretă de realizare a administraţiei publice; 

d)  sunt reglementate îndeosebi de regulile dreptului admi-nistrativ. 

Operaţiunile de administraţie interioară sunt operaţiunile prin care se concretizează faptul 

administrativ,  mijloc de înfăptuire a competenţei.  Ele sunt realizate atât de autorităţile publice,  cât şi 

de organizaţiile nestatale,  dar nu în realizarea puterii publice,  fapt pentru care efectele lor juridice nu 

sunt de drept administrativ.  În această categorie intră unele operaţiuni care au valoare de  fapte juridice,  

cu sunt:  avizările,  expertizările,  înregistrările  etc.,  precum şi „lucrările de birou“,  cum ar fi 

întocmirea unei liste de materiale sau persoane,  multiplicarea de acte şi altele.  

Operaţiunile tehnico-administrative se caracterizează prin faptul că fac obiectul îndeosebi al 

altor ramuri de drept decât dreptul administrativ,  tocmai de aceea cercetarea lor detaliată nu se 

                                                 
 6 Antonie Iorgovan,  op. cit.,  vol.  I,  p.  261 
 7 Antonie Iorgovan,  op. cit.,  vol.  I,  p.  266 



 38 

realizează în cursurile de drept administrativ,  formând,  în schimb,  investigaţiile complexe ale ştiin -

ţei administraţiei
8.
 

Operaţiunile tehnico-productive sunt fapte prin care se realizează diferite bunuri industriale sau 

de altă natură care,  însă,  nu se materializează într-un serviciu public.  Astfel de operaţiuni sunt cele de 

aprovizionare,  transport  etc.,  întâlnite la societăţile cu capital de stat,  regii autonome şi instituţii 

publice. 

Faptele materiale administrative care nu comportă operaţiuni ce ar putea fi înlăturate ori 

modificate reprezintă fapte săvârşite, indiferent dacă sunt licite sau  ilicite şi,  ca atare,  consecinţele lor 

nu mai pot fi revocate sau anulate
9

. De exemplu,  demolarea unui zid de către un funcţionar public,  

demolare care rămâne fapt definitiv,  cu toate că autoritatea administrativă la care lucrează funcţionarul 

ar dori să-l înlăture.  Dacă demolarea zidului a fost făcută prin încălcarea legii,  particularul afectat 

poate folosi căile de atac spre a obţine daune
10

. 

  
 

3.  Clasificarea operaţiunilor administrative 
 

Acţiunea administraţiei publice îmbracă forme concrete de realizare a activităţii administraţiei,  

care pot fi delimitate în două mari categorii
11

: 

a)  operaţiuni  (fapte)  producătoare de efecte juridice.  La rândul lor,  acestea se împart în 

operaţiuni care produc efecte juridice în realizarea administraţiei  publice  (de putere publică)  şi 

operaţiuni care produc efecte în realizarea faptului administrativ  (mijloc de administrare interioară);  

b)  operaţiuni  (fapte)  ce nu produc efecte juridice proprii  (unele operaţiuni tehnico -

administrative şi operaţiuni materiale direct productive
12

). 

De exemplu,  operaţiunea de înmânare a unui titlu de proprietate potrivit  Legii  nr. 18/1991  

privind fondul funciar este înfăptuită în realizarea puterii publice,  în timp ce tehnoredactarea unor acte,  

îndosarierea,  arhivarea  etc.  nu implică aceasta.  Aceste operaţiuni sunt făcute de către personalul 

organelor administraţiei publice,  de-a lungul procesului administrativ. 

Sub aspectul naturii lor intrinseci,  operaţiunile se clasifică
13

  în: 

a)  operaţiuni cu caracter administrativ  (de administraţie); 

b)  operaţiuni de prestare a serviciilor publice; 

c)  operaţiuni cu caracter tehnico-productiv  (de producţie). 

După momentul intervenţiei lor în diferitele faze ale procesului administrativ,  operaţiunile 

administrative pot fi grupate astfel: 

a)  operaţiuni de documentare,  constituire,  expertizare,  referate,  procese verbale,  etc.,  

specifice fazei de pregătire a actului în vederea emiterii actului administrativ; 

b)  operaţiuni de întocmire a proiectului actului adminis-trativ,  avizarea acestuia de către 

organele în drept,  datarea,  semn-area,  înregistrarea şi emiterea acestuia; 

c)  operaţiuni de aducere la cunoştinţă a actelor adminis-trative celor interesaţi,  publicitatea 

acestora,  executarea silită,  controlul,  etc. 

