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Tema 1 
No iuni introductive 

Tematic : 

1) Dreptul administrativ 
2) Delimitarea între drept public i drept privat 
3) No iunile de „regim de putere public ”, „serviciu public”, „interes 

public” 

1. Dreptul administrativ 

Dreptul administrativ: este ramura dreptului public care reglemen-
teaz  rela iile sociale din sfera administra iei publice, precum i pe cele 
de natur  conflictual  dintre autorit ile publice sau structuri private, 
învestite cu autoritate public , pe de o parte, i cei v t ma i în drepturile 
lor prin actele administrative ale acestor autorit i, pe de alt  parte. 

Tr s turi: 
 dreptul administrativ este o ramur  a dreptului de public; 
 dreptul administrativ este dominat de principiul legalit ii, în sensul 

c  activitatea autorit ilor administra iei publice se desf oar  pe baza 
legilor i în conformitate cu acestea, urm rindu-se în principal, punerea 
lor în aplicare; 

 dreptul administrativ se caracterizeaz  prin existen a unui ansam-
blu de reguli specifice activit ilor administrative, distincte de cele care 
reglementeaz  raporturile dintre particulari, constituind regimul juridic 
administrativ, ce deosebe te dreptul administrativ de dreptul privat; acesta 
mai reglementeaz  rela iile sociale ce formeaz  obiectul administra iei 
publice i reprezint  „dreptul aplicabil administra iei publice”; 

 normele dreptului administrativ sunt mai mobile fa  de normele 
dreptului privat, aspect ce decurge din specificul activit ii administrative 
i din transform rile rapide care au loc în administra ie; 

 în dreptul administrativ, interesul public are prioritate fa  de inte-
resul particular, pornindu-se de la ideea c , în statul de drept, interesele 
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statului sunt ale colectivit ii, deci trebuie s  fie prioritare în raport cu cele 
ale individului; 

 normele dreptului administrativ au, de regul , caracter imperativ. 

2. Delimitarea între drept public i drept privat  

„Dreptul public este cel care se refer  la organizarea statului 

roman, iar dreptul privat, la interesele fiec ruia.”  

(potrivit lui Ulpian) 

Dreptul public cuprinde normele care se refer  la organizarea i 
func ionarea autorit ilor publice, raporturile dintre aceste autorit i, dintre 
stat i particulari, precum i raporturile dintre state. 

Dreptul privat cuprinde ansamblul normelor juridice ce reglemen-
teaz  rela iile sociale patrimoniale i nepatrimoniale dintre particulari (fie 
dintre persoane fizice, fie dintre acestea i persoane juridice ori numai 
dintre persoane juridice), toate aceste categorii de subiecte ac ionând în 
nume personal, nu ca purt toare ale autorit ii publice. 

Dreptul administrativ este o ramur  a dreptului public. 
 
Deosebiri între normele de drept public i cele de drept privat: 

 dreptul privat reglementeaz  interesul particular (individual), în 
timp ce normele de drept public reglementeaz  un interes general, al 
unei colectivit i; 

 în dreptul privat p r ile se afl  pe picior de egalitate, în timp ce în 
dreptul public subiectele raportului juridic sunt formate din stat sau o 
autoritate a acestuia, deci p r ile se afl  într-o pozi ie de subordonare. 

3. No iunile de „regim de putere public ”, „serviciu public”, 

„interes public” 

Regimul de putere public  este regimul în care prevaleaz   

interesul general atunci când este în conflict cu interesul parti-

cular, prin intermediul prerogativelor acordate de Constitu ie i 

de legi. 

Puterea public  este reprezentat  de prerogativele ce fac ca intere-
sul general s  prevaleze fa  de interesul particular. Aceste prerogative 
rezult  din Constitu ie i din alte legi organice; pe ele se fundamenteaz  
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capacitatea de drept public a organelor administra iei publice. În virtutea 
acestei capacit i, organele administra iei emit acte administrative, care 
se execut  din oficiu i se aplic  direct. 

 

Serviciul public reprezint  activitatea organizat  sau autorizat  de o 
autoritate a administra iei publice, pentru a satisface nevoi sociale în 
interes public.  

Pot presta servicii publice, al turi de institu iile publice, i alte structuri 
ale statului sau ale unit ilor administrativ-teritoriale i structuri private, 
special autorizate în acest sens (de o autoritate a administra iei publice). 

 Exemplu: serviciu public este transportul. Cine presteaz  serviciul 
public,  poate fi un operator de stat sau un operator privat. 

 
Interesul public desemneaz  necesit ile materiale i spirituale ale 

cet enilor, la un moment dat, cu precizarea c  aceast  sintagm  este 
un concept ce depinde de scopurile politice, sensul s u putând s  se 
modifice odat  cu schimbarea concep iilor politice, în cazul unei alter-
nan e la putere. 

A adar, cine stabile te interesul public este întotdeauna legiuitorul. 

4. Aplica ii practice 

4.1. Întreb ri  

 Ce este dreptul administrativ? 
 C rei ramuri îi apar ine dreptul administrativ? 
 Comenta i defini ia dat  de Ulpian delimit rii între dreptul public i 

dreptul privat. 
 Ce înseamn  regimul de putere public ? 
 ti i s  da i un exemplu de serviciu public? 
 Studentul, atunci când urmeaz  cursurile unei universit i are un 

interes public sau privat pentru proceda astfel? 

