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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Timpul tace şi trece, spune o frumoas  vorb  româneasc . Important este s  treac  
într-un mod care s  sim i c  te împlineşte. Ca om şi ca profesionist. An dup  an, genera ii 
dup  genera ii, ne str duim s  le form m. S  le deschidem mintea, dar şi sufletul, spiritul 
lor tân r, c tre acest minunat şi fascinant domeniu care este dreptul. În toate ipostazele pe 
care el le presupune. S  devenim noi înşine mai buni, pentru ca studen ii noştri s  ne 
perceap  ca pe un imbold de a se des vârşi pe ei înşişi. S  reprezent m, în via a noastr  
profesional  şi privat , repere, pentru ca ei înşişi s -şi doreasc  s  devin  astfel. Ca 
truditor în ale dreptului public, misiunea este şi mai dificil . Pentru c  dreptul public 
este un drept al cet ii, în litera c ruia respir  identitatea regimului politico-juridic pe 
care îl reflect . În regulile c ruia litera şi spiritul sunt în egal  m sur  importante. Un 
drept viu, în continu  schimbare. Ale c rui institu ii, în cea mai mare parte, se reg sesc în 
via a fiec ruia dintre noi. Ceea ce ne oblig  s  le în elegem în filozofia lor, nu în modul în 
care în eleg titularii lor s  le exercite. Pentru c  aceasta este una din cele mai dificile 
probleme pe care le ridic  dreptul public: dihotomia dintre proiec ia constitu ional  şi 
legal  a unei institu ii şi modalitatea concret  în care aceasta se manifest , prin 
comportamentul titularilor de func ii şi demnit i în stat. Iar aceast  dihotomie devine în 
timp din ce în ce mai pronun at , pentru c  fiecare dintre cei implica i în activit i publice 
în eleg s -şi „aproprieze” astfel de func ii, relevând un comportament discre ionar, 
dincolo de limitele pe care legiuitorul le traseaz . Acest lucru are strâns  leg tur  cu 
în elegerea defectuoas  a principiului de drept conform c ruia tot ce nu este interzis de 

lege este permis. Dac  în dreptul privat func ioneaz  un asemenea principiu, în 
dreptul public el nu-şi mai afl  aplicabilitatea. Aceasta deoarece în dreptul public, 
institu iile acestuia pot s  fac , în sensul propriu al cuvântului, ceea ce legea le 
permite în mod efectiv. Limitele ac iunii lor sunt prestabilite de legiuitor. 
Competen a fiec rui subiect de drept public începe şi se termin  unde spune legiuitorul. 
Am auzit de multe ori motiva ia unor personaje publice în sensul c  „am făcut lucrul x 

sau y pentru că legea nu-mi interzice să fac aceasta”. Sau, mai nuan at, „nu pot fi acuzat 

că am făcut aceasta, pentru că nici o lege nu-mi interzice să o fac”.  
Sunt abord ri defectuoase, care duc la excese, la abuzuri, la o exercitare în afara legii 

a atribu iilor aferente unei func ii în stat. 
Un alt inconvenient cu care ne confrunt m este lipsa de profesionişti în via a 

public , apeten a pe care o simt din ce în ce mai pregnant guvernan ii, indiferent de 
culoarea lor politic , de a se înconjura de personaje care le sunt loiale, indiferent de 
capacitatea lor de a face fa  func iilor care le sunt încredin ate, şi de aici 
instaurarea unei indiferen e fa  de ideea de competen , transformat  în timp, în 
sfidare şi în dispre  fa  de cei care sunt înzestra i cu astfel de atribu ii, venit , 
paradoxal, chiar din partea celor care le exercit  f r  s  le merite. 