Pe bună dreptate,  se afirmă în literatura de specialitate că distincţia între cele trei specii de 

operaţiuni  (tehnico-adminis-trative,  de realizare a serviciilor publice şi tehnico-productive)  este 

relativă
14,

  iar graniţa dintre operaţiunile administrative şi cele materiale este dificil de delimitat. 

Operaţiunile administrative sunt legate,  în general,  de emiterea,  executarea şi controlul 

executării unui act administrativ sau a altui act juridic concret,  determinat,  în timp ce operaţiunile 

materiale propriu-zise sunt înfăptuite în exercitarea unor operaţiuni materiale propriu-zise,  sunt înfăp-

tuite în exercitarea unor atribuţii ale organelor administraţiei publice,  fără a avea o legătură directă cu 

                                                 
 8 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  p.  268 
 9 Gheorghe  Zaharia,  Drept  administrativ  român,  Editura  „Ankarom“,  Iaşi,  1998,  p.  376 
 10 Valentin  I.  Prisacaru,  op.  cit.,  p.  272 
 11 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  p.  261 
 12 Ibidem 
 13 Alexandru  Negoiţă,  op.  cit.,  p.  178 
 14 Antonie  Iorgovan,  op.  cit.,  vol.  I,  p.  263 
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un anumit act administrativ sau alt act juridic,  emis de organele administraţiei publice,  sau de alte 

autorităţi publice
15

. 

În acest sens, se exemplifică emiterea unui certificat  (diplo-mă de studii)  în raport cu 

operaţiunile materiale de ţinere a unor prelegeri sau lucrări de laborator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Grile admin 
1.  Administraţia publică este: 

a. ansamblul activităţilor Preşedintelui României, Guvernului, autorităţilor administrative autonome 

centrale şi locale şi autorităţii judecătoreşti 

b.  ansamblul activităţilor Preşedintelui României, Guvernului, autorităţilor administrative autonome 

centrale, autorităţilor administrative autonome locale şi, după caz, structurilor subordonate 

acestora 

c. ansamblul activităţilor Preşedintelui Romaniei, Guvernului, Parlamentului şi a structurilor aflate în 

subordinea acestora. 

Răspuns: b 

2. Printre trăsăturile dreptului administrativ român identificăm: 

a. dreptul administrativ aparţine dreptului public 

b. dreptul administrativ aparţine dreptului privat, însă normele care îl compun au un caracter 

imperativ 

c.  normele juridice care constituie dreptul administrativ reglementează organizarea şi funcţionarea 

autorităţilor şi instituţiilor administrative, competenţa acestora, responsabilitatea şi situaţia 

juridică a personalului din administraţia publică 

                                                 
 15 D.  Brezoianu  şi col.,  Drept  administrativ,  Editura  „Omnia“,  Braşov,  1999,  p.457 
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d. raporturile de drept administrativ au ca subiecte de drept numai persoane fizice, fără a exista 

raporturi de subordonare. 

Răspuns: a,c 

3. Izvoarele materiale ale dreptului administrativ: 

a. reprezintă acele condiţii materiale ale societăţii la un moment dat care stau la baza opţiunii 

statului în ceea ce priveşte crearea dreptului 

b. cuprind şi doctrina şi jurisprudenţa  

c. presupun intotdeauna ca acestea sa fie scrise 

d. sunt considerate izvoare materiale ale dreptului factorul demografic, factorul social-politic, 

economic, uman. 

Răspuns: a,d 

4. Constitutia: 

a. Reprezintă un izvor material, extern al dreptului administrativ, care cuprinde dispoziţii obligatorii 

pentru autoritătile ce exercită administraţia publică 

b. Reprezintă un izvor formal al dreptului administrativ, alături de legi, ordonanţe şi hotărâri ale 

Guvernului 

c. Cuprinde norme juridice privitoare la constituirea, organizarea şi funcţionarea principalelor 

autorităţi şi instituţii publice administrative, competenţele exclusive sau exemplificative ale unora 

dintre acestea, drepturile şi libertăţile fundamentale, sau norme privitoare la unele raporturi ce 

pot lua naştere între autorităţile publice. 