4.2. Teme de referat1: 

 Serviciile publice din statele membre ale Uniunii Europene 
 Distinc ia dintre dreptul public i dreptul privat 

                                                 
1 Modelul de referat recomandat este prezentat în partea final  a acestui Caiet 

de seminar. 
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 Serviciul public – actualit i i perspective 
 Tr s turile i clasificarea serviciilor publice 

4.3. Test-gril 1 

1. Dreptul administrativ este o ramur  a: 
a) dreptului privat; 
b) dreptului public; 
c) dreptului constitu ional. 
 
2. Obiectul dreptului administrativ îl constituie: 
a) normele juridice care reglementeaz  organizarea, func ionarea i 

activitatea autorit ilor administra iei publice; 
b) normele juridice care reglementeaz  activitatea administra iilor fi-

nanciare; 
c) normele juridice care reglementeaz  activitatea autorit ilor 

administra iei publice. 
 
3. Dreptul public se refer  la: 
a) organizarea statului român; 
b) interesele particularilor; 
c) organizarea statului român i a intereselor particularilor. 
 
4. Regimul juridic aplicabil administra iei publice este: 
a) regim de putere public  
b) regimul în care predomin  interesul privat 
c) regim mixt. 
 
5. Serviciul public reprezint : 
a) acea activitate desf urat  sau autorizat  de c tre un organ public, 

prin care se realizeaz  nevoi sociale de interes public; 
b) acea activitate desf urat  de c tre societ ile comerciale; 
c) acea activitate desf urat  sau autorizat  de un organ public prin 

care se realizeaz  atât nevoi sociale de interes public, cât i de interes 
particular. 

                                                 
1 Este corect  numai o singur  variant  de r spuns. 
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6. Puterea public  presupune: 
a) posibilitatea de a emite decizii obligatorii care se execut  din 

oficiu; 
b) posibilitatea de a aplica m suri de constrângere; 
c) posibilitatea de a emite decizii obligatorii care se execut  din 

oficiu i posibilitatea de a aplica m suri de constrângere. 
 
7. Pot presta servicii publice, al turi de institu iile publice, i alte struc-

turi ale statului sau ale unit ilor administrativ-teritoriale i: 
a) regiile autonome; 
b) societ ile mixte; 
c) persoanele juridice de drept privat autorizate în acest sens de 

c tre o autoritate a administra iei publice. 
 
8. Men inerea ordinii publice este obliga ia: 
a) statului; 
b) profesiunilor medicale; 
c) profesiunilor liberale. 
 
9. Persoanele juridice de drept privat pot presta servicii publice: 
a) în orice condi ie; 
b) numai dac  sunt autorizate în acest sens de o autoritate a admi-

nistra iei publice; 
c) numai dup  3 ani de la înfiin are. 
 
10. Una din tr s turile dreptului administrativ se refer  la: 
a) în dreptul administrativ, interesul public are prioritate fa  de inte-

resul particular; 
b) în dreptul administrativ interesul particular primeaz ; 
c) în dreptul administrativ, interesul public se realizeaz  numai prin 

negociere cu reprezentan ii societ ii civile. 
 
11. Dreptul administrativ are strânse leg turi cu: 
a) dreptul financiar; 
b) dreptul constitu ional; 
c) dreptul Uniunii Europene. 
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12. În dreptul public subiectele raportului juridic: 
a) se afl  în pozi ii de egalitate; 
b) se afl  într-o pozi ie de subordonare; 
c) se afl  în pozi ii de egalitate ori de subordonare, la alegere. 
 
13. Cine stabile te care este interesul public pentru popula ie? 
a) popula ia; 
b) legiuitorul; 
c) pre edintele rii. 

4.4 Spe  

Reclamantul AB a chemat în judecat  pe pârâ ii Prim ria Munici-
piului Arad i pe SC „T.D.” SRL, solicitând instan ei ca prin hot rârea ce 
va pronun a s  dispun  anularea deciziei de ridicare a autovehiculului 
AR-33-VLL din data de 15 aprilie 2012 i obligarea pârâ ilor, în solidar, la 
plata sumei de 1500 lei cu titlu de desp gubiri pentru prejudiciul suferit. 

AB i-a motivat cererea ar tând c  în data de 15 aprilie 2012, ora 
1800, autovehiculul s u cu num rul de înmatriculare AR-33-VLL a fost 
ridicat de pe bulevardul Unirii din ora ul Arad, din zona blocului T 12, de 
c tre SC „T.D.” SRL care nu avea calitatea s  ridice autovehiculul de pe 
drumurile publice, de i în zon  nu exist  niciun indicator de oprire sau 
sta ionare interzis , nici indicatoare de avertizare a ridic rii de autove-
hicule. 

Reclamantul a ar tat instan ei c  a formulat plângere în baza art. 7 
din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, îns  Pri-
m ria Municipiului Arad, prin adresa nr. 12987 din 19 mai 2012, a refuzat 
s  revoce actul administrativ. 

Pârâta, SC „T.D.” SRL, a formulat la primul termen întâmpinare prin 
care a solicitat respingerea ac iunii formulate de reclamantul AB, ca neîn-
temeiat . 

Pârâta a ar tat instan ei c  a încheiat cu Prim ria Municipiului Arad, 
prin primar, un contract de concesiune în baza c ruia procedeaz  la emi-
terea unei decizii de ridicare i ridic  în fapt autovehicule parcate 
neregulamentar pe zonele stabilite prin dispozi ia primarului nr. 356 din 
15 martie 2012 i le duce în locuri special amenajate pân  la restituirea 
acestora proprietarilor, în schimbul unui tarif. 
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Întreb ri: 

1) Pârâta avea calitatea s  ridice autovehicule de pe drumurile 
publice?  

