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Cuvânt introductiv

Motto: „...viaţa unui stat nu urmează totdeauna un mers regulat, accidente 
pot să se întâmple, pericole pot să apară, care să ameninţe integritatea sau 
chiar existenţa statului ... Toate aceste situaţiuni de fapt ... fi e că sunt provocate 
de oameni, fie că sunt produse de forţele naturei, sunt anormale ... Pentru 
ca organismul social să poată rezista pericolului... este necesar ca puterea 
politică permanentă, adică puterea executivă ... să aibă posibilitatea de a aduce 
modifi cările necesitate de împrejurări ... Trebuie să recunoaştem deci, puterei 
executive o activitate pentru timpuri normale şi o activitate pentru timpuri de criză, 
timpuri anormale.” (P. Negulescu – Tratat de Drept administrativ român, vol. 1,
Ed. a III-a, Bucureşti, Tipografi ile Române Unite, 1925, p. 325-326)

Entităţile statale s-au confruntat, încă de la începutul existenţei acestora 
cu pericole, situaţii critice – în plan militar sau social – situaţii care au evoluat 
odată cu dezvoltarea statală. De-a lungul timpului, viaţa normală a societăţilor – 
politică, economică, socială – poate fi  ameninţată de diferiţi factori de risc, 
care generează circumstanţe speciale, atipice, și dau naștere unor stări speciale, 
excepţionale.

Romanii au formulat dictonul salus rei publicae, suprema lex esto pentru 
a justifi ca imperativul ca în astfel de circumstanţe să se intervină energic și 
neîntârziat pentru instaurarea stării de normalitate. Astfel de măsuri nu pot fi  
întreprinse decât prin instituirea în societate, pe perioade limitate de timp, a 
stărilor excepţionale.

Ce reprezintă, ce conţinut au, poate fi identificată o ipoteză precisă 
determinată a circumstanţelor excepţionale?

Cum se manifestă exerciţiul puterii în circumstanţe excepţionale? Ce 
consecinţe se produc asupra drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 
persoanelor? Putem identifi ca o insufi cientă legalitate legitimă sau o legalitate 
specială, derogatorie?

Iată câteva întrebări cărora specialiștii în drept public și știinţe administrative 
trebuie să le găsească răspuns, inclusiv prin grupuri de refl ecţie constituite în 
acest scop. Un răspuns știinţifi c adecvat poate argumenta și fundamenta decizii 
temeinice, durabile.

Pe fondul stărilor excepţionale, se pot produce abuzuri, se poate manifesta 
arbitrariul. Îi este permis Executivului să ia orice măsuri atunci când statul este 
pus în pericol? Un alt dicton latin statuează: ubi societas, ibi jus!

Poate urgenţa reglementării echivala cu existenţa unei situaţii extraordinare 
sau aceasta se impune a fi  însoţită de existenţa unei stări de fapt obiective, 
cuantifi cabile, independentă de voinţa celui care reglementează?

Circumstanţele excepţionale, în raport de natura valorilor ameninţate, de 
efectele pe care le creează pot genera stări excepţionale, crize, care se abat de 
la starea de normalitate.

Pornind de la realitatea existenţei crizelor, se cuvine să luăm în seamă 
necesitatea constituirii unui sistem de gestionare a acestora. Este sistemul de 
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management al situaţiilor de urgenţă sufi cient de elastic, articulat, performant? 
Există cumva paralelisme, suprapuneri de competenţe?

În mod necesar, pentru a da un răspuns adecvat stărilor excepţionale, statul 
trebuie să își dezvolte o capacitate administrativă corespunzătoare. Accentul 
trebuie pus, inclusiv pe consolidarea sistemelor de alertă timpurie.

Crizele pot afecta toate dimensiunile unui stat: instituţionale, economice, 
sociale, juridice, etc.

Dreptul, cel public în special, precum și știinţele administrative, sunt 
chemate să ofere soluţii, normative sau pe planul politicilor publice, temeinice, 
fundamentate știinţifi c, care să stea la baza deciziilor administrative.

Prin conferinţa organizată la data de 24 octombrie 2014, Centrul de Drept 
Public și Știinţe Administrative al SNSPA, în parteneriat cu Institutul de Drept 
Public și Știinţe Administrative al României și Societatea Academică de Știinţe 
Administrative, cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale, a continuat o 
tradiţie începută în anul 2008 și ajunsă la cea de-a VII-a ediţie.

Specialiști de prestigiu ai mediului universitar din București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Sibiu, Brașov, Constanţa,Craiova, Chișinău, magistraţi, avocaţi, înalţi 
funcţionari publici, au dezbătut teme de actualitate, care au surprins aspecte 
ale funcţionării administraţiei publice în circumstanţe excepţionale, în situaţii 
de criză.

Lucrările conferinţei – comunicări, dezbateri, puncte de vedere – sunt reunite 
și diseminate printr-un volum publicat de o editură prestigioasă, dorindu-se a fi  
un reper al cercetării știinţifi ce a problematicii puse în dezbatere.

Prof. univ. dr. Emil BĂLAN
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Aspecte privind limitele puterii statale într-o societate 
democratică. Situaţiile excepţionale

Jud. dr. Marius ANDREESCU

I. Idealitatea şi realitatea democraţiei. 
Despre dictatură în democraţie

Doctrina, în majoritatea ei, relevă contradicţia insurmontabilă care există 
între regimurile politice democratice și cele considerate a fi  dictatoriale, sau mai 
simplu, între dictatură şi democraţie.

Dictatura înseamnă centralizarea şi concentrarea puterii, negarea 
pluralismului în toate formele sale, puterea absolută sau discreţionară a 
guvernanţilor, constrângerea şi limitarea excesivă a libertăţilor individuale, 
separaţia rigidă a guvernanţilor de guvernaţi, inexistenţa sau existenţa formală 
a garanţiilor constituţionale privind drepturile omului, inexistenţa sau caracterul 
fi ctiv, formal al unor principii esenţiale pentru organizarea statală a societăţii 
cum este, de exemplu, principiul supremaţiei legii şi al constituţiei. Pentru o 
exprimare sintetică, dictatura reprezintă anularea, desfi inţarea sau în cel mai 
bun caz minimalizarea individualităţii, a singularului, a diversităţii şi afi rmarea 
unităţii ca generalitate abstractă şi constrângătoare.

Spre deosebire de dictatură, democraţia este asociată cu ideea de stat 
de drept, axat pe principiul devenit real şi aplicabil al supremaţiei legii şi 
Constituţiei. Centralizarea şi concentrarea puterii este înlocuită, ca modalitate 
de organizare a puterilor statului, cu principiul separaţiei şi echilibrului acestora. 
Pluralismul, în toate formele sale, este instituţionalizat şi garantat. Libertăţile 
individuale sunt de asemenea, consacrate şi garantate, exercitarea acestora 
fi ind guvernată de regula potrivit căreia limita oricărei libertăţi individuale o 
reprezintă necesitatea de a respecta libertăţile similare ale altora. Legitimitatea 
puterii statale implică distincţia dintre fi inţa sau esenţa puterii, iar pe de altă 
parte, exercitarea ei. Într-un regim democratic nu este necesar a se demonstra 
legitimitatea puterii ca atare, deoarece axioma potrivit căreia „titularul puterii 
este poporul sau naţiunea” nu necesită demonstraţie, fi ind o premisă pentru 
întreaga construcţie politică şi juridică a societăţii organizate statal. Orice 
regim democratic trebuie să găsească mijloacele prin care exercitarea puterii, 
sau altfel spus, fenomenalitatea puterii să fi e legitimată şi legitimă. O astfel de 
legitimitate se realizează atunci când între esenţă (puterea ca atare deţinută 
de popor) şi formele de exercitare (fenomenul puterii) nu există contradicţii 
ireconciliabile. Legitimitatea exercitării puterii în cazul regimurilor politice 
democratice semnifică reflectarea esenţei puterii în fenomenalitatea ei, 
respectiv în modul de organizare şi exercitare. Prin urmare, în cazul democraţiei 
există întotdeauna o distincţie conceptuală, dar şi reală între legitimitatea 
esenţei puterii ce nu necesită demonstraţie – ea rezultând ca atare din simpla 
proclamare a principiului că puterea are ca titular poporul – iar pe de altă parte, 
legitimitatea fenomenală a organizării şi exercitării puterii care nu este un „dat”, 
ci o construcţie – în primul rând constituţională – realizată în formele concrete 
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de organizare instituţională şi de exercitare a autorităţii statului. Legitimitatea 
organizării şi exercitării puterii este exterioară fenomenalităţii puterii, în sensul 
că nu fenomenalitatea este izvorul legitimităţii ei, ci aceasta este construită în 
cadrul unui raport al cărui conţinut este corespondenţa dintre esenţa puterii şi 
formele de manifestare.