Răspuns: b,c 

5. Legile, ca şi izvor scris al dreptului pot fi: 

a. Legi constituţionale, ce privesc revizuirea Constituţiei şi care se adoptă şi se supun aprobării prin 

referendum naţional 

b. Legi organice, ce reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice, 

contenciosul administrativ, regimul administrativ, statutul funcţionarilor publici, organizarea 

alegerilor Preşedintelui României, alegerile locale, proprietatea, statutul poliţistului 

c. Legi ordinare, ce au ca obiect de reglementare acele relaţii sociale ce ţin de realizarea puterii 

executive 

d. Ordonantele de Guvern  

e. Hotararile Guvernului si Ordinele Ministrilor. 

Răspuns: a,b,c 

6. Tratatul international: 

a. Este un izvor formal al dreptului 

b. Este un izvor material al dreptului 

c. Pentru a fi considerat izvor de drept, trebuie ratificat de Parlamentul Romaniei, printr-o lege de 

ratificare promulgata ulterior de Presedintele Romaniei. 

Răspuns: a,c 

7. Acquis-ul comunitar: 

a. Reprezintă, în esenţă, ordinea juridică comunitară 

b. Face parte din categoria izvoarelor nescrise 

c. Raportat la acesta, Romania are obligaţia asumată în 1993 a armonizării legislaţiei naţionale cu 

legislaţia Uniunii Europene. 

Răspuns: a,c 

8. Cutuma: 

a. Reprezintă un izvor nescris al dreptului administrativ, alături de jurisprudenţă 

b. Constituie o practică îndelungată desfasurată după aceleaşi reguli 
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c. Intră în categoria izvoarelor materiale sau reale 

Răspuns: a,b 

9. Printre trăsăturile raporturilor de drept administrativ identificăm: 

a. Obligatoriu unul dintre subiectele raportului este reprezentat de o structură administrativă 

b. Celălalt subiect poate fi numai o persoană fizică 

c.  Sunt raporturi constituite pe inegalitatea de poziţie juridică a părţilor, fiind, în sine, raporturi de 

autoritate. 

Răspuns: a,c 

10. Pot fi subiecte ale raporturilor de drept administrativ: 

a. Partidele politice 

b. Ministerul Muncii 

c. Avocatul Poporului 

Raspuns: a,b,c 

11. Printre trăsăturile actului administrativ identificam: 

a. Actul administrativ reprezintă o manifestare de voinţă expresă, unilaterală şi supusă unui regim 

de putere publică 

b. Regimul de putere publica nu exclude exercitarea de către instanţele judecătoreşti a unui control 

de legalitate 

c. Poate avea numai caracter individual 

d. Se asimilează actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustificat de a rezolva o cerere 

referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde 

solicitantului în termenul legal. 

Răspuns: a,b,d 

12. In activitatea structurilor administraţiei publice pot fi cuprinse: 

a. Acte juridice 

b. Acte politice 

c. Operaţiuni administrative 

Răspuns: a,b,c 

13. Actele administrative sunt: 

a. o categorie de acte juridice ale administraţiei publice, alături de contractele administrative 

b. manifestări unilaterale de voinţă ale organelor administraţiei publice, făcute cu scopul de a 

produce efecte juridice, în temeiul puterii publice cu care sunt înzestrate aceste organe 

c.  acte juridice încheiate de autorităţile administraţiei publice cu un particular  cu scopul de a 

realiza un serviciu public, o lucrare publică sau de interes public 

Răspuns: a,b 

14. Dupa gradul de întindere a efectelor, actele administrative pot fi: 

a. acte cu caracter normativ  

b. acte cu caracter individual  

c. acte de reglementare internă 

d. acte-condiţie (acte cu caracter individual care sunt condiţionate de anumite elemente prestabilite 

de care depinde valabilitatea sau executarea actului) 

e. acte administrative emise de autorităţile publice autonome centrale 

Răspuns: a,b,c,d 

15. Printre  condiţiile de valabilitate ale actului administrativ se numară: 

a. Legalitatea 

b. Oportunitatea 

c. Generalitatea 
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Răspuns: a,b 

16. Legalitatea actelor administrative se referă la: 

a. conformarea acestora cu legile adoptate de Parlament 

b. actele administrative cu caracter individual trebuie să fie conforme actelor cu caracter normativ 

c. actele normative, emise la nivelele subordonate ale ierarhiei organelor administrative trebuie să 

ţină seama de actele normative emise la nivele superioare 

d. libertatea de apreciere recunoscută administraţiei de a acţiona la un moment dat cu o anumită 

intensitate şi într-o anumită măsură. 

