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SEMINAR. TEMA NR. 1

Aspecte fundamentale ale dreptului administrativ
şi administraţiei publice
Propunere de organizare a seminarului:
A. Obiective, rezultate scontate şi competenţe dobândite
B. Tematica supusă dezbaterii
C. Modalităţi de însuşire şi de verificare cunoştinţe.
A. Obiective, rezultate scontate şi competenţe dobândite
Obiective: deprinderea terminologiei şi înţelegerea noţiunilor şi
aspectelor specifice pentru:
- noţiunile de drept administrativ şi drept public; motivarea
încadrării dreptului administrativ în ramura de drept public;
- legătura dintre dreptul administrativ, dreptul constituţional şi cel
european;
- administraţie publică, scopul administraţiei publice, definiţie şi
trăsături;
- autoritate publică, autorităţi publice în România (executiv,
ministere, organe de specialitate, organe ale administraţiei centrale autonome, autorităţi ale administraţiei publice locale); serviciile publice
descentralizate/deconcentrate;
- principiul separaţiei puterilor în stat în sfera dreptului administrativ, înţelegerea relaţiei dintre administraţie şi executiv;
- instituţie publică, interes public, serviciu public, ordine publică şi
putere discreţionară.
Rezultate scontate: studenţii vor asimila, înţelege, gestiona şi opera cu
noţiunile specifice pentru drept administrativ, administraţie publică, autoritate publică, interes public, serviciu public, ordine publică şi putere
discreţionară.
Competenţe dobândite: la finalul seminarului participanţii vor avea
capacitatea să:
- folosească în mod corect noţiunile prezentate, să explice legătura
dintre dreptul administrativ, dreptul public, dreptul constituţional şi dreptul
administrativ european;
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- să explice scopul administraţiei publice şi să deosebească diverse
tipuri de autorităţi publice;
- să explice separaţia puterilor în stat şi relaţia administraţie –
executiv;
- să definească interesul public, serviciul public, puterea publică,
autoritatea publică;
1.1. Noţiuni generale de drept administrativ - componentă a
ramurii de drept public
1.1.a. Dreptul administrativ - componentă a ramurii de drept public
Din antichitate dreptul a fost împărţit în două ramuri: drept public şi
drept privat. Distincţia dintre dreptul public şi dreptul privat a fost
exprimată de către Ulpian şi a fost preluată de generaţii, fiind şi cea mai
cunoscută definiţie, respectiv: „Dreptul public este cel care se referă la
organizarea statului roman, iar dreptul privat la interesele particularilor”. În
raport cu această clasificare, dreptul administrativ este plasat în sfera
dreptului public1. Aşadar, la baza acestei distincţii stă deci interesul ocrotit
prin norma de drept2 .
Prezentarea schematică elementelor care deosebesc cele două ramuri
de drept3 evidenţiază apartenenţa dreptului administrativ la această ramura a
dreptului:
Elemente
specifice
-exercitare
drepturi
reglementate
de
normele
specifice

Dreptul public

Dreptul privat

-nu poate oricine exercita drepturile
reglementate de normele aparţinând
acestui drept (de exemplu, dreptul
de vot nu-l poate exercita orice
persoană, ci numai aceea care
întruneşte condiţiile prevăzute la art.
36 din Constituţie4)

- oricine poate să fie titularul
unui drept (de exemplu, oricine
poate fi proprietar sau creditor,
fie că este cetăţean român sau
străin, fără deosebire de
naţionalitate, religie sau sex)

1

E. E. Ştefan, Manual de drept administrativ. Partea I, Curs universitar, ed. a II-a, Edit.
Universul Juridic, Bucureşti, 2014, pag. 7.
2
V. Vedinaş, Drept administrativ, ed. a IV-a revăzută şi actualizată, Edit. Universul
Juridic, Bucureşti, 2009, p. 7., apud. E. E. Ştefan, op. cit, pag. 7.
3
P. Negulescu, Tratat de drept administrativ, Vol. I, Principii generale, ediţia a I-a , Edit.
de Arte Grafice Marvan, Bucureşti, 1934, , pag. 34÷37.
4
Art. 36 din Constituţie prevede: (1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani,
împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv. (2) Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal,
puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă,
la pierderea drepturilor electorale.
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Elemente
specifice
-utilizarea
forţei
de
constrângere a
statului în caz
de nerespectare
a normelor
-precizia
sancţiunilor
aplicate

-obligativitatea
normelor
-esenţa ramurii
de drept

Dreptul public

Dreptul privat

-se bazează pe forţa de constrângere
a statului

-forţa de constrângere a statului
intervine de cele mai multe ori
doar atunci când nu se aduc la
îndeplinire acte executorii (de
exemplu hotărâri judecătoreşti,
ordonanţe preşedinţiale)
-sancţiunile sunt precise (de
exemplu, nulităţi, rezilieri,
daune etc.)