Multe ar fi spus, îns  îi l s m pe cei care parcurg paginile cursului nostru, în special 
pe studen i, s  le descopere. Ad ug m în final un element care are strâns  leg tur  cu cele 
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abordate anterior, şi anume lipsa de responsabilitate în modul în care este slujit interesul 
public de c tre cei care au menirea s  fac  acest lucru. În toate formele pe care acesta le 
presupune. Este suficient s  ne raport m numai la modul în care sunt cheltui i banii 
publici. La lacunele grave pe care le manifest , în deciziile pe care le iau, cei care au 
atribu ii în domeniu, şi m  refer cu prec dere la cei care sunt ordonatori de credite, 
principali, secundari sau ter iari, care manifest  o larghe e condamnabil , dublat  cu o 
grav  iresponsabilitate, în ceea ce fac. Posibilitatea de a descoperi aceast  „fa  hâd ” a 
realit ii ne este înlesnit  în virtutea statutului nostru de membru al Cur ii de Conturi a 
României, institu ie care are misiunea constitu ional  s  gardeze legalitatea cheltuirii 
banului public. Regretatul nostru profesor, c tre memoria c ruia gândul şi recunoştin a 
noastr  se îndreapt  în permanen , spunea c  la cei care de in func ii şi demnit i în 
stat, responsabilitatea trebuie s  primeze în raport cu r spunderea. Ei trebuie s  
respecte legea nu din teama de pedeaps , ci pentru c  aşa simt c  trebuie s  fac , din 
în elegerea statutului care le-a fost conferit şi a semnifica iei func iei exercitate. 
Dintr-o asemenea perspectiv , ar trebui s  ne aştept m c  numai suspiciunea cu privire la 
comiterea unor fapte antisociale ar trebui s -i determine pe cei afla i în diferite posturi s  
renun e la ele, cu atât mai mult implicarea într-o form  de urm rire şi cercetare penal . Iar 
multitudinea de cazuri care v desc astfel de comportamente, dincolo de limitele legii, ar 
trebui s  ne îngrijoreze, nu s -l aplaud m ca pe un act de bravad , ca pe o dovad  a luptei 
cu corup ia, fenomen care macin  trupul firav al democra iei româneşti. 

Acesta este o parte a mesajului pe care dorim s -l transmitem studen ilor noştri. S -i 
ajut m s  în eleag  c  vor fi implica i, indiferent de profesiunea juridic  pe care o vor 
exercita, în activit i care reprezint  elemente intrinseci ale st rii de legalitate din statul 
român. Iar constitu ionalitatea şi legalitatea sunt elementele definitorii ale unui stat de 
drept. 

Nutrim n dejdea c  vom reuşi s  ajungem nu numai la inteligen a lor, ci şi la sufletul 
lor. Ne propunem s -i înarm m pe studen ii noştri şi cu anumite atitudini, nu doar cu 
informa ii. Cu în elegerea, în profunzimea lor, a complexit ii elementelor care compun o 
societate autentic democratic . Şi, mai ales, cu capacitatea de a deveni personalit i 
pregnante în domeniul lor profesional, care s  aib , în egal  m sur , voca ia de a deveni 
„oameni ai cet ii”, cum se exprima, atât de profund şi de adev rat profesorul nostru şi 
al atâtor genera ii Antonie Iorgovan, prea devreme plecat la cele veşnice. Dar al c rui 
spirit va r mâne în noi, cei care ne-am format la lumina binef c toare a personalit ii 
sale, care l-am pre uit şi l-am iubit. Gândul meu se îndreapt , în egal  m sur , c tre 
ceilal i mari dasc li ai Facult ii de Drept, care au înnobilat amfiteatrele şi via a noastr . 
Toate valorile pe care ni le-au transmis, în care ne-au format, vor d inui în noi ca o f clie, 
pe care, împreun  cu propriile noastre idealuri devenite împliniri, sper m s  le transmitem 
genera iilor pe care le form m. 
     