Răspuns: a,b,c 

17. Identificaţi afirmaţiile care sunt adevărate dintre cele de mai jos: 

a. Actul administrativ de autoritate este emis numai în realizarea puterii publice 

b. Actul administrativ trebuie emis cu respectarea competenţei atribuite 

c. Tăcerea administraţiei nu reprezintă un act administrativ. 

Răspuns: a,b 

18. Alegeţi trăsăturile caracteristice ale actului administrativ: 

a. dat fiind faptul că pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ, nu sunt obligatorii 

b. provin din cutume unanim recunoscute 

c. sunt valabile timp de 49 de ani 

d. se negociază de către părţile implicate. 

Răspuns: nici o variantă corectă 

19.  Ce este cvorumul? 

a.  numărul de voturi necesare pentru ca hotărârea să fie valabilă şi obligatorie 

b. cerinţele obligatorii pentru valabilitatea unui proces-verbal de contravenţie 

c. operaţiunea prin care organul administrativ emitent aduce la cunoştinţa celui interesat un act 

administrativ 

d. procedura prin care autorizaţia este considerată acordată dacă autoritatea administraţiei 

publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei 

autorizaţii. 

Răspuns: nici o variantă nu este corectă 

 20. In ceea ce priveste forţa juridică a actelor administrative sunt valabile următoarele afirmaţii: 

a. Actele administrative sunt prezumate ca legale, sunt obligatorii, pot fi executate şi pot 

produce efecte aşa cum a dorit emitentul lor 

b. Actele administrative au o forţă juridică diferită, subsumată ierarhiei organelor (autorităţilor) 

care le emit 

c. Actele administrative au aceeasi forţă juridică indiferent de subordonarea ierarhica a 

autorităţilor emitente 

d. Forţa juridică a actelor administrative, ca de altfel a oricăror acte unilaterale de putere, este 

superioară celorlalte acte juridice – mai puţin legii. 

e. In virtutea faptului că Parlamentul este unicul organ legislativ, acesta poate să adopte o lege prin care 

să modifice ori să abroge acte administrative individuale sau hotărâri judecătoreşti 

Răspuns: a,b,d 

21. In ceea ce priveşte forţa probantă a actelor administrative sunt valabile următoarele afirmaţii: 

a. La fel ca în cazul forţei juridice a actelor administrative, forţa probantă diferă în funcţie de ierarhia 

autorităţii emitente 

b. Spre deosebire de cazul forţei juridice, forţa probantă a actelor administrative este aceeaşi, indiferent 

de subordonarea ierarhică a autorităţii emitente 
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c. Forţa probantă rezultă din faptul că actele administrative iau forma înscrisurilor, sunt emise de o 

autoritate publică şi sunt asimilate oricărui act autentic făcând dovada conţinutului lor şi a autorităţii 

emitente 

d. Dacă se pune la îndoială autenticitatea actului administrativ, competenţa soluţionării revine instanţei 

judecătoreşti de contencios administrativ sau de drept comun, după caz. 

Răspuns: b,c,d 

22. Identificaţi afirmaţiile valabile din cele expuse mai jos: 

a. Actele administrative trebuie puse în executare prin intermediul hotărârilor judecătoreşti, 

deci cu concursul instanţelor specializate 

b. Actele administrative se pun în executare din oficiu, la nevoie putând fi puse în executare 

silit, fără a cere concursul instanţelor de judecată 

c. Dacă actul administrativ nu prevede o dată limită de executare sau alte elemente care să 

conducă la concluzia că actul administrativ nu trebuie executat, se înţelege că actul trebuie 

executat de îndată ce a fost publicat sau comunicat 

d. Actele administrative de autoritate trebuie învestite cu formulă executorie, la fel ca şi 

hotărârile judecatoreşti, pentru a-şi putea produce efecte 

e. Actele administrative de autoritate sunt executorii din momentul intrării lor în vigoare fără 

alte formalităţi 

Răspuns: b,c,e 
23. In ceea ce priveşte începutul efectelor actului administrativ de autoritate sunt valabile 

următoarele: 

a. Nepublicarea actelor administrative normative nu atrage inexistenţa actului 

b. Publicarea constituie o condiţie de validitate a actului si o condiţie esenţială pentru ca actul 

administrativ să producă efecte juridice 

c. Momentul de la care efectele actului administrativ individual încep să se producă este, de 

regulă, momentul publicării actului 

d. Pentru organul emitent, actul administrativ creează obligaţii din momentul emiterii 