-nu au aceeaşi preciziune ca în
dreptul privat (afară de dreptul
penal, ramură a dreptului public,
unde găsim sancţiuni privative de
libertate sau sancţiuni băneşti,
amenzi)
-în principiu, toate normele sunt
obligatorii/imperative (domină ideea
de ordin)
-publicitatea

-normele de drept sunt supletive
(particularii în convenţiile lor
pot renunţa la ele, dacă nu este
dispus altfel în normă)
-publicitate
restrânsă
(comunicare între sau către
părţi, publicitatea imobiliară)

În ceea ce priveşte ramura de drept public doctrina actuală, în acest
domeniu, evidenţiază următoarele:
- în ramura de drept public subiectele raporturilor juridice se situează
pe poziţii de inegalitate, autoritatea publică situându-se întotdeauna pe
poziţii de superioritate;
- normele de drept public ( drept constituţional, administrativ, penal,
financiar) au un grad mai ridicat de transparenţă decât cele ale dreptului
privat;
- obiectul de reglementare al dreptului public vizează atât autorităţile
administraţiei publice de natură statală sau autonomă locală, personalul care
le deserveşte, cât şi relaţia dintre stat şi cetăţean5
1.1.b. Relaţia dreptului administrativ cu alte ramuri de drept
• cea mai consistentă legătură dintre dreptul administrativ şi alte
ramuri de drept o regăsim tocmai în exemplele de prevederi din Legea
organică fundamentală6 care au incidenţă asupra dreptului administrativ:

5

Şt. Deaconu, Drept constituţional, Edit. C.H. Beck, Bucureşti, 2013, pag. 4.
Constituţia României, revizuită în 2003, publicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie
2003. Constituţia a fost revizuită în baza Legii nr. 429/2003, publicată în M. Of . nr.
758/2003.

6
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- astfel, la Titlul III (denumit Autorităţile publice) se vor vedea
prevederile de principiu referitoare la Parlament, Preşedintele României,
Guvern, Administraţia publică, inclusiv la relaţiile dintre acestea;
- prevederile de la art. 52 prin care legiuitorul constituant a revenit,
după circa 40 de ani, la instituţia contenciosului administrativ, înfiinţat şi
organizat prin lege organică (Legea contenciosului administrativ7);
- dreptul constituţional este acela care formulează în principii,
organizează în proceduri şi consolidează în instituţii regimul politic al unei
ţări prin norme specifice adaptate la organul legiuitor”8;
- normele de drept constituţional au un dublu rol, putând fi aplicate
atât în cazul raporturilor de drept administrativ, cât şi în cazul celor tipice de
drept constituţional;
• există, de asemenea legătură, între dreptul administrativ şi dreptul
urbanismului, o relativ nouă subramură a dreptului public şi în cazul
acestuia din urmă fiind analizate raporturi create între cetăţeni şi anumite
autorităţi publice; urbanismul actual are ca obiect amenajarea spaţiului, iar
ca funcţie definitorie adaptarea acestuia la exigenţele socio-culturale şi
ecologice pe care le exprimă oraşul. În acest punct, el se întâlneşte cu
dreptul, chemat să formalizeze şi să instituţionalizeze asemenea cerinţe9;
- în mod interesant legislaţia de mediu se intersectează cu legislaţia
de urbanism, deşi cele două legislaţii sunt independente; 10
- legătura dintre dreptul administrativ şi cel al urbanismului este
demonstrată şi de aplicarea directă şi corelată a regulilor generale de
urbanism de către autorităţile abilitate;11(primării, consilii locale prin
emiterea de autorizaţii de construire sau prin aprobarea de PUZ12 sau
PUD13);
7

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, publicată în M. Of. 1154/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
8
I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, vol. I, Edit. SERVO-SAT, Arad, 1998,
vol. I, pag. 55.
9
M. Duţu, Dreptul urbanismului, ed. a IV-a revăzută şi adăugită, Edit. Universul Juridic,
Bucureşti, 2009, pag. 23.
10
M. Duţu, Dreptul urbanismului, ed. a V-a, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, apud.
O. Puie, Reglementări juridice în materia urbanismului. Dreptul de proprietate şi
contenciosul administrativ în materie, Edit. Universul Juridic, Bucureşti ,2011, p. 6.
11
O.. Puie, op. cit., pag. 12.
12
Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.-ul) este un proiect care are caracter de
reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate
(acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii
publice.
13
P.U.D.-ul reprezintă documentaţia prin care se asigură condiţiile de amplasare,
dimensionare, conformare şi servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o
parcelă, în corelare cu funcţiunea predominantă şi vecinătăţile imediate.
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• existenţa unei legături între dreptul administrativ şi cel civil (dreptul
familiei) demonstrată de faptul că actele de stare civilă (certificate de
naştere, certificate de căsătorie sau deces) se situează la limita dintre acte
administrative şi acte civile, având un regi juridic mixt ( ca drept dovadă că
certificatul de naştere este socotit un act administrativ individual);
• existenţa unei legături între dreptul administrativ şi cel fiscal,
întrucât actele emanate de la administraţiile fiscale (de exemplu deciziile de
impunere) pot fi contestate la secţia de contencios administrativ şi fiscal ,
fiind socotite acte administrative individuale;
- relaţiile financiare publice urmăresc formarea, administrarea şi
repartizarea fondurilor băneşti publice14.
1.2. Sfera, definiţia şi trăsăturile administraţiei publice
1.2.a. Sfera de cuprindere a administraţiei publice
În cadrul dreptului administrativ, înţeles ca ramură a dreptului public,
noţiunea de administraţie publică ocupă poziţia centrală15 şi este şi firesc să
fie aşa. Aşa cum s-a arătat în doctrină, administraţia este cea mai complexă
activitate a statului; ea este omniprezentă în cadrul societăţii, a vieţii
oamenilor şi din aceste considerente există preocuparea permanentă a
factorilor politici de decizie de a face din administraţia publică o forţă în
interesul oamenilor16 .
- se poate vorbi de un sens restrâns al noţiunii de administraţie
publică, cel indicat în capitolul V, şi de un sens larg al acestei noţiuni, caz
în care sunt avute în vedere şi alte autorităţi ale administraţiei publice, mai
precis a celor a căror activitate are o indiscutabilă conotaţie politică17;
- în sens restrâns se cuprinde administraţia publică centrală şi cea de
specialitate – ministerele, organele centrale de specialitate subordonate
Guvernului sau ministerelor şi autorităţile administrative autonome - şi
14