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş 

 



Prefa ă la edi ia a VI-a 9
 

Prefaţă la ediţia a VI-a1
 

 
 
 
Pentru un dasc l universitar, este un moment de încununare şi de maxim  responsa-

bilitate apari ia unui curs universitar. Pe care, periodic, trebuie s -l actualizeze, în acord 
cu muta iile legislative ap rute, cu acumul rile doctrinare, cu ceea ce este nou în planul 
institu iilor specifice domeniului pe care îl slujeşte. Anul 2010 a fost unul trist pentru noi, 
cei care l-am cunoscut şi l-am iubit pe marele profesor Tudor Dr ganu, plecat la îngeri, 
s -i ini ieze şi pe ei în tainele dreptului public. Asta dup  ce, cu trei ani înainte, ne-a 
p r sit profesorul Antonie Iorgovan. De ce-i evoc pe cei doi mari disp ru i? Pentru c  au 
f cut parte din reperele mele profesionale iar evocarea personalit ii domniilor lor este o 
f clie care îmi lumineaz  mintea şi sufletul.  

Care m  înnobileaz  şi despre care simt nevoia s  m rturisesc genera iilor de studen i 
la formarea c rora, ca dasc li universitari, ne str duim s  contribuim. Marea şi în veci 
regretata profesoar  Sanda Ghimpu spunea, de câte ori se adresa studen ilor, de regul  la 
început de an universitar, c  acela care nu poart  în suflet chipul sfânt de drag al unui 
profesor, este mai s rac decât ceilal i. Simt nevoia s  duc mai departe aceste comori de 
idei, de modele, de personalit i al turi de care ne-am format ca oameni şi profesionişti. 

Dreptul public este dreptul cet ii. Dreptul administrativ este dreptul aplicabil 
administra iei. Iar administra ia este un segment al vie ii publice, a c rui particularitate 
const  în executarea legii şi prestarea de servicii publice, în limitele legii, cât şi în tr s -
tura ei, de a se afla într-o continu  transformare, pentru a putea face fa  nevoilor sociale 
pe care trebuie s  le satisfac  şi care, la rândul lor, sunt într-o continu  transformare. 

De aici principiul adaptabilit ii care guverneaz  serviciul public, şi care oblig  ca 
procedurile şi mijloacele prin care se satisfac nevoile sociale care constituie ra iunea de a 
fi a serviciului public s  îşi primeasc  în permanen  con inutul, pentru a deveni capabile 
s  satisfac  aceste trebuin e publice în continu  schimbare. 

O asemenea schimbare permanent  este de presupus c  se face în sensul îmbun t irii 
acestor modalit i, care s  aduc  un spor calitativ. Din p cate, lucrurile sunt departe s  
stea astfel în practica vie ii publice şi a legifer rii. Una din modific rile legislative 
ap rute în ultima perioad  vizeaz  transformarea naturii juridice a contractului de 
achizi ie public , din contract administrativ în contract comercial. Am abordat aceast  
schimbare de o manier  critic , într-un articol care la data redact rii prezentului cuvânt 
înainte e în curs de apari ie. În ceea ce priveşte corpul func ionarilor publici, se petrec 
muta ii permanente. Se experimenteaz  solu ii legislative prin care se urm reşte s  se 

                                           
1 Am optat, pentru p strarea prefa ei la edi ia anterioar  a cursului nostru, pentru c  sunt lucruri pe care 

le-am spus acolo şi la care inem şi am dori ca ele s  fie cunoscute de c tre cei care se vor raporta doar la 
aceast  edi ie a cursului nostru. Unele din ideile exprimate se reiau, suntem siguri, într-o form  mai mult sau 
mai pu in asem n toare. Nu am avut în inten ie s  se întâmple astfel. Îns  în spiritul fiec rui specialist se 
reg sesc anumite elemente de constan , pe care nu oboseşte s  le transmit , pentru c  ele au menirea s -l 
ajute s  se împlineasc  profesional şi s  izbândeasc , prin sine însuşi şi prin beneficiarii activit ii sale, în 
ceea ce şi-a propus. 
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legitimeze anumite solu ii practice profund nelegitime, care afecteaz  dimensiuni 
esen iale ale statutului juridic al acestei categorii profesionale. 