Puterea, în esenţa sa, poate fi  considerată „un lucru în sine”, în sens kantian, 
deoarece cunoaşterea deplină a esenţei nu va fi  niciodată posibilă. Realitatea 
puterii statale considerată în raportul dintre esenţă şi fenomen relevă şi un 
alt aspect: fenomenalitatea puterii nu va putea niciodată să corespundă pe 
deplin esenţei puterii. Obiect al cunoaşterii pentru ştiinţele juridice sau politice 
îl formează fenomenul puterii şi nu esenţa acesteia. De aceea, legitimitatea 
manifestărilor fenomenale ale puterii reprezintă un ideal de care formele 
concrete ale organizării şi exercitării puterii se apropie, fără însă a-l atinge 
vreodată.

Legitimitatea fenomenalităţii puterii constă printre altele şi în realizarea 
principiului reprezentării. Acest principiu evidenţiază foarte bine distincţia 
dintre fi inţa sau esenţa puterii și fenomenul puterii, pe de altă parte. Titularul 
puterii nu o poate exercita direct, decât în situaţii excepţionale. Esenţa nu 
este şi manifestarea puterii. Exerciţiul puterii refl ectă fi inţa puterii fără însă 
a o cuprinde. Astfel, instituţiile statului exercită puterea fără a o deţine; prin 
urmare, au nevoie de recunoaşterea legitimităţii actelor de putere, fapt conferit 
în principal prin aplicarea principiului reprezentării.

Puterea şi fenomenalitatea ei sunt fără îndoială un loc central al democraţiei. 
Dacă legitimitatea fenomenală a puterii este un ideal de care formele concrete 
de realizare instituţională prin principiul reprezentării se pot apropia, rezultă 
atunci că democraţia, în esenţa ei este tot un ideal în raport de care realitatea 
socială şi politică se construieşte şi se manifestă, fără însă ca idealul democratic 
să coincidă cu realitatea socială şi politică. Este relevantă în acest sens afi rmaţia 
profesorului Ion Deleanu: „Democraţia este o formă de perfecţiune morală. 
Ea dimensionează atât organizarea cât şi funcţionarea puterii pentru a o 
umaniza, cât şi modul de viaţă al cetăţenilor pentru a-l modela”.

Se impune a face deosebire între democraţia ideală, care este o construcţie 
pur speculativă bazată pe posibila coincidenţă dintre esenţa şi fenomenalitatea 
puterii, dar şi pe un imperativ etic care ar însemna unitatea de voinţă dintre 
individ şi societate, și democraţia reală, pe de altă parte, caracterizată prin 
dihotomia contradictorie dintre esenţa şi fenomenalitatea puterii, dintre individ 
şi societate. Democraţia reală are forme concrete, multiple de manifestare – 
cum ar fi  forma de „democraţie parlamentară sau reprezentativă” – nu este un 
dat imuabil, ci se afl ă într-un continuu proces evolutiv care, în considerarea 
progresului istoric are ca fi nalitate – niciodată posibil a fi  realizată, democraţia 
ideală. Ştiinţa dreptului are ca obiect de studiu democraţia reală sau mai 
precis formele ei de manifestare şi de realizare ale acesteia. Paradoxal totuşi, 
legitimitatea oricărei forme a democraţiei reale este conferită de valorile şi 
principiile democraţiei ideale, aceasta din urmă formând obiectul de studiu cu 
precădere al metafi zicii.

Spre deosebire de dictatură, democraţia presupune reabilitarea 
individualului, a particularului, care nu mai este absorbit şi dizolvat în generalul 
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abstract social sau al puterii concentrate. În democraţie individualul are valoare 
ontologică şi se manifestă în coexistenţă existenţială cu generalul social. Altfel 
spus, individualul are semnifi caţia şi puterea generalului, acesta din urmă fi ind 
legitim tocmai prin faptul că recunoaşte individualului dimensiunea existenţială 
şi ontologică. Puterea, chiar şi în manifestările sale concrete este expresia 
generalului ca atare, refl ectat de exemplu în noţiunea de „interes public”. Într-o 
societate democratică legitimitatea actului de putere nu constă în refl ectarea 
propriei sale generalităţi (a interesului public), ci în respectarea individualităţii, 
a diversităţii în toate formele specifi ce pluralismului existenţial. În termeni 
constituţionali, acest aspect evocă raportul dintre „majoritate şi opoziţie”.

Problematica democraţiei nu poate fi  redusă la fenomenul puterii aşa cum 
pare să rezulte din defi niţia constituţională a democraţiei pe care o întâlnim în 
art. 2 al Constituţiei Republicii Franceze: „guvernarea poporului prin popor şi 
pentru popor”. Esenţa democraţiei – în opinia noastră – o constituie formele 
şi conţinutul raportului concret dintre societate şi individ. Raportul exprimă 
o contradicţie unilaterală, deoarece societatea poate contrazice individul 
(particularul şi diversitatea), ceea ce este propriu dictaturii, dar individualul nu 
contrazice societatea, situaţie specifi că democraţiei. Mai mult, raportul dialectic 
dintre individ şi societate specifi c democraţiei este unul afi rmativ, necuprinzând 
o negaţie – aşa cum susţinea Hegel. Este propriu democraţiei ca societatea să 
afi rme individul (individualitatea şi diversitatea), nu să îl nege: prin urmare, 
să consacre şi să garanteze individualitatea şi diversitatea. Orice analiză mai 
amplă a fenomenului democraţiei implică referiri şi la conceptele de civilizaţie 
şi cultură, la raporturile dintre civilizaţie, societate şi individ.

În opinia noastră între dictatură şi democraţie este evident o contradicţie, 
dar una unilaterală: dictatura este în contradicţie şi exclude democraţia, însă 
democraţia nu exclude formele de dictatură. Spaţiul şi obiectul acestui studiu nu 
ne permit o analiză mai amplă a acestei interesante probleme, dar menţionăm 
că în doctrină se fac referiri la forme de dictatură ce pot caracteriza orice 
regim democratic: dictatura parlamentului, dictatura maselor sau dictatura 
majorităţilor. În toate aceste situaţii ale realităţii democratice, contradicţiile 
afi rmative mai sus evidenţiate devin negative (majoritatea exclude sau ignoră 
minoritatea). În consecinţă, se ajunge la exercitarea autorităţii în forme 
discreţionare, fapt care evident contrazice în mod esenţial valorile democraţiei 
ideale.