(adoptării lui), în sensul că odată luată decizia, fiecare act normativ reprezintă, de fapt o 

decizie administrativă, iar obligaţia luării unor măsuri şi a efectuării unor acte preparatorii se 

naşte din momentul adoptării 

Răspuns: b,d 

24. Anularea actului administrativ: 

a. Atrage încetarea efectelor juridice ale actului administrativ 

b. Are atât efecte ex tunc, cât şi efecte ex nunc 

c. Este o sancţiune care este legată de nerespectarea legii ulterior emiterii unui act 

administrativ 

d. Poate fi dispusă numai de organul emitent 

e. Nu atrage încetarea efectelor juridice ale faptelor materiale 

f. Poate fi atrasă de cauze anterioare sau concomitente emiterii actului 

Răspuns: a,b,e,f 
25. Nulitatea actului administrativ poate fi atrasă de: 

a. Vicii de legalitate 

b. Nerespectarea unei forme procedurale pentru elaborarea actului administrativ  

c. Nerespectarea unui termen sau a oportunităţii emiterii sale 

d. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin actul administrative 

Răspuns: a,b,c 

        26. Care din următoarele afirmaţii privind nulitatea actului administrativ sunt false:  
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a. Particularii pot invoca nulitatea actului, dar nu pot dispune constatarea ei 

b. Desi constatarea nulităţii este ulterioară emiterii actului, efectele acesteia retroactivează până la 

momentul intrarii în vigoare a actului 

c. Nulitatea actului administrativ poate fi atrasă de  încălcarea interesului public sau bunelor moravuri 

ori a interesului particular 

Răspuns: c 

       27. Inexistenţa actului este atrasă de: 

a. Emiterea actului de un organ vădit necompetent   

b. Emiterea actului de către o persoană care nu avea calitatea de funcţionar public  

c. Nepublicarea Decretului Preşedintelui României atrage inexistenţa acestuia 

                      Răspuns: a,b,c 

28. Organul emitent al actului administrativ: 

a. Poate anula actul prin adoptarea unui act nou cu conţinut contrar 

b. Poate revoca espres actul începând cu o dată stabilită 

c. Poate constata nulitatea unui act administrativ în  cadrul activităţii sale de control asupra 

actelor autorităţilor subordonate 

d. Poate să solicite instanţei constatarea nulităţii acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi 

revocat, întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice 

Răspuns: a,b,d 

29. Revocarea actelor administrative: 

a. poate fi facută de organul emitent, operaţiunea specifică purtând numele de retractare, sau de 

catre organul ierarhic superior, caz în care poartă denumirea de revocare 

b. nu poate fi cerută de Avocatului Poporului 

c. poate privi actul în întregul său ori numai anumite părţi ale actului, dacă prin aceasta nu se 

prejudiciază unitatea structural-juridică a actului 

d. poate interveni numai pentru motive de legalitate, nu şi de oportunitate 

e. cu caracter individual care sunt de competenţa exclusivă a autorităţilor administrative 

inferioare poate fi făcută de organul ierarhic superior, însă acesta nu le poate modifica şi nici 

emite un alt act care să îl înlocuiască pe cel revocat 

Răspuns: a,c,e 

30. Nu pot fi revocate următoarele acte: 

a. Actele administrative jurisdicţionale 

b. Actele administrative pe baza cărora s-au creat raporturi juridice noi, deci care au intrat în 

circuitul civil 

c. Acte în temeiul cărora beneficiarii lor au ridicat o construcţie sau au realizat diferite acte 

materiale 

Răspuns: a,b,c 
31. Suspendarea actelor administrative: 

a. Are loc şi atunci când există un motiv de oportunitate legat de emiterea actului respectiv 