2) În spe  identifica i un serviciu public? Nominaliza i. 
3) Ce solu ie a i da în situa ia în care a i fi judec torul care trebuie s  

solu ioneze aceast  spe ?  
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4.6. Legisla ie incident  

 Constitu ia României; 
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 Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, publicat   
M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004, cu ultimele modific ri prin Legea  
nr. 212/2018 pentru modificarea i completarea Legii nr. 554/2004, publi-
cat  în M. Of. nr. 658 din 30 iulie 2018. 
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 Tema 2 

No iuni generale privind administra ia public  

Tematic : 

1. Teoria separa iei puterilor în stat 
2. No iunea de „administra ie public ” 
3. No iunea de „autorit i publice” conform Constitu iei României 
4. Analiza art. 52 din Constitu ie 
5. Rela ia executiv-administra ie public  

1. Teoria separa iei puterilor în stat 

Potrivit art. 1 alin. (4) din Constitu ie, statul se organizeaz  potrivit 
principiului separa iei i echilibrului puterilor – legislativ , executiv  i 
judec toreasc  – în cadrul democra iei constitu ionale. 

Ini ial, în prima sa redactare, Constitu ia României prevedea într-un 
mod implicit principiul separa iei puterilor în stat, pentru ca apoi, în 2003, 
acesta s  fie consacrat expres. 

La nivelul statului român puterea public  se exercit  prin intermediul 
aparatului de stat, respectiv autorit ilor/organelor reprezentative ale 
poporului, precum i prin referendum. Autorit ile care compun aparatul 
de stat sunt organizate într-un sistem constitu ional unitar, fiind învestite 
cu competen  statal  (putere public  delegat ).  

Potrivit Constitu iei revizuite, puterea de stat exercit  trei func ii dis-
tincte, separate în realizarea lor efectiv , i anume: legislativ , executiv  
i judec toreasc . 

 Func ia legislativ  reprezint  func ia de creare a legilor. Prin 
aceasta se instituie reguli de conduit  generale i impersonale, obliga-
torii pentru întreaga popula ie, a c ror garantare se realizeaz  prin for a 
coercitiv  a statului, institu ionalizat  la nivelul unui aparat de specialitate 
de natur  administrativ  sau judiciar . 

Autorit ile care realizeaz  func ia legislativ  a statului, potrivit Con-
stitu iei României din 1991, sunt: Parlamentul României, care reprezint  
unica autoritate legiuitoare a rii, precum i o serie de institu ii cu 
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caracter consultativ, precum Consiliul Legislativ sau Consiliul Economic 
i Social. 

 Func ia executiv  reprezint  func ia de executare a legilor 
adop-tate de c tre Parlament, în eleas  ca activitate derivat , de con-
ducere a execut rii, asigurare a execut rii i executare în concret a 
legilor i a celorlalte acte normative.  

Autorit ile care, potrivit Constitu iei României, exercit  func ia execu-
tiv  a statului sunt: Guvernul României, autorit ile administra iei publice 
centrale de specialitate i serviciile deconcentrate ale acestora, prefectul, 
autorit ile administra iei publice locale autonome.  

 Func ia judec toreasc  reprezint  func ia de aplicare a legii la 
cazuri concrete în care con inutul acesteia este disputat între una sau 
mai multe p r i. 

Autorit ile care, potrivit Constitu iei, exercit  func ia judec toreasc  
a statului sunt: instan ele judec tore ti, Ministerul Public i Consiliul 
Superior al Magistraturii. 

Pentru principiul separa iei puterilor în stat existen a celor trei func ii 
statale, distincte i independente în ac iune unele fa  de altele, este 
esen ial . Fiec rei func ii îi corespunde o putere, respectiv o prerogativ  
decizional , o competen  statal , delegat  de la popor unor autorit i 
specifice. Activitatea fiec rei categorii de autorit i este autonom  în 
raport cu categoriile de autorit i care exercit  alte func ii statale. 

În concluzie, din redactarea art. 1 alin. (4) din Constitu ie, în elegem 
c  prin Constitu ie: 

 se identific  prerogativele specifice fiec rei puteri, îns  exist  i 
elemente de convergen  care au rolul de a le echilibra;  

 echilibrul exercit rii puterilor în stat este asigurat prin mecanisme 
constitu ionale i legale de control reciproc între autorit ile statului, dar i 
de o serie de autorit i constitu ionale cu caracter autonom fa  de auto-
rit ile clasice de exercitare a func iunilor fundamentale ale statului, 
precum: Curtea Constitu ional , Curtea de Conturi, Avocatul Poporului etc. 

2. No iunea de administra ie public   

Administra ia public  se poate defini ca fiind ansamblul activit ilor 
Pre edintelui României, Guvernului, autorit ilor administrative autonome 
centrale, autorit ilor administrative autonome locale i, dup  caz, 
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structurilor subordonate acestora, prin care, în regim de putere public , se 
aduc la îndeplinire legile sau, în limitele legii, se presteaz  servicii publice. 

 
Administra ia public  are dou  sensuri: 
– Administra ia public  în sens formal, care reprezint  ansamblul 

autorit ilor i institu iilor publice care realizeaz , pe baza i în vederea 
execut rii legii, o activitate cu un anumit specific. 

– Administra ia public  în sens material, care înseamn  activitatea 
de organizare a execut rii i de executare în concret a legilor de c tre 
autorit ile care compun acest sistem, în vederea satisfacerii intereselor 
generale. 

 
Compara ie între administra ia privat  i administra ia public : 

– Administra ia privat  urm re te ob inerea unui profit material, reu ita 
în afaceri i, în secundar, binele public. 

– Administra ia public  urm re te satisfacerea interesului public în 
mod dezinteresat, inclusiv prin realizarea de servicii publice. 