John Stuart Mill, în lucrarea sa „Civilizition” – publicată în 1836 – considera 
că civilizaţia este contrară stării de natură sau barbariei. Un popor este civilizat 
când condiţiile sociale în care trăieşte conferă sufi ciente garanţii de siguranţă, 
astfel încât pacea socială să fie o realitate. Dintre consecinţele creşterii 
civilizaţiei filosoful consideră că cea mai pregnantă este faptul că puterea 
are tendinţa de a trece de la indivizi şi de la micile colectivităţi, la mase. 
Importanţa maselor creşte, pe când a indivizilor scade. Odată cu descreşterea 
rolului individului, descreşte şi puterea credinţelor individuale, iar opinia 
publică dobândeşte supremaţia. În acest context ideatic Stuart Mill sublinia 
că „dezavantajele democraţiei constau tocmai în această tiranie exercitată 
de mase, de majorităţi, de opinia publică. De aceea, organizarea politică a 
guvernării reprezentative trebuie să conţină toate garanţiile de apărare a 
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individului contra tiraniei maselor”. Între alte măsuri, Stuart Mill preconiza 
reprezentarea minorităţilor de opinii în parlament.

Constatările marelui fi losof sunt, în opinia noastră, pe deplin valabile şi 
pentru formele contemporane ale democraţiei reale sau reprezentative. De 
aceea concretizarea principiului reprezentării în unul din tipurile de sistem 
electoral trebuie să permită pe cât posibil diminuarea sau chiar eliminarea 
formelor de dictatură într-o democraţie reală prin punerea în valoare a 
individualităţilor, a minorităţilor politice sau de altă natură. În acest fel, 
progresul unei societăţi democratice redevine unul echilibrat, bazat pe o 
contradicţie unilaterală afi rmativă în care masele afi rmă şi nu neagă individul, 
iar majorităţile afirmă minorităţile. Astfel, celebrul principiul parlamentar 
„minorităţile se exprimă iar majoritatea decide” ar trebui să devină: legitimitatea 
deciziei este dată de reprezentativitatea şi puterea de exprimare a minorităţilor.

II. Scurte consideraţii privind conceptele de legalitate şi legitimitate

Legalitatea, ca trăsătură ce trebuie să caracterizeze actele juridice ale 
autorităţilor publice, are ca element central conceptul de „lege”. Andre Hauriou 
defi nea legea ca o regulă generală scrisă stabilită de către puterile publice după 
deliberare şi comportând acceptarea directă sau indirectă a guvernanţilor1.

Ion Deleanu o defi neşte drept „actul ce cuprinde reguli generale şi obligatorii 
sancţionate prin forţa de constrângere a statului, atunci când aplicarea ei nu se 
realizează din convingere şi care este susceptibilă de aplicare ori de câte ori se 
ivesc condiţiile prevăzute în ipoteza ei”2.

În sens larg, noţiunea de lege include toate actele juridice care conţin norme 
de drept. Legea în accepţiunea sa restrânsă este actul juridic al parlamentului 
elaborat în conformitate cu constituţia, potrivit unei proceduri prestabilite şi 
care reglementează regulile sociale cele mai generale şi cele mai importante. 
Un loc aparte în sistemul legislativ administrat îl are constituţia, defi nită ca 
lege fundamentală, situată în vârful ierarhiei sistemului legislativ, ce cuprinde 
norme juridice cu forţă juridică superioară, care reglementează relaţii sociale 
fundamentale şi esenţiale, cu deosebire cele privind instaurarea şi exercitarea 
puterii de stat.

Starea de legalitate în activitatea autorităţilor publice se fundamentează pe 
conceptele de supremaţie a constituţiei şi supremaţia legii.

Supremaţia constituţiei este o calitate a legii fundamentale care în esenţă 
exprimă forţa juridică supremă a acesteia în sistemul de drept. O consecinţă 
importantă a supremaţiei legii fundamentale este conformitatea întregului 
drept cu normele constituţionale3. Noţiunea de supremaţie juridică a legii 
este defi nită ca „acea caracteristică a ei care îşi găseşte expresia în faptul că 
normele pe care le stabileşte nu trebuie să corespundă nici unor altor norme 

1 A. Hauriou, Droit constitutionel et institution politiques, Ed. Montchrestien, Paris, 1972, 
p. 137.

2 I. Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1996, 
p. 509.

3 Pentru dezvoltări, a se vedea M. Andreescu, F. Mitrofan, Drept constituţional. Teoria 
generală, Ed. Universităţii din Piteşti, p. 61-68.
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în afară de cele constituţionale, iar celelalte acte juridice emise de organele 
statului îi sunt subordonate din punct de vedere al efi cacităţii lor juridice”1. Prin 
urmare, supremaţia legii în accepţiunea de mai sus este subsecventă principiului 
supremaţiei constituţiei. Important este faptul că legalitatea – ca trăsătură a 
actelor juridice ale autorităţilor statului – implică respectarea principiului 
supremaţiei constituţiei şi a supremaţiei legii. Respectarea celor două principii 
este o obligaţie fundamentală de natură constituţională consacrată de 
dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage 
după caz sancţiunea neconstituţionalităţii sau nelegalităţii actelor juridice.

Legalitatea actelor juridice ale autorităţilor publice implică următoarele 
cerinţe: actul juridic să fi e emis cu respectarea competenţei prevăzută de lege; 
actul juridic să fi e emis în conformitate cu procedura prevăzută de lege; actul 
juridic să respecte normele de drept superioare ca forţă juridică.

„Legitimitatea” este o categorie complexă cu multiple semnifi caţii şi care 
formează obiectul de cercetare pentru teoria generală a dreptului, fi lozofi a 
dreptului, sociologie şi alte discipline. Semnificaţiile acestui concept sunt 
multiple: legitimitatea puterii; legitimitatea regimului politic; legitimitatea unei 
guvernări; legitimitatea sistemului politic, etc. Referindu-se la acest concept 
Jean Leca afi rma: „Termenul de legitimitate desemnează calitatea care îi dă 
posibilitatea deţinătorului unei puteri de a ordona sau de a interzice, capacitatea 
de a fi  ascultat fără a apela la violenţă fi zică explicită sau, ceea ce înseamnă 
acelaşi lucru, facultatea recunoscută ca fi ind normală de a recurge cu succes 
la constrângere dacă este nevoie”2. Conceptul de legitimitate poate fi  aplicat 
şi în cazul actelor juridice emise de autorităţile publice fi ind legat de „marja de 
apreciere” recunoscută acestora în exercitarea atribuţiilor.

Aplicarea şi respectarea principiului legalităţii în activitatea autorităţilor 
statului este o problemă complexă, deoarece exercitarea funcţiilor statale 
presupune şi puterea discreţionară cu care organele statului sunt investite, 
sau într-o altă formulă, dreptul de apreciere al autorităţilor privind momentul 
adoptării şi conţinutul măsurilor dispuse. Ceea ce este important de subliniat 
este faptul că puterea discreţionară nu poate fi  opusă principiului legalităţii, ca 
dimensiune a statului de drept.

În opinia noastră, legalitatea reprezintă un aspect particular al legitimităţii 
actelor juridice ale autorităţilor publice. Astfel, un act juridic legitim este un 
act juridic legal, emis în sfera marjei de apreciere recunoscută autorităţilor 
publice, care nu generează discriminări, privilegii sau restrângeri nejustifi cate ale 
drepturilor subiective, fi ind adecvat situaţiei de fapt care îl determină şi scopului 
legii. Legitimitatea face distincţia dintre puterea discreţionară recunoscută 
autorităţilor statului, iar pe de altă parte, excesul de putere.

Nu toate actele juridice care îndeplinesc condiţiile de legalitate sunt şi 
legitime. Un act juridic care respectă condiţiile formale de legalitate, dar care 
generează discriminări sau privilegii ori restrânge nejustifi cat exercitarea unor 
drepturi subiective sau nu este adecvat situaţiei de fapt ori scopului urmărit de 
lege, este un act juridic nelegitim. Legitimitatea, ca trăsătură a actelor juridice 

1 T. Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 1999, vol. II, p. 362.

2 Dicţionar al gândirii sociologice, Ed. Polirom, Bucureşti, p. 431.
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ale autorităţilor administraţiei publice trebuie înţeleasă şi aplicată în raport cu 
principiul supremaţiei Constituţiei.