Se dau în continuare b t lii acerbe în plan doctrinar între specialiştii în dreptul public 
şi cei în dreptul muncii. Unii dintre aceşti specialişti continu  s  trateze func ionarul 
public ca pe un alt tip de salariat. S -l considere ca apar inând de dreptul muncii. Şi o fac 
cu o pasiune demn  de o cauz  mai nobil . Sfidând, pur şi simplu, prevederile constitu-
ionale care, prin men ionarea statutului func ionarilor publici în mod distinct de statutul 

salariatului printre domeniile care apar in legilor organice, îşi m rturiseşte concep ia c  
avem de-a face cu dou  institu ii diferite. M  gândesc c  regretatul meu profesor Antonie 
Iorgovan se r suceşte în mormânt. Îi simt lipsa, mai mult ca niciodat , şi mi-aş fi dorit s  
fi r mas aici, pe p mânt, s  putem înfrunta împreun  aceste demersuri, v dit nelegitime. 

Prin Institutul de Ştiin e Administrative „Paul Negulescu”, pe care am onoarea s -l 
conduc, ne str duim s  dezvolt m cercetarea pe t râmul dreptului public, s  reunim 
periodic pe cei care, teoreticieni sau practicieni, şi-au relevat, de-a lungul anilor, prin 
cariera pe care şi-au construit-o, pasiunea pentru aceast  ramur  a dreptului. Revista de 
Drept Public, care este o publica ie trimestrial  a Institutului, editat  în colaborare cu 
Editura C.H. Beck, reuneşte în paginile sale preocup rile ştiin ifice ale unor personalit i 
marcante în domeniu sau specialişti care, afla i la debutul carierei, îşi relev  aptitudinea 
de a reprezenta, în perspectiv , elite profesionale în domeniile pe care le slujesc. 

Revenind la cursul nostru, suntem, într-un fel, mândri c  ne afl m la cea de-a şasea 
edi ie a lui. Ne-am str duit ca fiecare nou  edi ie s  aduc  informa ii adaptate 
acumul rilor doctrinare şi legislative intervenite. P strându-i, în acelaşi timp, structura 
consacrat  deja şi modul sistematizat de prezentare, inerent unui manual universitar. 
Suntem adep ii tezei c  un curs universitar trebuie s  cuprind  informa iile de maxim  
necesitate pe care un student are datoria de a le cunoaşte şi pe care s  poat  aşeza abord ri 
suplimentare, dezvolt ri provenite din studiul propriu, din bibliografia care este foarte 
ampl  şi la îndemnarea tinerilor – şi nu numai – pe care îi form m. Credem c  greu nu 
este s  umpli pagini, s  scrii lucr ri ample şi mai mult sau mai pu in închegate, greu este 
s  esen ializezi informa iile, atunci când ne raport m la ceea ce trebuie s  reprezinte un 
curs universitar. Altfel stau lucrurile, îns , cu un tratat. Specificul acestui tip de lucrare 
îng duie aprofundarea temelor abordate, analiza complex , interdisciplinaritatea, 
perspectivele multiple asupra fenomenului analizat. De aceea, în opinia noastr , titulatura 
„tratat elementar” este o contradictio in terminis cum spunea marea mea profesoar  
Sanda Ghimpu, al turi de care mi-am des vârşit doctoratul în drept. 

În egal  m sur , c r ile pe care le scriem, cu prec dere cele pentru studen i, trebuie 
s  aib  şi un mesaj. În aceste vremuri, de multe ori tulburi şi tulbur toare, m  str duiesc 
s -i îndemn pe studen ii mei s  se întoarc  la principii, şi unul dintre acestea, de la antici 
înv tur , este c  dreptul este arta binelui şi a drept ii (jus est ars boni et aequi). 
Institu iile care fac obiectul de studiu al dreptului administrativ sunt eminamente politice. 
Ele sunt predispuse la modalit i de interpretare şi aplicare ce, de multe ori, se 
îndep rteaz  de la filozofia pe care a avut-o în vedere legiuitorul constituant atunci când 
le-a proiectat. Uneori se îndep rteaz  atât de tare, c  nu mai au nici o leg tur  cu 
„originile” lor. S  ne gândim numai la ordonan a de urgen , şi, la regimul general al 
deleg rii legislative. La angajarea r spunderii guvernului, la statutul preşedintelui. 
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Misiunea unui profesor de drept administrativ este complex  şi înc rcat  de 
responsabilit i, pentru a-i face pe studen ii s i s  p trund  sensul real, obiectiv, prin 
prisma ştiin ei dreptului public, nu a ceea ce a devenit institu ia respectiv  în arena 
guvern rii. 