 
~ Administra ia public  î i desf oar  activitatea prin acte adminis-

trative, fapte materiale juridice i opera iuni tehnico-materiale. 
 
I. Actele administrative reprezint  forma juridic  principal  a activi-

t ii organelor administra iei publice, care constau într-o manifestare uni-
lateral  i expres  de voin  de a da na tere, a modifica sau a stinge 
drepturi i obliga ii, în realizarea puterii publice, sub controlul principal de 
legalitate al instan elor judec tore ti. 

II. Faptele materiale juridice constau în transform ri în lumea mate-
rial  i produc prin acestea efecte juridice, independent de existen a 
unei manifest ri de voin  în acest scop (neînregistrarea unei persoane 
pe listele electorale, edificarea unei construc ii pe un teren apar inând 
domeniului public d  na tere unui drept de proprietate public  asupra 
acelei construc ii, calamit ile naturale etc.). Acestea includ atât ac iunile 
omene ti (contraven iile), cât i evenimentele naturale (inunda iile, na te-
rea, moartea). 

III. Opera iunile tehnico-materiale reprezint  anumite activit i pe 
care le realizeaz  autorit ile administra iei publice în vederea realiz rii 



No iuni fundamentale ale administra iei publice 9 

 

Capitolul I 
NO IUNI FUNDAMENTALE  

ALE ADMINISTRA IEI PUBLICE 

Sec iunea 1 

No iuni introductive 

În prezentul curs1 vom opera cu no iuni precum: drept administrativ, 
putere public , serviciu public, interes public, administra ie public  ori au-
toritate public , func ie public , principii de organizare i func ionare a 
administra iei publice etc. Ca s  în elegem care este semnifica ia acestor 
no iuni, materia de semestrul I, intitulat  „Drept administrativ, Partea I”, 
este structurat  în capitole precum: No iuni fundamentale ale administra-
iei publice; Dreptul administrativ; Autorit i publice centrale precum: Pre-
edintele României ori Guvernul României, precum i administra ia cen-

tral  de specialitate; Administra ia public  local , precum i func ia 
public . Succesiunea capitolelor nu este întâmpl toare, deoarece s-au 
avut în vedere definirea i aprofundarea termenilor specifici materiei 
dreptului administrativ, analiza dreptului administrativ sub aspectul: 
defini iei, obiectului, tr s turilor, normelor, izvoarelor ori raporturilor de 
drept administrativ. Ulterior, aceste no iuni fiind clarificate s-a trecut la 
analiza autorit ilor publice, pe cele trei paliere ale organiz rii autorit ilor 
publice, respectiv: nivel central, intermediar i local, pentru ca acest curs 
s  se încheie cu partea dedicat  personalului din administra ia public , 
respectiv: func ia public  i func ionarii publici. 

                                                            
1 Edi ia a treia a acestui curs este actualizat  pe baza legisla iei existente la data 

de 26.09.2019.  
Necesitatea actualiz rii acestui curs s-a datorat codific rii dreptului administrativ 

prin O.U.G. nr. 57/2019, publicat  în M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019 dar i a altor modi-
fic ri legislative anterioare. 

 În situa ia în care Codul administrativ va fi declarat neconstitu ional, întrucât a fost 
deja atacat la Curtea Constitu ional  a României de c tre Avocatul Poporului în data de 
28.08.2019 (conform informa iei publice, disponibile online la adresa: http://www.avp.ro/ 
exceptii2019/exceptia2_2019.pdf, accesat la data de 30.08.2019), toate referirile din 
acest curs la Codul administrativ, nu vor mai fi valabile. 
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Din antichitate dreptul a fost împ r it în dou  ramuri: drept public i 
drept privat. Distinc ia dintre dreptul public i dreptul privat a fost exprimat  
de c tre Ulpian i a fost preluat  de genera ii, fiind i cea mai cunoscut  
defini ie, respectiv: „Dreptul public este cel care se refer  la organizarea 
statului roman, iar dreptul privat la interesele particularilor”. În raport cu 
aceast  clasificare, dreptul administrativ este plasat în sfera dreptului public. 
Criteriile care au prezidat ini ial (în dreptul roman) la aceast  diviziune au 
fost instituite de Ulpian, cel care a vorbit primul de criteriul utilit ii i inte-

resului general (statal) în cadrul dreptului public (ad statum rei Romane 
spectat) i privat în cadrul dreptului privat (ad singulorum utilitatem)1. 

A adar, la baza acestei distinc ii st  deci interesul ocrotit prin norma 
de drept2. Atunci când acest interes este relativ la via a cet ii, suntem în 
sfera dreptului public, se arat  în doctrina recent . Când norma de drept 
e privitoare la individ, suntem în sfera dreptului public, se afirm  în acela i 
context3. În acela i sens este i opinia lui Dan Claudiu D ni or într-un 
studiu recent în care afirm : „Criteriul în mod tradi ional utilizat pentru a 
distinge dreptul public de dreptul privat este utilizabil, în principiu i pentru 
a distinge spa iul public de spa iul privat, iar acest criteriu este cel al naturii 
interesului”4. Aceste criterii au fost în timp completate sau chiar aban-
donate în teoria juridic , mai ales în condi iile în care statul a ac ionat pe 
terenul intereselor private, instan ele judec tore ti i-au extins compe-
ten ele de judecat  cenzurând i modificând clauze contractuale, iar 
sistemul pre urilor i al concuren ei a fost reglementat legal5. 