III. Puterea discreţionară şi excesul de putere. Situaţiile excepţionale

Antonie Iorgovan afi rma că o problemă de esenţă a statului de drept este 
aceea de a răspunde întrebării: „unde se termină puterea discreţionară şi unde 
începe abuzul de drept, unde se termină comportamentul legal al administraţiei, 
concretizat prin dreptul acesteia de apreciere şi unde începe încălcarea unui 
drept subiectiv sau interes legitim al cetăţeanului?1”

Abordând aceeaşi problemă, Leon Duguit în anul 1900 realizează o 
interesantă distincţie între „puterile normale şi puterile excepţionale” conferite 
administraţiei de către constituţie şi legi, iar pe de altă parte situaţiile în care 
autorităţile statului acţionează în afara cadrului normativ. Autorul împarte 
în trei categorii aceste din urmă situaţii: 1) excesul de putere (atunci când 
autorităţile statului depăşesc limitele împuternicirilor legale); 2) deturnarea 
puterii (atunci când autoritatea statului îndeplineşte un act care intră în 
competenţa sa urmărind un alt scop decât cel prescris de lege); 3) abuzul de 
putere (atunci când autorităţile statului acţionează în afara competenţelor lor, 
dar prin acte care nu au caracter juridic)2.

Prin urmare, aplicarea şi respectarea principiului legalităţii în activitatea 
autorităţilor statului este o problemă complexă, deoarece exercitarea funcţiilor 
statale presupune şi puterea discreţionară cu care organele statului sunt 
învestite, sau altfel spus „dreptul de apreciere” al autorităţilor privind momentul 
adoptării şi conţinutul măsurilor dispuse. Ceea ce este important de subliniat 
este faptul că puterea discreţionară nu poate fi  opusă principiului legalităţii, ca 
dimensiune a statului de drept.

În doctrina administrativă – care studiază cu precădere problematica puterii 
discreţionare – s-a subliniat că oportunitatea actelor administrative nu poate fi  
opusă legalităţii acestora, iar condiţiile de legalitate pot fi  împărţite în: condiţii 
generale de legalitate şi respectiv condiţii specifi ce de legalitate pe considerente 
de oportunitate.3 În consecinţă, legalitatea este corolarul condiţiilor de 
valabilitate, iar oportunitatea este o cerinţă (o dimensiune) a legalităţii.4 Totuşi, 
dreptul de apreciere nu este recunoscut autorităţilor statului în exercitarea 
tuturor atribuţiilor pe care le au. Trebuie reţinută diferenţa dintre competenţa 
legată a autorităţilor statale – care există atunci când legea impune acestora 
un anumit comportament decizional strict, iar pe de altă parte competenţa 
discreţionară, situaţie în care autorităţile statale pot alege mijloacele pentru 
atingerea unui scop legitim sau în general, atunci când organul statal poate 
alege între mai multe decizii, în limitele legii şi a competenţei sale. Reţinem 
defi niţia propusă în literatura de specialitate puterii discreţionare: „este marja 
de libertate lăsată la libera apreciere a unui autorităţi, astfel că în vederea 

1 A. Iorgovan, Cuvânt înainte la: D. Apostol Tofan, Puterea discreţionară şi excesul de 
putere al autorităţilor publice, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999.

2 L. Duguit, Manuel de Droit Constitutionnel, Paris, 1907, p. 445-446.
3 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ed. Nemira, Bucureşti, 1996, vol. I, p. 301.
4 Ibidem, p. 292.
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atingerii scopului indicat de legiuitor să poată recurge la orice mijloc de acţiune 
în limitele competenţei sale”1.

Deşi problematica puterii discreţionare este studiată cu precădere de dreptul 
administrativ, dreptul de apreciere în exercitarea unor atribuţii reprezintă o 
realitate întâlnită în activitatea tuturor autorităţilor statului.2 Parlamentul, 
ca organ reprezentativ suprem şi unica autoritate legiuitoare, dispune de cele 
mai largi limite pentru a-şi manifesta puterea discreţionară, care se identifi că 
din însăşi caracterizarea actului legislativ. Încă din perioada interbelică I.V. 
Gruia sublinia: „Necesitatea de a legifera într-o anumită materie, alegerea 
momentului legiferării, alegerea momentului de punere în aplicare a legii, prin 
fi xarea de către legiuitor a datei de aplicaţiune a legii, revizuirea legislaţiilor 
anterioare, care nu pot îngrădi şi obliga activitatea Parlamentului viitor, 
restrângerea activităţilor sociale de la libera şi necontrolată lor desfăşurare 
şi supunerea lor normelor şi sancţiunilor legii, cuprinsul actului legislativ etc., 
dovedesc suverana şi discreţionara apreciere a funcţiunii organului legislativ.”3

Aceste considerente sunt valabile şi astăzi, deoarece orice parlament are 
libertatea de a-şi exercita atribuţiile aproape nelimitat. Limita juridică a acestei 
libertăţi este conturată doar de principiile constituţionale aplicabile activităţii 
legislative şi mecanismul de control al constituţionalităţii legilor.

Puterea discreţionară există şi în activitatea instanţelor judecătoreşti. 
Judecătorul este obligat să hotărască numai atunci când este sesizat, în limita 
sesizării. Dincolo de aceasta se manifestă dreptul de apreciere suveran al 
faptelor, dreptul de a interpreta legea, dreptul de a fi xa o pedeapsă minimă sau 
una maximă, de a acorda sau nu circumstanţe atenuante, de a stabili cuantumul 
despăgubirilor etc. Exercitarea acestor competenţe nu înseamnă altceva decât 
putere discreţionară.

Depăşirea limitelor puterii discreţionare semnifi că încălcarea principiului 
legalităţii sau ceea ce în legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă se numeşte a fi  
„exces de putere”. Excesul de putere în activitatea organelor statului este 
echivalent cu abuzul de drept, deoarece semnifi că exercitarea unei competenţe 
legale fără să existe o motivare rezonabilă sau fără să existe un raport adecvat 
între măsura dispusă, situaţia de fapt şi scopul legitim urmărit.

Problematica excesului de putere formează cu precădere obiectul doctrinei 
legislaţiei şi jurisprudenţei administrative. Astfel, jurisprudenţa instanţelor 
de contencios administrativ din alte state a delimitat libertatea de decizie a 
administraţiei de excesul de putere. Consiliul de Stat francez foloseşte conceptul 
de „eroare manifestă de apreciere”, pentru a desemna situaţiile în care 
administraţia depăşeşte – prin actele juridice adoptate – puterea discreţionară. 
Instanţele administrative germane pot anula actele administrative pentru exces 
de putere sau pentru „uzul greşit al puterii”. În astfel de situaţii actele juridice 

1 D. Apostol Tofan, op. cit., p. 22.
2 În doctrină, Jellinek şi Fleiner susţineau teza potrivit căreia puterea discreţionară nu 

este specifi că doar funcţiunii administrative, ci apare şi în activitatea celorlalte funcţiuni ale 
statului, sub forma unei libertăţi de apreciere asupra conţinutului, asupra oportunităţii şi 
asupra întinderii actului juridic. (a se vedea D. Apostol Tofan, op. cit., p. 26).

3 I.V. Gruia, Puterea discreţionară în funcţiunile Statului, în Pandectele săptămânale, 1934, 
p. 489.
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ale administraţiei au aparenţa de legalitate, deoarece sunt adoptate în limitele 
competenţei stabilite de lege, însă excesul de putere constă în faptul că actele 
administrative sunt contrare scopului legii.