În final, adres m tuturor studen ilor noştri îndemnul s  înve e, s  în eleag  c , 
indiferent de conjuncturi, de vremuri şi de întâmpl ri, la baza construirii unui destin 
profesional trainic, se afl  ştiin a de carte. Şi ideal este s  aşeze la baza evolu iei lor 
valoarea dobândit  prin trud , prin înv tur , prin corectitudine, prin respect fa  de ei 
înşişi şi fa  de ceilal i. Şcoala de drept româneasc  a fost şi continu  s  fie slujit  de mari 
personalit i, care au înnobilat şi înnobileaz  timpul pe care îl tr iesc şi care trebuie s  
reprezinte adev ratele repere profesionale şi morale la care trebuie s  se raporteze. 

    
      Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş 
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C A P I T O L U L  I  

DREPTUL ADMINISTRATIV – RAMURĂ A DREPTULUI PUBLIC 

I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 

§ 1. Dreptul administrativ este o ramură a dreptului public1  

Structurarea în cele dou  mari ramuri ale dreptului, cel privat şi cel public, s-a 
realizat înc  din antichitate. Distinc ia a fost magistral exprimat  de Ulpian „Publicum jus 

est quod ad statum rei romanae spectat, privatum est quod ad singulorum utilitatem 

pertinent”, ceea ce înseamn  de fapt c  „Dreptul public este cel care se refer  la 
organizarea statului roman, iar dreptul privat – la interesele fiec ruia”. La baza 
acestei distinc ii st  deci interesul ocrotit prin norma de drept. Atunci când acest 
interes e relativ la via a cet ii, suntem în sfera dreptului public. Când norma de drept e 
privitoare la individ, ne afl m în domeniul dreptului privat. Dreptului public îi sunt spe-
cifice o serie de tr s turi, care îl particularizeaz  de dreptul privat. Obiectul lui de 
reglementare vizeaz  atât autorit ile administra iei publice de natur  statal  sau auto-
nom  local , personalul care le deserveşte, cât şi rela ia dintre stat şi cet ean, inclusiv 
rela ia dintre stat sau unit ile administrativ teritoriale, ca proprietare de bunuri, şi 
persoanele fizice sau juridice2. De aici, particularitatea dreptului public de a se constitui 
sub influen a unor factori extra-legali, care in de tradi ia istoric , de stilul politic şi de 
ideologiile specifice.  

Dreptul administrativ face parte din ramura dreptului public şi a ap rut, dup  cum se 
exprim  prof. univ. Emil Molcu 3, înaintea altor ramuri ale acestuia. C ci înaintea oric ror 
altor preocup ri şi activit i, omul a trebuit s  o pun  pe cea privind modul în care îşi 
organizeaz  comunitatea, cum se ap r  împotriva duşmanilor, acestea fiind dimensiuni ale 
activit ii administrative. Autorit ilor de natur  administrativ  care s-au cristalizat de-a 
lungul timpului, pe teritoriul rii noastre, li s-au aplicat un anumit gen de norme juridice, 
care nu a apar inut numai dreptului public, aşa cum subliniaz  şi prof. univ. Antonie 
Iorgovan4, referindu-se îns  strict la perioada Evului Mediu, unde reg sim „reglementări 

specifice dreptului feudal românesc (dreptul ării, pravilele şi dreptul domnesc), care 

con ineau, în egală măsură, norme de drept public şi de drept privat”. Despre un drept 
administrativ, în sensul modern al termenului, putem vorbi abia odat  cu Regulamentele 
Organice, despre care profesorul Anibal Teodorescu aprecia c  ar constitui, al turi de 