b. Are loc numai pentru motive temeinice şi reprezintă o întrerupere temporară a efectelor 

actului emis nelegal 

c. Este, în sine, o garanţie a legalităţii actului 

d. Trebuie făcută pe o perioadă nelimitată de timp 

Răspuns: a,b,c 

       32. In ceea ce priveşte suspendarea actelor administrative sunt valabile următoarele afirmaţii: 

a. Suspendarea poate fi împărţită în următoarele categorii: suspendare de drept, suspendare 

legală, suspendare prin actul autorităţii ierarhic superioare, suspendare la iniţiativa 
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emitentului actului, suspendare în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau a unei ordonanţe 

a Ministerului  Public 

b. Este caz de suspendare de drept situatia actului emis de autorităţile administraţiei publice 

locale împotriva cărora prefectul a formulat o acţiune de anulare la instanţa de contencios 

administrativ 

c. Daca actul nu a intrat in vigoare, suspendarea efectelor acestuia poate fi dispusă si de 

organul emitent 

d. Instanţa de judecată poate suspenda actul administrativ, la cererea reclamantului, în cazuri 

bine justificate şi pentru a preveni producerea unei pagube iminente 

Răspuns: b,c,d 
33. Rectificarea actelor administrative se poate face: 

a. prin emiterea unor alte acte administrative care rectifică eroarea apărută în actul anterior 

b. prin publicarea unor note cu titlu de “erată” 

c. în cazul actelor de stare civila anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de 

stare civilă se pot face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile  

d. intervine în cazul distrugerii sau pierderii în totalitate sau în parte a registrelor de stare civilă 

Răspuns: a,b,c 

34. Stabilirea limitei de viteză pe o anumită porţiune de drum public ca fiind obligatorie pentru toţi 

conducătorii de autovehicule reprezintă: 

a. o formă de exercitare a poliţiei publice 

b. un serviciu public raportat la funcţia generală de prevenţie a evenimentelor rutiere 

c. reprezintă un serviciu public fiindcă preia activităţi care nu pot fi realizate decât de persoane 

autorizate 

Răspuns: a 

      35. Poliţia administrativă: 

a.  urmăreşte să stabilească limitele de acţiune ale particularilor şi în anumite situaţii ale altor 

organe ale administraţiei publice 

b. este o activitate de dispoziţie, de ordonare de reguli, spre deosebire de activitatea de serviciu 

public care este o activitate de executare, de gestiune, de prestaţie 

c. scopul poliţiei administrative este unul preventiv urmărind să evite încălcarea ordinii sociale 

stabilită prin lege 

Răspuns: a,b,c 

     36. Printre trăsăturile poliţiei administrative se numără: 

a. o activitate desfăşurată exclusiv de autorităţi publice, a căror competenţă este stabili tă prin 

lege 

b. poliţia administrativă creează premisele desfăşurării serviciilor publice, stabilind cadrul 

normativ al limitelor acestora 

c. Poliţia administrativă acţionează în domeniul puterii judecatoresti, pe când poliţia judiciară 

acţionează în domeniul puterii executive 

d. Poliţia administrativă  ia măsuri pentru menţinerea ordinii sociale prin edictarea de 

regulamente, ordine, decizii etc., iar poliţia judiciară intervine după ce ordinea socială a fost 

nesocotită, fiind  încălcate acele ordine preventiv-normative dispuse 

Răspuns: a,b,d 

     37. Care din următoarele afirmaţii privind serviciul public sunt adevărate: 

a. Prin intermediul serviciului public se realizează o activitate de utilitate publică 

b. Serviciul public are caracter permanent şi se află continuu într-un raport juridic cu 

administraţia publică care l-a înfiinţat şi organizat, care este în măsură să-i sporească ori să-i 

restrângă sfera atribuţiilor, a competenţelor 

c. În funcţie de importanţa pe care o au serviciile publice se pot clasifica în : esenţiale, normale 

şi accidentale 
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Răspuns: a,b,c 