Legea contenciosului administrativ român1 foloseşte conceptul de 
„exces de putere al autorităţilor administrative”, pe care îl defi neşte ca fi ind: 
„exercitarea dreptului de apreciere aparţinând autorităţilor administraţiei 
publice, prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor 
prevăzute de Constituţie sau de lege” – art. 2 alin. (1) lit. m). Pentru prima dată 
legiuitorul român foloseşte şi defi neşte conceptul de exces de putere şi totodată 
recunoaşte competenţa instanţelor de contencios administrativ de a sancţiona 
depăşirea limitelor puterii discreţionare prin acte administrative.

Situaţiile excepţionale reprezintă un caz particular în care autorităţile 
statului – şi în special cele administrative – îşi pot exercita puterea discreţionară, 
existând evident pericolul excesului de putere.

În doctrină nu există o opinie unanimă privind semnificaţia juridică 
a situaţiilor excepţionale. Astfel, în doctrina franceză mai veche puterea 
discreţionară este considerată a fi libertatea de decizie a administraţiei în 
cadrul admis de lege, iar oportunitatea evocă o acţiune de fapt a administraţiei 
publice, în situaţii excepţionale, acţiune necesară (deci oportună) – dar contrară 
legii.2 Jean Rivero consideră că prin situaţii excepţionale se înţeleg anumite 
împrejurări de fapt care au un dublu efect: suspendarea aplicării regimului juridic 
ordinar şi declanşarea aplicării unei legislaţii particulare căreia judecătorul îi 
defi neşte exigenţele. Doamna profesor Apostol Tofan identifi că trei elemente 
caracteristice pentru situaţiile excepţionale: 1) existenţa unor situaţii anormale 
şi exorbitante sau a unor evenimente grave şi neprevăzute; 2) imposibilitatea 
sau dificultatea de a acţiona în conformitate cu reglementările fireşti; 
3) necesitatea de a interveni rapid pentru a ocroti un interes considerabil, grav 
ameninţat.3

Excesul de putere se poate manifesta în aceste împrejurări prin cel puţin trei 
aspecte: a) aprecierea unei situaţii de fapt ca fi ind un caz excepţional, deşi nu are 
această semnifi caţie (lipsa unei motivaţii obiective şi rezonabilă); b) măsurile 
dispuse de autorităţile statului competente, în virtutea puterii discreţionare, 
să depăşească ceea ce este necesar pentru ocrotirea interesului public grav 
ameninţat; c) dacă aceste măsuri limitează în mod excesiv, nejustificat, 
exerciţiul drepturilor şi libertăţilor fundamentale recunoscute constituţional.

Existenţa unor stări de criză – economice, sociale, politice sau 
constituţionale – nu justifi că excesul de putere. În acest sens profesorul Tudor 
Drăganu afi rma: „ideea statului de drept cere ca ele (situaţiile excepţionale 
n.n.) să-şi găsească reglementări adecvate în textul constituţiilor, ori de câte 
ori acestea au un caracter rigid. O asemenea reglementare constituţională 
este necesară să determine limitativ domeniile de raporturi sociale, în care 
transferul de competenţă de la parlament la guvern poate avea loc, să sublinieze 

1 Legea nr. 554/2004, publicată în M. Of. nr. 1154 din 2004.
2 A. Iorgovan, op. cit., vol. I, p. 294.
3 D. Apostol Tofan, op. cit., p. 81.
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caracterul lui temporar, prin stabilirea unor termene de aplicabilitate şi să 
precizeze scopurile în vederea cărora el se efectuează.”1

Desigur, excesul de putere nu este un fenomen care se manifestă numai în 
practica organelor executive, putând fi  întâlnit în activitatea parlamentului sau 
a instanţelor judecătoreşti.

Apreciem că puterea discreţionară recunoscută autorităţilor statului este 
depăşită, iar măsurile dispuse reprezintă exces de putere, ori de câte ori se 
constată existenţa următoarelor situaţii:

1. măsurile dispuse nu urmăresc un scop legitim;
2. deciziile autorităţilor publice nu sunt adecvate situaţiei de fapt sau scopului 

legitim urmărit, în sensul că depăşesc ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestui scop;

3. nu există o justifi care raţională a măsurilor dispuse, inclusiv în situaţiile 
în care se stabileşte un tratament juridic diferit pentru situaţii identice, 
sau un tratament juridic identic pentru situaţii diferite;

4. prin măsurile dispuse autorităţile statului limitează exerciţiul unor 
drepturi şi libertăţi fundamentale, fără a exista o justifi care raţională 
care să reprezinte, în special, existenţa unui raport adecvat între aceste 
măsuri, situaţia de fapt şi scopul legitim urmărit.

IV. Principiul proporţionalităţii, criteriul de delimitare a puterii 
discreţionare de excesul de putere

Problema esenţială rămâne aceea enunţată de a identifica criterii prin 
care să se stabilească limitele puterii discreţionare a autorităţilor statului şi 
diferenţierea acesteia de excesul de putere, care trebuie sancţionat. Desigur, 
există şi problema utilizării acestor criterii în practica instanţelor judecătoreşti 
sau de contencios constituţional.

În legătură cu aceste aspecte, în literatura de specialitate s-a exprimat 
opinia potrivit căreia, „scopul legii va fi  deci limita legală a dreptului de apreciere 
(a oportunităţii). Căci puterea discreţionară nu însemnă o libertate în afara 
legii, ci una permisă de lege”2. Desigur, „scopul legii” reprezintă o condiţie de 
legalitate sau, după caz, de constituţionalitate a actelor juridice ale organelor 
statului şi de aceea poate fi  considerat un criteriu pentru a delimita puterea 
discreţionară de excesul de putere.

Aşa cum rezultă din jurisprudenţa unor instanţe internaţionale şi interne, 
în raport cu tema noastră de cercetare, scopul legii nu poate fi  singurul criteriu 
pentru a delimita puterea discreţionară (sinonimă cu marja de apreciere, termen 
utilizat de către C.E.D.O.), pentru că un act juridic al statului poate reprezenta 
exces de putere nu numai în situaţia în care măsurile adoptate nu urmăresc un 
scop legitim, dar şi în ipoteza în care măsurile dispuse nu sunt adecvate scopului 
legii şi nu sunt necesare în raport cu situaţia de fapt şi scopul legitim urmărit.

1 T. Drăganu, Drept constituţional și instituţii politice. Tratat elementar, Ed. Lumina Lex, 
București, 1999, vol. II, p. 131-132.

2 R.A. Lazăr, Legalitatea actului administrativ. Drept românesc şi drept comparat, Ed. All Beck, 
București, 2004, p. 165.
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Adecvarea măsurilor dispuse de autorităţile statului la scopurile legitime 
urmărite reprezintă un aspect particular al principiului proporţionalităţii. 
Semnifi cativă este opinia exprimată de Antonie Iorgovan, care consideră că 
limitele puterii discreţionare sunt stabilite de: „regulile pozitive scrise, principiile 
generale de drept înscrise, principiul egalităţii, principiul neretroactivităţii 
actelor administrative, dreptul la apărare şi principiul contradictorialităţii, 
principiul proporţionalităţii” (s.n.)1.

Prin urmare, principiul proporţionalităţii este un criteriu esenţial care 
permite delimitarea puterii discreţionare de excesul de putere în activitatea 
autorităţilor statului.

Proporţionalitatea reprezintă o sinteză modernă a unor principii clasice 
ale dreptului. Acest principiu este la origine exterior dreptului şi s-a impus în 
sistemul statal şi juridic destul de târziu. Proporţionalitatea – ca principiu al 
dreptului – implică ideile de rezonabilitate, echitate, toleranţă, dar şi necesara 
adecvare a măsurilor adoptate de stat la situaţia de fapt şi la scopul legitim 
urmărit. Faptul că principiul apare înscris în instrumente juridice ale dreptului 
Uniunii Europene, în constituţiile unor state, dar şi în Constituţia României 
explică preocupările tot mai frecvente de cercetare şi mai ales de identifi care 
a dimensiunilor sale.