                                           
1 Cea mai simpl  formulare a esen ei dreptului a fost dat  de Christian Thomasius, autor din secolul al 

VIII-lea, „Quod tibi non vis fieri, elteri ne faceris”, respectiv „nu face altuia ceea ce nu vrei să i se facă ie”.  
2 I. Alexandru, Drept administrativ comparat, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 11. 
3 E. Molcu , D. Oancea, Drept privat roman, Casa de Editur  şi Pres  „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1995, pp. 7-8. 
4 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. 4, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 177. 
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dreptul francez, principala surs  a dreptului administrativ român1. Al i autori au considerat, 
înc  din secolul XIX2, c  Regulamentele organice au reprezentat primele Constitu ii 
româneşti, opinie împ rt şit  şi de reprezentan i ai doctrinei contemporane. 

§ 2. Obiectul dreptului administrativ 

Aşa cum se exprim  prof. univ. Antonie Iorgovan în valorosul tratat al domniei-sale, 
discu iile cu privire la con inutul şi sfera administra iei publice se afl  într-o dependen  
categoric  de cele care privesc obiectul dreptului administrativ3. Un autor francez 
exprima ideea c  „administra ia şi dreptul administrativ nu pot, nici din punct de vedere 
pedagogic, nici din punct de vedere teoretic, să fie definite de o manieră autonomă”4. 

În literatura juridic  s-au conturat trei mari curente: 
1) Cel care promoveaz  teza „unicit ii” potrivit c reia administra iei publice îi este 

aplicabil  o singur  ramur  de drept, dreptul administrativ.  
2) Cel de-al doilea curent este cel al „pluralit ii” potrivit c ruia administra iei 

publice îi sunt aplicabile dou  categorii de norme juridice: 
a) norme ale dreptului public; 
b) norme ale dreptului privat. Acestea din urm , în func ie de autori, sunt privite ca 

având aceeaşi importan  sau, dup  caz, o semnifica ie mai redus , fiind „conduse” de 
normele dreptului administrativ5. În mod logic, atâta vreme cât prin administra ia pu-
blică în elegem, în final, o activitate în regim de putere publică, nu este de conceput ca 
normele dreptului public care conturează acest regim să nu dea „impulsuri” pentru 
con inutul şi sfera rezervată reglementării normelor de drept privat, garantând, totodată, 
executarea actelor de drept privat6. 

3) În fine, remarc m şi opinia potrivit c reia dreptul administrativ se aplică nu numai 
administra iei publice, ci şi activită ilor de natură administrativă realizate de alte organe de stat7. 

Este vorba despre administra ia – mijloc de realizare a competen ei evocat  de 
Şcoala de la Cluj în binecunoscuta disput  cu Şcoala de la Bucureşti8. 

§ 3. Scopul administraţiei 

Omul este o fiin  social . El nu poate s  produc  tot ceea ce are nevoie pentru 
existen a sa. Diviziunea social  a muncii presupune diversitatea modurilor de satisfacere 
a intereselor personale şi generale.  

Nevoile umane pot fi îndeplinite atât prin implicarea particularilor în prestarea de 
servicii publice, cât şi prin realizarea acestui lucru de administra ie. Exist  domenii în 

                                           
1 A. Teodorescu, Tratat de drept administrativ, ed. a II-a, Institutul de Arte Grafice Eminescu S.A., 

Bucureşti, 1929, vol. I, pp. 15-20. 
2 C. G. Dissescu, Curs de drept public român, 1890, pp. 267-268. 
3 A. Iorgovan, Tratat, op. cit.,vol. I, ed. 4, p. 114.  
4 G. Vedel, P. Delvolvé, Droit administratif, PUF, Paris, 1980, p. 55 
5 Pentru exemplificare, v. A. Iorgovan, Tratat, op. cit. vol. I, ed. 4, pp. 114-120. 
6 A. Iorgovan, Tratat, op. cit., vol. I, ed. 4, p. 115.  
7 I. Santai, Drept administrativ şi ştiin ă administrativă, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 1998, p. 8. 
8 Pentru dezvolt ri, v. A. Iorgovan, op. cit., vol. I, ed. 4, pp. 50-53. 
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care particularii nu pot interveni, spre pild  ap rarea, serviciile diplomatice etc. În aceast  
sfer  se reg seşte una din ra iunile care justific  interven ia administra iei. Ea semnific  
deci sfera interesului public, respectiv acele necesit i care sunt vitale atât pentru 
colectivitate, în ansamblul s u, cât şi pentru fiecare membru al acesteia şi care nu pot fi 
satisf cute de ini iativa privat 1. 