În cadrul dreptului administrativ, în eles ca ramur  a dreptului public, 
no iunea de administra ie public  ocup  pozi ia central 6 i este i firesc 
s  fie a a. A a cum s-a ar tat în doctrin , administra ia este cea mai 
complex  activitate a statului; ea este omniprezent  în cadrul societ ii, a 
vie ii oamenilor i din aceste considerente exist  preocuparea permanent  

                                                            

1 N. Popa, „Sistemul dreptului, un concept perimat?”, în Revista de Drept Public  
nr. 1/2015, p. 20. 

2 V. Vedina , Drept administrativ, ed. a IV-a rev zut  i actualizat , Ed. Universul 
Juridic, Bucure ti, 2009, p. 7. 

3 Idem. 
4 D.C. D ni or, Fundamentele statului i criteriile de nediscriminare (comentarii ale 

dispozi iilor art. 4 din Constitu ia României), Revista de drept public nr. 1/2008, p. 41. 
5 Nicolae Popa, op. cit., pp. 20-21. 
6 D. Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. I, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 

2008, p. 4. 
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a factorilor politici de decizie de a face din administra ia public  o for  în 
interesul oamenilor1. 

No iunea de „administra ie public ” are dou  sensuri: sensul func ional 
material i sensul organic, urmând s  le dezvolt m în sec iunile dedicate 
acestui subiect. Cum, în principiu, administra ia public  este strâns legat  
de existen a unor structuri politico-teritoriale cu caracter statal, activitatea 
administrativ  se circumscrie unui teritoriu de dimensiuni mai mari sau mai 
mici2. De aici i apari ia acelui sistem binar de organizare a administra iei 
publice pe un anume teritoriu: administra ie public  central  – adminis-
tra ie public  local 3. Pe de alt  parte, teritoriul este considerat în literatura 
de specialitate ca unul dintre elementele constitu ionale ale statului4. 

No iunea modern  de administra ie public  în România este legat  
de transform rile politice i sociale ale celor dou  Principate Române de 
la începutul secolului al XIX-lea, fiind de fapt, produsul acestora5. Acest 
sistem (s.n. al administra iei publice) este format din: Pre edintele Ro-
mâniei, Guvernul României, ministere i celelalte organe ale administra iei 
publice centrale de specialitate; autorit i administrative centrale auto-
nome, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte 
organe centrale, din unit ile administrativ-teritoriale; prefectul; autorit i 
autonome ale administra iei publice locale (consiliile locale, primarul, 
consiliile jude ene); institu ii publice subordonate ministerelor, altor organe 
centrale ale administra iei publice sau autorit ilor autonome ale admi-
nistra iei publice locale; alte structuri publice6.  

Dobândirea statutului de stat membru al Uniunii Europene la 1 ianuarie 
2007 atrage pentru România consecin a recept rii spiritului consacrat  
în documentele Uniunii în materia regionaliz rii, îns  nu trebuie s  se  

                                                            

1 I. Corbeanu, Drept administrativ – Curs universitar, ed. a II-a rev zut  i completat , 
Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2010, p. 11. 

2 M. Gu an, Istoria administra iei publice române ti, ed. a II-a rev zut  i ad ugit , 
Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2006, p. VI. 

3 Idem. 
4 M. Constantinescu, Comentariu în Constitu ia României, revizuit . Comentarii i 

explica ii, de M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. T n sescu, Ed. All Beck, 
Bucure ti, 2004, p. 5. 

5 C. Ionescu, Raporturile Parlamentului cu Guvernul i Pre edintele României. Co-
mentarii constitu ionale, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2013, p. 29. 

6 R.N. Petrescu, Drept administrativ, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2009, p. 5 i 6. 
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confunde regiunile de dezvoltare cu regiunile ca unit i administra-
tiv-teritoriale, se arat  într-un studiu recent1.  

– Prima categorie de regiuni are o consacrare legal , i anume 
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional  a României2. Regiunile 
de dezvoltare sunt zone care cuprind teritoriul jude elor în cauz , respec-
tiv al municipiului Bucure ti, constituite în baza unor conven ii încheiate 
între reprezentan ii consiliilor jude ene sau, dup  caz, ai Consiliului 
General al Municipiului Bucure ti, i care func ioneaz  în temeiul Legii 
nr. 315/2004. Legea reglementeaz  8 regiuni de dezvoltare pe teritoriul 
României i, potrivit art. 5, acestea nu sunt unit i administrativ-teritoriale 
i nu au personalitate juridic . 

– Unit ile administrativ-teritoriale au personalitate juridic , iar Legea 
administra iei publice locale nr. 215/20013 prevede c  unit ile adminis-
trativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, având capacitate 
juridic  deplin  i patrimoniu propriu. 

Pe parcursul acestui curs, aproximativ în toate capitolele, a a cum 
am ar tat anterior, vom opera cu no iuni precum: putere public , serviciu 
public, interes public, act administrativ, contencios administrativ, dar i 
altele, a a cum au fost ele definite de Legea contenciosului administrativ, 
astfel c  în continuare vom puncta câteva elemente definitorii ale acestor 
no iuni.  

Regimul de putere public  este definitoriu pentru dreptul adminis-
trativ; scopul administra iei îl reprezint  satisfacerea interesului general, 
a binelui public, astfel încât, un asemenea scop impune ca autorit ile 
administrative s  dispun  de anumite mijloace, iar pe de alt  parte, de 
anumite prerogative, de o pozi ie de superioritate fa  de cei administra i4. 

Serviciu public reprezint  activitatea organizat  sau autorizat  de o 
autoritate public , în scopul satisfacerii unui interes public. 

Interes public este interesul care vizeaz  ordinea de drept i demo-
cra ia constitu ional , garantarea drepturilor, libert ilor i îndatoririlor 
                                                            

1 V. Vedina , Neconstitu ionalitatea serviciilor publice organizate ca structuri regio-
nale, Dreptul nr. 1/2001, p. 193. 