Proporţionalitatea nu este exclusiv un principiu al dreptului raţional, ci este 
în acelaşi timp un principiu cu valoare normativă al dreptului pozitiv. Astfel, 
proporţionalitatea este un criteriu juridic prin care se apreciază legitimitatea 
ingerinţei puterii statale în domeniul exercitării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale.

Acest principiu este consacrat explicit sau implicit în instrumente juridice 
internaţionale,2 sau de majoritatea constituţiilor ţărilor democratice3. 
Constituţia României reglementează expres acest principiu în art. 53, dar 
există şi alte dispoziţii constituţionale care îl implică. În dreptul constituţional 
principiul proporţionalităţii îşi găseşte aplicarea în special în domeniul protecţiei 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Este considerat ca un criteriu 
efi cient de apreciere a legitimităţii intervenţiei autorităţilor statale în situaţia 
limitării exerciţiului unor drepturi. Principiul proporţionalităţii este prezent în 
dreptul public al majorităţii ţărilor Uniunii Europene. Cu toate acestea, trebuiesc 
realizate câteva distincţii: a) ţări în care consacrarea principiului s-a realizat 
explicit în constituţie şi legislaţie (Portugalia, Elveţia etc.), şi b), ţări în care nu 
este evocat expres în legislaţie sau jurisprudenţă (Grecia, Belgia, Luxemburg 
etc.). Apoi vom putea regăsi: a) ţări în care acest principiu se aplică dreptului 

1 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ed. All Beck, București, 2005, vol. I, p. 296.
2 Amintim în acest sens, art. 29 alin. (2) şi (3) din Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului, art. 4 şi art. 5 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi 
culturale; art. 5 alin. (1), art. 12 alin. (3), art. 18, art. 19 alin. (3) şi art. 12 alin. (2) din Pactul 
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice; art. 4 din Convenţia – Cadru pentru 
protecţia minorităţilor naţionale; art. G Partea a V-a din Carta Socială Europeană, revizuită; 
art. 8, 9, 10, 11 şi 18 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale. 

3 De exemplu, art. 20 pct. 4; art. 31 şi art. 55 din Constituţia Spaniei; art. 11, 13 14, 18, 19 
şi 20 din Constituţia Germaniei sau dispoziţiile art. 13, 14, 15, 44 şi 53 din Constituţia Italiei. 
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public în ansamblul său (ex. Franţa şi Elveţia) și b) ţări în care utilizarea sa este 
limitată la câmpul de aplicare al dreptului Uniunii Europene.

Mai mult, chiar dacă principiul proporţionalităţii nu este consacrat expres 
în constituţia unui stat, doctrina şi jurisprudenţa îl consideră ca făcând parte 
din noţiunea de stat de drept.

Principiul proporţionalităţii este aplicat nu numai în dreptul constituţional, 
dar şi în alte ramuri ale dreptului intern. În dreptul administrativ este un criteriu 
care permite delimitarea puterii discreţionare a autorităţilor administrative de 
excesul de putere în raport de care se realizează controlul jurisdicţional al actelor 
administrative pentru exces de putere1. Totodată el este prevăzut în mod expres 
de lege ca un criteriu de individualizare a sancţiunilor contravenţionale. Aplicaţii 
ale principiului proporţionalităţii există şi în dreptul penal2 sau în dreptul civil 3.

În dreptul Uniunii Europene, principiul proporţionalităţii este prevăzut 
în mod expres de art. 5 alin. (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi 
reglementat – alături de principiul subsidiarităţii – de «Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii», în sensul necesarei 
adecvări a mijloacelor şi deciziilor instituţiilor europene la scopul legitim 
urmărit.

Jurisprudenţa are un rol important în analiza principiului proporţionalităţii, 
aplicat în cazuri concrete. Astfel, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului proporţionalitatea este concepută ca un raport just, echitabil, între 
situaţia de fapt, mijloacele de restrângere a exerciţiului unor drepturi şi 
scopul legitim urmărit, sau ca un raport echitabil între interesul individual şi 
interesul public. Curtea Constituţională a României, prin mai multe decizii a 
stabilit că proporţionalitatea este un principiu constituţional4. Instanţa noastră 
constituţională a afi rmat necesitatea stabilirii unor criterii obiective, prin lege, 
pentru principiul proporţionalităţii: „este necesar ca legislativul să instituie 
criterii obiective care să refl ecte exigenţele principiului proporţionalităţii”5.

1 Pentru dezvoltări, a se vedea: D. Apostol Tofan, Puterea discreţionară şi excesul de putere al 
autorităţilor publice, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999, R.A. Lazăr, Legalitatea actului administrativ. 
Drept românesc şi drept comparat, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, M. Andreescu, Principiul 
proporţionalităţii în dreptul constituţional, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, I. Teodoroiu, S.M. 
Teodoroiu, Legalitatea oportunităţii şi principiul constituţional al proporţionalităţii în: Dreptul 
nr. 7/1996, p. 39-42. A se vedea şi dispoziţiile art. 1 alin. (4) şi art. 2 alin. (1) lit. m) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 544 din 2004, republicată, în baza cărora instanţele pot 
cenzura un act administrativ pentru exces de putere. 

2 Dispoziţiile art. 74 din noul Cod penal implică proporţionalitatea ca un criteriu general 
de individualizare judiciară a pedepselor. Dispoziţiile art. 19 alin. (2) din noul Cod penal 
consideră proporţionalitatea o condiţie a legitimei apărări.

3 Criteriul proporţionalităţii sau proporţionalitatea ca principiu nu sunt reglementate în 
mod expres în Codul civil. În opinia noastră există dispoziţii care îl implică, putând fi  dedus 
pe cale de interpretare. Avem în vedere reglementările cuprinse în art. 15 care sancţionează 
abuzul de drept, art. 75 cu privire la limitele exercitării drepturilor subiective sau reglementările 
art. 1221 din Codul civil, care permit desfi inţarea unui contract pentru vădita disproporţie a 
prestaţiilor (leziunea).

4 Decizia nr. 139 din 1994, publicată în M. Of. nr. 353 din 1994, decizia nr. 157 din 1998, 
publicată în M. Of. nr. 3 din 1999; decizia nr. 161 din 1998, publicată în M. Of. nr. 3 din 1999.

5 Decizia nr. 71 din 1996, publicată în M. Of. nr. 13 din 1996.
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Prin urmare, proporţionalitatea se impune din ce în ce mai mult ca un 
principiu universal, consacrat de majoritatea sistemelor de drept contemporane, 
regăsit explicit sau implicit în norme constituţionale şi recunoscut de jurisdicţiile 
naţionale şi internaţionale.

Analiza proporţionalităţii, în doctrină, legislaţie, tratate internaţionale 
şi jurisprudenţă trebuie să răspundă la câteva probleme esenţiale: 1. dacă 
proporţionalitatea este un principiu al dreptului, iar dacă răspunsul este 
afirmativ, dacă este un principiu constituţional; 2. semnificaţia raţională, 
normativă şi jurisprudenţială a principiului; 3. dimensiunea procedurală 
a principiului; 4. aplicarea sa în activitatea de exercitare a puterii statale; 
5. semnificaţia proporţionalităţii pentru protecţia drepturilor omului; 
6. consacrarea şi aplicarea principiului proporţionalităţii în dreptul comunitar; 
7. posibilitatea judecătorului – inclusiv a celui constituţional – de a exercita 
controlul privind respectarea principiului proporţionalităţii şi de a sancţiona 
excesul de putere; 8. elaborarea unei definiţii pentru proporţionalitate ca 
principiu.