Dup  cum se sus ine cu temei în literatura juridic , toate popoarele, în decursul 
istoriei, şi-au dorit un nivel de trai decent. Îns , mijloacele prin care guvernarea a 
încercat s  realizeze acest obiectiv au fost la toate popoarele şi în toate timpurile 
diferite2. 

În literatura juridic  s-a sus inut de mai to i autorii necesitatea ca demersul privind 
semnifica ia conceptului de administra ie s  in  cont de etimologia cuvântului, care evoc  
specificul de activitate subordonat  al ei. Se are în vedere cuvântul latinesc „minister” care 
înseamn  servitor, supus, şi care este antonimul lui magister, majus, major, iar, ca pereche, 
implic  un raport de subordonare al primului fa  de cel de-al doilea.  

Particula „ad” care serveşte la formarea cuvântului înseamn  a sluji la ceva, sau a fi 
în subordine fa  de cineva3.  

Pornind de la aceast  etimologie, administra ia ne apare ca fiind o ac iune ordonată, 
care constă într-o combinare de mijloace pentru înfăptuirea în regim de putere publică a 

unor valori ordonate de structuri exterioare şi superioare. 
Administra ia public , în sens de organizare, desemneaz  un ansamblu de organe 

care realizează o activitate specifică, iar în sens de activitate desemneaz  activitatea prin 

care se execută legea sau se prestează servicii publice, în limitele legii4. 

Regimul de putere publică – definitoriu pentru administra ia publică5. 

Am stabilit c  scopul administra iei îl reprezint  satisfacerea interesului general, a 

binelui public. Un asemenea scop impune ca autorit ile administrative, pe de o parte, să 
dispună de anumite mijloace, iar, pe de altă parte, să de ină anumite prerogative şi o 

pozi ie de superioritate fa ă de cei administra i.  
Dac  raporturile dintre particulari se bazeaz  pe egalitatea juridică, cele dintre 

administra ie şi cei administra i presupun o inegalitate juridică, în sensul caracterului 
supraordonat al celor care administreaz . „Sub numele de putere publică trebuie în eles 

un ansamblu de prerogative acordate administra iei pentru a-i permite să facă să 
prevaleze interesul general atunci când el se găseşte în conflict cu interesul particular”6. 

                                           
1 Pentru dezvolt ri, v. J. Rivero, J. Waline, Droit administratif, 18éme éd., Précis, Dalloz, 2000, p. 10. 
2 M. Orlov, Şt. Balacciu, Drept administrativ, Chişin u, 2005, p. 5. 
3 P. Bondet, L. Mehl, Le fait administratif, Traité de science administrative, Ed. Mouton Paris, 1966, p. 12 şi urm. 
4 R. N. Petrescu, Drept administrativ, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2004, pp. 19-21. În sens de organizare 

administra ia public  reprezint  ansamblul mecanismelor (organe, autorită i publice, institu ii şi unită i publice) 

care pe baza şi în executarea legii realizează o activitate cu un anumit specific bine conturat. Prin administra ie în 
sens de activitate, distinsa autoare evoc  activitatea de organizare a executării şi executare în concret a legilor. 

5 Pentru o analiz  mai detaliat  a cestui concept, v. F. Cior scu, C.-Gh. G l anu, Conceptul de 

putere discre ionară în administra ia publică, articol ap rut în lucrarea Reformele administrative şi 
judiciare în perspectiva integrării europene, Sec iunea pentru ştiin e juridice şi administrative, Caietul 

Ştiin ific nr. 7/2005, Institutul de Ştiin e Administrative „Paul Negulescu”, pp. 323-328. 
6 J. Rivero, J. Waline, op. cit., p. 11. 