2 Publicat  în M. Of. nr. 577 din 29 iunie 2004. 
3 A fost abrogat  prin Codul administrativ recent adoptat (O.U.G. nr. 57 privind Codul 

administrativ, publicat  în M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019). 
4 V. Vedina , op. cit., 2009, p. 9. 
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fundamentale ale cet enilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea 
competen ei autorit ilor publice. 

Contenciosul administrativ reprezint  activitatea de solu ionare, de 
c tre instan ele de contencios administrativ competente, a litigiilor în care 
cel pu in una dintre p r i este o autoritate public , iar conflictul s-a n scut 
fie din emiterea sau încheierea unui act administrativ, fie din refuzul nejus-
tificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim. 

Actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau nor-
mativ, emis de o autoritate public , în vederea execut rii sau a organiz rii 
execut rii legii, dând na tere, modificând sau stingând raporturi juridice 
(...). 

În fine, func ia public  reprezint  ansamblul atribu iilor i responsabi-
lit ilor stabilite de autoritatea sau institu ia public , în temeiul legii, în 
scopul realiz rii competen elor sale. 

În plus de aceasta, Codul administrativ1, recent adoptat în anul 2019, 
utilizeaz  o serie de termeni, pe care îi define te în cuprinsul s u.  

Codul administrativ reglementeaz  cadrul general pentru organizarea 
i func ionarea autorit ilor i institu iilor administra iei publice, statutul 

personalului din cadrul acestora, r spunderea administrativ , serviciile 
publice precum i unele reguli privind proprietatea public  i privat  a 
statului i a unit ilor administrative-teritoriale. 

Prin urmare, terminologia utilizat  în cuprinsul Codului administrativ, 
este urm toarea: 

„Ale i locali – primarul, viceprimarul, consilierii locali, pre edintele 
consiliului jude ean, vicepre edin ii consiliului jude ean i consilierii jude-
eni; în exercitarea mandatului lor, ale ii locali îndeplinesc o func ie de 
autoritate public ; 

Administra ie public  – totalitatea activit ilor desf urate în regim de 
putere public , de organizare a execut rii i de executare în concret a 
legii i de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului 
public na ional/general. 

Autoritate public  – un organ de stat sau al unei unit i administrativ 
teritoriale care ac ioneaz  în regim de putere public  pentru satisfacerea 
unui interes public. 
                                                            

1 În situa ia în care Codul administrativ va fi declarat neconstitu ional, toate refe-
ririle din acest curs la acest act normativ, nu vor mai fi valabile. 
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Autoritatea administra iei publice – autoritatea public  care ac ioneaz  
pentru organizarea execut rii sau executarea în concret a legii sau 
pentru prestarea serviciilor publice. 

Capacitate administrativ  – ansamblul resurselor materiale, financiare, 
institu ionale i umane de care dispune o unitate administrativ-teritorial , 
cadrul legal care reglementeaz  domeniul de activitate, precum i modul 
în care acestea sunt valorificate în activitatea proprie, potrivit competen ei 
stabilite prin lege. 

Competen  – ansamblul atribu iilor stabilite prin lege, care confer  
autorit ilor i institu iilor administra iei publice drepturi i obliga ii de a 
desf ura, în regim de putere public  i sub propria responsabilitate, o 
activitate de natur  administrativ . 

Colectivitate local  – totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în 
unitatea administrativ-teritorial  respectiv . 

Institu ie public  – structur  func ional  care ac ioneaz  în regim de 
putere public  i/sau presteaz  servicii publice i care este finan at  din 
venituri bugetare i/sau din venituri proprii, în condi iile legii finan elor 
publice. 

Demnitari – persoane care exercit  func ia de demnitate public  în 
temeiul unui mandat, potrivit Constitu iei, prezentului cod i altor acte 
normative. 

Func ia public  – ansamblul atribu iilor i responsabilit ilor, stabilite 
în temeiul legii, în scopul exercit rii prerogativelor de putere public  de 
c tre autorit ilor i institu iilor publice. 

Serviciu public – activitatea sau ansamblul de activit i organizate de 
o autoritate a administra iei publice ori de o institu ie public  sau autori-
zat /autorizate ori delegat  de acestea, în scopul satisfacerii unei nevoi 
cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat i continuu. 

R spunderea administrativ  – este acea form  a r spunderii juridice 
care const  în ansamblul de drepturi i obliga ii de natura administrativ  
care, potrivit legii, se nasc ca urmare a s vâr irii unei fapte ilicite prin 
care se încalc , de regul , norme ale dreptului administrativ”. 

Regim de putere public  – ansamblul prerogativelor i constrân-
gerilor prev zute de lege în vederea exercit rii atribu iilor autorit ilor i 
institu iilor administra iei publice care le confer  posibilitatea de a se 
impune cu for  juridic  obligatorie în raporturile lor cu persoane fizice 
sau juridice, pentru ap rarea interesului public. 
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Unit ile administrativ-teritoriale – comunele, municipiile, ora ele i 
jude ele”. 

A a cum s-a ar tat recent în doctrin 1, din compararea definirii 
institu iei publice i a autorit ii publice reiese: 

 „Elementul principal care le deosebe te este referirea la modul de 
finan are, care nu ni se pare suficient de relevant, în contextul în care i 
autorit ile publice sunt finan ate de la bugetul de stat sau al unit ilor 
administrativ-teritoriale sau pot avea venituri proprii i se supun aceleia i 
legi. 