    38. Este un serviciu public: 

a. serviciul de igienizare a spaţiilor comerciale 

b.activitatea de legiferare realizată de Parlament 

c. serviciul de asistenţă socială 

Răspuns: b 

    39. Sunt servicii publice: 

              a. salubrizarea localităţilor 

              b. administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale 

              c. transportul public local 

Răspuns: a,b,c 

      40. Sunt principii de organizare şi funcţionare a serviciilor publice: 

              a. principiul adaptabilităţii 

              b. principiul proportionalităţii 

              c. principiul continuităţii 

Răspuns: a,c 

      41. Recursul administrativ poate fi: 

a. Recurs contencios 

b. Recurs graţios 

c. Recurs ierarhic 

Răspuns: b,c 
42. Sunt condiţii pentru formularea unui recurs administrativ următoarele: 

a. Existenţa unui act administrativ care produce vătămarea unui drept sau interes legitim  

b. Solicitantul trebuie să justifice un interes în promovarea recursului, ca urmare a vătămării sale 

într-un drept sau interes legitim 

c. Să fie invocate aspecte de legalitate, de oportunitate sau de procedură privitoare la actele şi 

faptele administrative 

d. Să fie timbrat corespunzător 

e. Să îmbrace forma autentică 

Răspuns: a,b,c 
43. Recursul graţios: 

a. Se adresează autorităţii emitente a actului administrativ 

b. Se adresează autorităţii ierarhic superioare aceleia care a emis actul administrativ, fiind o 

expresie a dreptului de control ierarhic asupra emitentului actului 

c. Prin intermediul său se poate solicita retractarea, modificarea sau anularea actului 

administrativ 

Răspuns: a,c 
44. În cazul acţiunii în contencios administrativ, instanţa judecătorească poate să pronunţe următoarele soluţii: 

a. Să oblige autoritatea emitentă să îşi revoce actul administrativ atacat 

b. Să anuleze actul administrativ atacat în tot sau în parte 

c. Să respingă acţiunea ca neîntemeiată  

Răspuns: b,c 
45. În cazul în care autoritatea emitentă a actului constată că acesta este nelegal are următoarele posibilităţi: 

a. să solicite organului ierarhic superior revocarea actului 

b. să revoce ea însăşi actul administrativ, după ce acesta a intrat în circuitul civil  

c. să solicite instantei de contencios administrativ anularea propriului act, dacă acesta a produs 

efecte juridice. 

       Răspuns: c 
46. Acţiunea în contencios administrativ poate fi introdusă de: 
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a. Şeful persoanei vătămate într-un drept al său pentru a proteja interesele salariatului său 

b. Persoana fizică vătămată într-un drept al său sau interes legitim 

c. Persoanele juridice private  

d. Prefectul 

e. Agenţia Naţionala a funcţionarilor publici 

Răspuns: b,c,d,e 
47. Instanţa de contencios administrativ verifică : 

a. Legalitatea actului administrativ 

b. Oportunitatea actului administrativ 

c. Atât legalitatea, cât şi oportunitatea actului administrative 

Răspuns: a 
48. Procedura prealabilă introducerii acţiunii în contencios administrativ presupune următoarele: 

a. Persoana vătămată are la îndemână 30 de zile de la comunicarea actului pentru a se plânge de acesta 

la autoritatea emitentă 

b. Atât recursul graţios, cât şi recursul ierarhic sunt obligatorii, în lipsa lor instanţa respingând 

acţiunea ca prematur introdusă 

c. Autorităţile publice au obligaţia să soluţioneze plângerea prealabilă în termen de 30 de zile 

de la înregistrarea acesteia 

d. Plângerea prealabilă poate fi introdusă în cel mult 6 luni de la emiterea actului  

Răspuns: a,c,d 
49. Procedura prealabilă nu este obligatorie în următoarele cazuri: 

a. în cazul acţiunilor în contencios administrativ, promovate de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul 

Public, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

b. în cazul acţiunilor celor vătămaţi în drepturile lor prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe 

neconstituţionale 

c. în cazul controlului legalităţii actelor administrative de autoritate pe cale indirectă, adică pe 

calea excepţiei de nelegalitate. 

Răspuns: a,b,c 
50. Sunt exceptate de la controlul de legalitate pe calea contenciosului administrativ următoarele acte 

administrative: 

a. hotărârile Consiliului Local 

b. actele care privesc raporturile dintre Parlament sau Preşedintele României şi  Guvern 

c. actele de comandament cu caracter militar 

d. actele administrative referitoare la siguranţa internă şi externă a statului 

Răspuns: b,c,d 

 

       
 

 