Ca principiu general al dreptului, proporţionalitatea presupune o relaţie 
considerată justă între măsura juridică adoptată, realitatea socială şi scopul 
legitim urmărit. Proporţionalitatea poate fi analizată cel puţin ca rezultat 
al combinării a trei elemente: decizia luată, finalitatea acesteia şi situaţia 
de fapt căreia i se aplică. Proporţionalitatea este corelată cu conceptele de 
legalitate, oportunitate şi putere discreţionară1. În dreptul public încălcarea 
principiului proporţionalităţii este considerată ca fi ind depăşirea libertăţii de 
acţiune lăsată la dispoziţia autorităţilor, şi – în ultimă instanţă, exces de putere. 
Există interferenţă între principiul proporţionalităţii şi alte principii generale 
ale dreptului, respectiv: principiile legalităţii şi egalităţii, precum şi principiul 
echităţii şi justiţiei.

Esenţa acestui principiu constă în relaţia considerată justă între elementele 
componente. Se poate pune întrebarea, dacă sintagma „relaţie justă” este 
sinonimă cu aceea de „relaţie adecvată”, ultima fi ind folosită uneori de doctrină. 
Credem că există unele deosebiri, deoarece conceptul de „just” poate avea şi 
o dimensiune morală, pe când „adecvat” nu presupune în mod obligatoriu şi 
acest sens.

Sintetizând, putem spune că proporţionalitatea este un principiu 
fundamental al dreptului, consacrat explicit sau dedus din reglementări 
constituţionale, legislative şi ale instrumentelor juridice internaţionale, bazat 
pe valorile dreptului raţional, ale justiţiei şi echităţii şi care exprimă existenţa 
unui raport echilibrat sau adecvat între acţiuni, situaţii, fenomene, precum şi 
limitarea măsurilor dispuse de autorităţile statale la ceea ce este necesar pentru 
atingerea unui scop legitim, în acest fel fi ind garantate drepturile şi libertăţile 
fundamentale şi evitat abuzul de drept.

Principiul proporţionalităţii se impune din ce în ce mai mult ca un principiu 
universal, consacrat de majoritatea sistemelor de drept contemporane, regăsit 

1 M. Guibal, De la proportionnalité, în L’Actualite juridique. Droit administratif, nr. 5/1978, 
p. 477-479.
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explicit sau implicit în norme constituţionale şi recunoscut de jurisdicţiile 
naţionale şi internaţionale1.

Din perspectiva ideii de justiţie, principiul proporţionalităţii este important 
şi pentru dreptul constituţional. Constituţia este „aşezământul politic şi juridic 
al unui stat”2. „Mai mult – afi rma Ioan Muraru – o constituţie este viabilă şi 
efi cientă dacă realizează echilibrul între cetăţeni (societate) şi autorităţile 
publice (stat) pe de o parte, apoi între autorităţile publice şi desigur chiar între 
cetăţeni. Important este de asemenea ca reglementările constituţionale să 
realizeze ca autorităţile publice să fi e în serviciul cetăţenilor, asigurându-se 
protecţia individului contra atacurilor arbitrare ale statutului împotriva libertăţii 
sale”3. Ea nu se mărgineşte să reglementeze numai modul de exercitare a puterii, 
în aceeaşi măsură reglementează şi principiile care guvernează societatea. 
Astfel, art. 1 alin. (3) din Constituţia României consacră dreptatea, ca valoare 
supremă a statului şi societăţii. Termenul de „dreptate” este echivalent cu 
principiul justiţiei şi implică proporţionalitatea. Aristotel afi rma că „dreptatea 
este un termen median”4, cea ce explică de ce principiul justiţiei are un rol 
reglator în aplicarea dreptului.

Preluând această idee, în doctrina română contemporană s-a afi rmat că 
„scopul reglementărilor pozitive trebuie să fi e justiţia astfel că toate celelalte 
principii care funcţionează la nivelul societăţii trebuie să fie subordonate 
acestui ideal de liant al tuturor celorlalte principii şi în acelaşi timp, de principiu 
regulator, prin limitare, al acestora. Ea are deci un rol pozitiv, pentru că asigură 
coeziunea socială şi unul negativ, pentru că veghează ca nici unul din celelalte 
principii să nu devină preponderent”.5

Constituţia, ca lege fundamentală, pentru a fi eficientă trebuie să fie 
adecvată realităţilor sociale, economice şi politice ale statului. Dinamica acestor 
factori va determina în cele din urmă şi modifi cări ale normelor constituţionale. 
Raportul adecvat între reglementările constituţionale şi realităţile amintite, 
exprimă principiul proporţionalităţii.

În sensul celor de mai sus, Ioan Muraru – referindu-se la semnifi caţiile 
constituţionalismului – afirmă: „În realităţile socio-juridice şi statale 
contemporane, constituţionalismul trebuie privit ca o stare politico-juridică, 
complexă, ce exprimă cel puţin două mari aspecte: a) pe de o parte, receptarea 
în constituţii a exigenţelor mişcării de idei (originare şi în evoluţia sa), privind 
statul de drept şi democratic, libertăţile publice, organizarea, funcţionarea şi 
echilibrul puterilor; b) pe de altă parte, receptarea în masă largă a subiectelor 
de drept a dispoziţiilor constituţionale. Această receptare reciprocă este singura 

1 Pentru dezvoltări, a se vedea M. Andreescu, Principiul proporţionalităţii în dreptul 
constituţional, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007.

2 I. Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1996, 
vol. I, p. 260.

3 I. Muraru, Protecţia constituţională a libertăţilor de opinie, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 
1999, p. 17.

4 Aristotel, Etica Nicomahică, Ed. IRI, Bucureşti, 1998, p. 112.
5 N. Popa, I. Dogaru, G. Dănişor, D.C. Dănişor, Filosofi a dreptului. Marile curente, Ed. All Beck, 

Bucureşti, 2002, p. 77-78.
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care poate asigura efi cienţa şi mai ales viabilitatea constituţiei, poate asigura o 
concordanţă între regulile constituţionale şi practica politică”1.

Realizarea unui raport adecvat între constituţie şi realităţile statale, politice 
şi ideologice, economice este o problemă complexă, care nu trebuie înţeleasă 
formal. Subliniem faptul că pe plan strict juridic constituţia poate defi ni atât un 
regim liberal, cât şi unul dictatorial. Dacă în acel tip de stat – fi e el democratic, 
sau totalitar – există o constituţie, nu se poate susţine că peste tot există şi un 
veritabil regim constituţional2.

În acelaşi sens, Curtea Constituţională a României a stabilit prin mai multe 
decizii că proporţionalitatea este un principiu constituţional3. Instanţa noastră 
constituţională a afi rmat necesitatea stabilirii unor criterii obiective, prin lege, 
pentru principiul proporţionalităţii: „este necesar ca legislativul să instituie 
criterii obiective care să refl ecte exigenţele principiului proporţionalităţii”4.

Sunt semnificative preocupările doctrinarilor români contemporani de 
a stabili conotaţiile proporţionalităţi5. Autorul menţionat consideră ca fi ind 
propriu proporţionalităţii sintagma „justul echilibru”. Se exprimă ideea că: 
„Proporţionalitatea sau justul echilibru este forma obiectivă de tranşare in 
concreto a unei situaţii juridice determinate. Ea se poate înfăţişa şi in abstracto, 
dar astfel rămâne o exigenţă esenţialmente sau exclusiv formală fără efect util”6. 
Răspunzând la întrebarea care sunt structurile constitutive ale proporţionalităţii, 
acelaşi autor subliniază ideea de „raport”, care este specifi că proporţionalităţii. 
Spre deosebire de matematică, în sfera dreptului proporţionalitatea nu este un 
raport cantitativ, ci este o problemă de ordin calitativ, „exprimând exigenţa unei 
adecvări între un obiectiv legitim … mijloacele întrebuinţate pentru atingerea 
acestui obiectiv şi rezultatul sau efectul produs prin punerea în operă a acestor 
mijloace. Proporţionalitatea marchează trecerea de la un raţionament bazat pe 
o logică binară la un raţionament bazat pe o logică graduală”7.