 Un alt criteriu de departajare este cel legat de scopul i regimul 

juridic în care func ioneaz , din formularea legal , putându-se interpreta 
c , în cazul institu iilor publice, conjunc ia i/sau, care leag  faptul c  
acestea ac ioneaz  în regim de putere public  de aceea c  presteaz  
servicii publice, determin  concluzia c  ele pot s  ac ioneze i în regim 
de drept privat”. 

Nu în ultimul rând, în contextul globaliz rii dreptului, se folose te în 
doctrin , dar i în cuprinsul unor acte normative expresia: „dreptul la o 
bun  administrare”. Dreptul la o bun  administrare nu este prev zut înc  
de Constitu ia noastr , îns  pe plan european este deja consacrat.  

Dreptul la o bun  administrare este reglementat de art. 41 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, con inutul acesteia fiind 
recunoscut de U.E. prin art. 6 al Tratatului privind Uniunea European , 
parte a Tratatului de la Lisabona2. În doctrin  se consider  c  prin aceast  
recunoa tere se poate vorbi despre na terea unui veritabil drept admi-
nistrativ european3.  

Pe plan european dreptul la o bun  administrare este strâns legat de 
Mediatorul European. Institu ia Ombudsmanului sau a Mediatorului 
European a fost înfiin at  prin Tratatul de la Maastricht în 1992, iar rolul 
s u este de a primi reclama ii referitoare la acte de administrare 
                                                            

1 Verginia Vedina , Codul administrativ adnotat. Nout i, examinare comparativ , 
note explicative, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2019, p. 20. 

2 R. Carp, În direc ia unui drept administrativ european? Buna administrare potrivit 
normelor cu i f r  for  constrâng toare ale Consiliului Europei i Uniunii Europene, în 
Revista de drept public nr. 4/2010, p. 6. 

3 E. B lan, C. Iftene, G. Varia, M. V c relu, Dreptul administrativ european – spre 
o concep ie unitar  în doctrina i practica româneasc , Ed. Comunicare.ro, Bucure ti, 
2008, p. 162, apud Radu Carp, op. cit., p. 6. 



16 Drept administrativ. Partea I 

deficient  în activitatea institu iilor sau organismelor comunitare1 (s.n. 
europene). 

Adoptând Recomandarea CM/R (2007)7, referitoare la o bun  admi-
nistrare2, Comitetul Mini trilor a definit buna administrare ca fiind o com-
ponent  a bunei guvern ri i a afirmat c  dreptul la o bun  administrare 
este sinteza tuturor drepturilor recunoscute în favoarea persoanelor 
particulare în raport cu autorit ile publice3. 

Sec iunea a 2-a 

No iunea de autoritate public  potrivit Constitu iei României 

Constitu ia României folose te no iunea de autoritate public  i nu 
organ de stat, existând i un titlu dedicat, respectiv titlul III intitulat: „Auto-
rit ile publice”. Pe de alt  parte, Legea contenciosului administrativ  
nr. 554/2004 prevede în art. 2 alin. (1) lit. b) c  este considerat autoritate 
public : „orice organ de stat sau al unei unit i administrativ-teritoriale”.  

No iunea de autoritate public  nu este definit  în Constitu ie, îns , o 
reg sim în Codul administrativ, conform c ruia, o autoritate public  

este: „un organ de stat sau al unei unit i administrativ teritoriale care 
ac ioneaz  în regim de putere public  pentru satisfacerea unui interes 
public”4. 

Nu în ultimul rând, trebuie s  inem seama de prevederile art. 1 alin. (4) 
din Constitu ie, potrivit c ruia: „Statul se organizeaz  potrivit principiului 
separa iei i echilibrului puterilor – legislativ , executiv  i judec to-
reasc  – în cadrul democra iei constitu ionale”. 

A adar, pentru a vedea care sunt autorit ile publice, trebuie s  
stabilim dac  exist  vreo leg tur  între administra ia public  i cele trei 
                                                            

1 E. tefan, Ombudsmanul European în lumina Constitu iei Europene, Revista de 
drept public nr. 1/2006, p. 105. 

2 Recomandarea CM/R (2007)7 a fost adoptat  de Comitetul Mini trilor la 20 iunie 
2007 la a 999-a bis Reuniune a Delega ilor Mini trilor din statele membre ale Consiliului 
Europei. 

3 E. Albu, Motivarea actelor administrative – garan ie a dreptului la o bun  adminis-
tra ie (administrare), în Revista de drept public nr. 4/2010, p. 48 i 49. 

4 În situa ia în care Codul administrativ va fi declarat neconstitu ional, toate refe-
ririle din acest curs la acest act normativ, nu vor mai fi valabile. 
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puteri în stat. Prin scopul s u, administra ia public  este legat  de puterea 
legislativ  care prin activitatea sa principal , constând în legiferare, 
circumscrie i stabile te finalitatea i sensul în care administra ia va 
ac iona; administra ia public  este legat  i de puterea judec toreasc  
ale c rei hot râri sunt aplicate i executate tot în sfera acesteia; prin 
natura ei administra ia public  este legal , îns  în cea mai mare m sur  
de puterea executiv  nu se identific  cu aceasta, având o sfer  mai 
larg  de cuprindere1. 