Conform unei definiţii din literatura de specialitate dreptul fiscal, ca ramură a dreptului
public, reglementează raporturile juridice care apar în procesul colectării – realizării –
impozitelor şi taxelor de la persoanele fizice sau persoanele juridice care obţin venituri sau
deţin bunuri impozabile ori taxabile stabilite prin lege pe teritoriul fiscal al statului, precum
şi raporturile juridice care apar în întregul proces de administrare a taxelor şi impozitelor. A
se vedea, în acest sens Al. M. C. Zdanovschi, Drept fiscal, Edit. Pro Universitaria,
Bucureşti, 2013, p. 11.
15
D. Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. I, ed. a II-a, Edit. C.H. Beck, Bucureşti,
2008, p. 4, apud. El. E. Ştefan. op. cit, 2014, pag. 8.
16
I. Corbeanu, Drept administrativ – Curs universitar, ed. a II-a revăzută şi completată,
Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2010, p. 11, El. E. Ştefan. op. cit, 2014, pag. 8.
17
D. Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. I, ediţia a III-a., Bucureşti, 2014, pag. 40.
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administraţia publică locală – consiliile locale, consiliile judeţene, primarii,
preşedinţii consiliilor judeţene şi prefecţii);
- în sens larg, în afara celor menţionate la sensul restrâns mai sunt
cuprinse şi alte autorităţi, cum ar fi cele cu atribuţii de control care, deşi nu
fac parte din niciuna dintre cele trei puteri în stat , au legătură cu fiecare
dintre acestea, având atribuţii de control asupra gestionării corecte a banului
public ( Curtea de Conturi), a respectării şi corectei aplicări a textului
constituţional (Curtea Constituţională), a respectării drepturilor fundamentale ale drepturilor omului şi a gestionării cât mai corecte a relaţiilor
dintre cetăţean şi autorităţi (Avocatul Poporului);
- după anul 1990 „(...) sunt asimilate autorităţilor publice (...)
persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de
utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim
de putere publică” [a se vedea art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 554/2004].
Aici se înscriu şi asociaţiile şi fundaţiile ce desfăşoară activităţi prin care se
urmăreşte realizarea unui interes general, local sau de grup, recunoscute de
Guvernul României ca fiind de utilitate publică18. Exemple de asociaţii
Ordinul arhitecţilor19;
- organizare independentă şi autonomă apolitică de interes public;
Baroul avocaţilor20 – organizaţie autonomă cu personalitate juridică,
patrimoniu şi buget propriu; Uniunea Naţională a Notarilor Publici21 –
organizaţie profesională cu personalitate juridică, învestită cu înfăptuirea
unui serviciu public, cu patrimoniu şi buget propriu, ale cărei acte emise
sunt de autoritate publică şi au forţa probantă prevăzută de lege22 ş.a.
- între administraţia publică şi administraţie de stat nu se poate pune
semnul egalităţii, între cele două existând un raport de la întreg la parte, în
sensul în care administraţia publică este întregul, iar cea de stat este
receptată de obicei ca fiind administraţia de stat, fiind aşadar, partea.
18

O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în M. Of. nr. 39/2000,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 246/2005 publicată în M. Of. nr. 656/2005,
cu modificările şi completările ulterioare. În sensul prezentei ordonanţe, prin utilitate
publică se înţelege orice activitate care se desfăşoară în domenii de interes public general
sau al unor colectivităţi (art. 381).
19
Prevăzut în art. 1 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
arhitect, republicată în M. Of. nr. 470/2014.
20
A se vedea art. 1, 49 şi 50 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, republicată în M. Of. nr. 98/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
21
Legea notarilor publici nr. 36/1995, republicată în M. Of. nr. 444/2014.
22
D. Brezoianu,, Drept administrativ român, Edit. All Beck, Bucureşti, p. 476 şi urm.
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