Între Executiv i administra ia public  exist  o corela ie de la întreg la 
parte, apreciaz  doctrina: 

– Executivul înseamn  în primul rând bicefalism: Pre edinte – Guvern; 
– Executivul presupune dou  dimensiuni: guvernarea i adminis-

trarea:  
a) guvernarea înseamn  a lua decizii esen iale care angajeaz  viitorul 

na iunii; 
b) administra ia înseamn  îndeplinirea sarcinilor cotidiene2. 
Autorit ile publice care realizeaz  administra ia public  în România 

sunt împ r ite pe dou  paliere, astfel: 
1. la nivel central: 
a) cei doi efi ai Executivului (Pre edintele i Guvernul); 
b) ministerele i alte organe centrale subordonate Guvernului; 
c) autorit i administrative centrale autonome (organe centrale de 

specialitate care nu sunt în subordinea Guvernului); 
d) institu ii bugetare, regii autonome, societ i comerciale, subordonate 

ministerelor; 
e) institu ii bugetare, regii autonome, societ i comerciale, subordonate 

organelor centrale autonome. 
2. la nivel local: 
a) prefectul; 
b) organe locale de specialitate subordonate ministerelor i coordonate 

de prefect; 
c) organe autonome locale (consiliul jude ean, pre edintele consiliului 

jude ean, consiliul local, primarul); 

                                                            

1 D. Apostol Tofan, op. cit., p. 16. 
2 V. Vedina , op. cit., 2009, p. 33. 
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d) institu ii bugetare, regii autonome, societ i comerciale, subordonate 
consiliului jude ean sau consiliului local1. 

Sensul principal al sintagmei „autoritate public ” este acela de organ 
public, adic  un colectiv organizat de oameni care exercit  prerogative 
de putere public , la nivel statal sau local, ori, într-o alt  formulare, o 
structur  organizatoric  ce ac ioneaz  în regim de putere public  pentru 
realizarea unui interes public2.  

Reg sim, de altfel, în cuprinsul acestui curs i sintagma „autorit i 
administrative”. Doctrina afirm  c , atunci când se vorbe te despre auto-
rit i administrative sunt avute în vedere dou  no iuni: competen a i 
capacitatea. 

– Competen a reprezint  ansamblul atribu iilor stabilite de Constitu ie 
sau de lege, ce confer  drepturi i obliga ii pentru a exercita, în nume 
propriu i în realizarea puterii publice, o anumit  activitate administrativ  
i este de trei feluri: material ; teritorial ; temporal . Competen a prezint  

urm toarele caractere: legal; autonom; obligatoriu. 
– Capacitatea reprezint  aptitudinea organelor administra iei publice 

de a fi subiecte în raporturile juridice administrative, reclamate de 
realizarea competen ei lor3. 

Dintr-un alt punct de vedere, competen a reprezint  modalitatea de 
divizare legal  a exerci iului capacit ii administrative4, iar capacitatea 
administrativ  reprezint  aptitudinea unui subiect de drept de a exercita 
puterea public  (prin emiterea de acte administrative), aptitudine care îl 
transform  în persoan  juridic  de drept public5. Orice persoan  de 
drept public are în fapt o personalitate dubl : cea administrativ  care-i 
permite s  exercite puterea public  prin emiterea de acte administrative 
i cea civil , pe care legea i-o recunoa te în vederea încheierii unor acte 

juridice civile, punând-o astfel, din aceast  perspectiv , pe picior de 
egalitate cu persoanele private6. 

                                                            

1 A. Iorgovan, op. cit., 1994, p. 88. 
2 D. Apostol Tofan, op. cit., p. 6. 
3 M. C. Cliza, Drept administrativ. Partea I, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2011, p. 10. 
4 O. Podaru, În c utarea autorului actului administrativ (I) – eseu asupra com-

peten ei organelor administrative, în Revista de drept public nr. 2/2008, p. 20. 
5 O. Podaru, op. cit., p. 16. 
6 Idem, p. 20 i 21. 
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De asemenea, în dreptul administrativ reg sim no iunea de institu ie 
public  pe care nu trebuie s  o confund m cu no iunea de autoritate 
public .  

Potrivit Codului administrativ, institu ie public  este – „o structur  
func ional  care ac ioneaz  în regim de putere public  i/sau presteaz  
servicii publice i care este finan at  din venituri bugetare i/sau din 
venituri proprii, în condi iile legii finan elor publice”1. 

 Institu iile publice se pot înfiin a, organiza, reorganiza i desfiin a 
prin acte ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor sau altor organe de 
specialitate ale administra iei publice centrale, precum i prin acte ale 
consiliilor locale sau consiliilor jude ene, potrivit legii2. Dintr-un alt punct 
de vedere, no iunea de institu ie public  are în vedere structurile subor-
donate unor autorit i ale administra iei publice, care func ioneaz  din 
venituri bugetare, dar i din surse extrabugetare, potrivit legisla iei în 
vigoare, spre exemplu Academia Român 3. 

Institu iile publice sunt diversificate din punct de vedere al obiectului 
lor de activitate, spre exemplu: institu iile publice din înv mânt – gr di-
ni e, coli generale, gimnaziale, licee, coli profesionale, coli postliceale, 
colegii, universit i; institu ii publice de cultur  – teatre, cinematografe, 
biblioteci, filarmonici, muzee; institu ii publice sanitare – dispensare, 
policlinici, spitale, sanatorii, case de odihn 4. 

Sec iunea a 3-a 

No iunea de administra ie public  potrivit  

Constitu iei României 

Din punct de vedere etimologic, termenul de „administra ie public ” 
provine din cuvintele de origine latin  ad care înseamn  la i minister 
care se traduce prin supus, slujitor5. 
                                                            

1 În situa ia în care Codul administrativ va fi declarat neconstitu ional, toate 
referirile din curs la acest act normativ, nu vor mai fi valabile. 

2 B. Vasilescu, Drept administrativ, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 
2011, p. 211. 

3 D. Apostol Tofan, op. cit., p. 6. 
4 B. Vasilescu, op. cit., p. 211. 
5 V.G. Gu u, Dic ionar latin-român, Bucure ti, 1983, p. 38. 