Se poate vorbi astfel de un „raţionament dialectic, consubstanţial de 
proporţionalitate”, sau cum l-am numit noi „raţionament de proporţionalitate”, 
bazat pe un raport comparativ de natură calitativă, specifi c unui silogism juridic 
valoric menit să depăşească formalismul dimensiunii abstracte şi impersonale 
a normei juridice şi să ridice astfel particularul la nivelul universalului concret. 
De exemplu, principiul egalităţii – consacrat ca unul dintre fundamentele 
dreptului şi al oricărei societăţi democratice – din perspectiva proporţionalităţii, 
care realizează un raport logic, valoric între elemente diferite în concretul lor, îşi 
depăşeşte caracterul abstract şi inevitabila tendinţă de uniformizare, regăsindu-se 
ca universal concret în legătura dialectică dintre norma juridică abstractă şi 

1 I. Muraru, Constituţie şi constituţionalism, în Studii constituţionale, Ed. Actami, Bucureşti, 
1995, p. 96.

2 I. Muraru, op. cit., p. 97.
3 Decizia nr. 139 din 1994, publicată în M. Of. nr. 353 din 1994, decizia nr. 157 din 1998, 

publicată în M. Of. nr. 3 din 1999; decizia nr. 161 din 1998, publicată în M. Of. nr. 3 din 1999.
4 Decizia nr. 71 din 1996, publicată în M. Of. nr. 13 din 1996.
5 I. Deleanu, Drepturile fundamentale ale părţilor în procesul civil, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2008, p. 365-406.
6 I. Deleanu, op. cit., p. 364.
7 I. Deleanu, op. cit., p. 366.
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diversul realităţii. Aplicând „raţionamentul de proporţionalitate” se poate 
spune că principiul egalităţii – privit în dimensiunea sa formal-cantitativă – 
este un caz particular al principiului proporţionalităţii1. Menţionăm concluzia 
profesorului Ion Deleanu, la care subscriem: „Astfel zis şi pe scurt, punerea în 
operă a proporţionalităţii – contextualizată şi circumstanţiată – implică trecerea 
de la regulă la metaregulă, de la normativitate la normalitate, de la ipostazierea 
în faţa normei juridice la descoperirea şi valorizarea sensului şi a scopului ei. 
Criteriul de referinţă într-un astfel de raţionament îl constituie – mai presus de 
toate – idealurile şi valorile unei societăţi democratice, ca unic model politic 
luat în considerare prin Convenţie (Convenţia „Europeană” pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale s.n. ) şi, de altfel, singurul 
care este compatibil cu ea”2.

Este necesară însă şi consacrarea normativă explicită a acestui principiu, 
deoarece deducerea şi aplicarea principiului proporţionalităţii numai prin 
raţionamente interpretative susţinute de doctrină şi de jurisprudenţă nu este 
sufi cient pentru a pune în valoare importanţa acestuia.

Proporţionalitatea nu este numai o chestiune de fapt, ci reprezintă un 
principiu al dreptului, inclusiv al dreptului constituţional, iar instanţele 
judecătoreşti de drept comun, de contencios administrativ sau Curtea 
Constituţională îl pot invoca pentru a sancţiona excesul de putere. Instanţa 
noastră constituţională poate invoca explicit criteriul proporţionalităţii, numai 
în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 53 alin. (2) din Constituţie. Prin 
urmare, există posibilitatea sancţionării excesului de putere a legislativului, 
folosind criteriul proporţionalităţii şi în alte situaţii, în special în cazurile în 
care legiuitorul depăşeşte ceea ce este necesar atingerii unui scop legitim prin 
măsurile dispuse.

Referitor la jurisprudenţa în materie a unor instanţe din alte state este 
semnifi cativ de amintit Consiliul de Stat francez, care a stabilit încă din anul 
1950 că recursul pentru exces de putere trebuie să fi e considerat ca fi ind recursul 
deschis chiar şi în lipsa unui text legal, prin invocarea principiilor generale de 
drept, inclusiv a principiului proporţionalităţii3.

Pornind de la constatarea că proporţionalitatea este un principiu general 
al dreptului, instanţele judecătoreşti îl pot invoca, chiar dacă nu este consacrat 
explicit într-un text legal, pentru că „încălcarea principiului proporţionalităţii nu 
este altceva decât depăşirea libertăţii de acţiune lăsată la dispoziţia autorităţii 
şi în ultimă instanţă, exces de putere”4.

În literatura de specialitate au fost identificate trei nivele de control 
jurisdicţional al actelor administrative: „a) controlul minim al regulilor 
de procedură (formă); b) controlul normal al aprecierii juridice a faptelor; 
c) controlul maximal, când judecătorul se pronunţă asupra necesităţii şi 

1 Pentru dezvoltări a se vedea, M. Andreescu, Principiul proporţionalităţii în dreptul 
constituţional, op. cit., p. 317-341.

2 I. Deleanu, Drepturile fundamentale ale părţilor în procesul civil, op. cit., p. 367. 
3 Pentru dezvoltări a se vedea D.C. Dragoş, Procedura contenciosului administrativ, 

Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 244 şi următoarele.
4 D. Apostol Tofan, op. cit., p. 50.
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proporţionalităţii măsurilor administrative”1. Controlul maximal – de care face 
vorbire autorul citat – reprezintă corelaţia dintre legalitate şi oportunitate, 
altfel spus, dintre exigenţele principiului legalităţii şi a dreptului de apreciere al 
autorităţilor publice, proporţionalitatea neputând fi  considerată ca un criteriu 
de supra-legalitate, ci ca un principiu de drept a cărui principală fi nalitate o 
constituie delimitarea dintre puterea discreţionară şi excesul de putere în 
activitatea autorităţilor publice.

Principiul proporţionalităţii poate fi identificat implicit în mai multe 
dispoziţii din Constituţia României. Ne întrebăm dacă instanţa noastră de 
control constituţional ar putea invoca proporţionalitatea în situaţiile în care 
acest principiu rezultă implicit din dispoziţiile constituţionale, ca principiu 
general al dreptului. Considerăm că răspunsul este afi rmativ, deşi încercările 
în acest domeniu sunt încă timide, probabil şi datorită inexistenţei unei 
teorii moderne a principiului proporţionalităţii în drept – dar trebuie să 
remarcăm că există deja situaţii în care Curtea Constituţională a utilizat un 
„raţionament de proporţionalitate” ca instrument de interpretare a corelaţiei 
dintre dispoziţiile legale contestate și dispoziţiile constituţionale, inclusiv în 
situaţiile în care proporţionalitatea – ca principiu – nu este exprimată expres de 
textele constituţionale. Edifi cator în acest sens sunt două aspecte: invocarea în 
jurisprudenţa Curţii Constituţionale a jurisprudenţei C.E.D.O., care în materia 
restrângerii exerciţiului unor drepturi analizează şi condiţia de proporţionalitate 
şi secundo – utilizarea acestui principiu în situaţiile în care se pune problema 
respectării principiului egalităţii.

Paradoxal, utilizarea criteriului proporţionalităţii ar putea reprezenta un 
exces de putere, în lipsa unor elemente procedurale de determinare. Principalul 
pericol îl reprezintă în acest caz dimensiunea concretă a principiului. Totuşi, 
utilizând criteriile procedurale cu semnificaţia rezultată din jurisprudenţa 
instanţelor internaţionale, judecătorul român – inclusiv cel constituţional 
– poate să confere o dimensiune obiectivă proporţionalităţii şi să ofere o 
motivare rezonabilă atunci când utilizează acest principiu. Cu toate acestea, 
în jurisprudenţa instanţei noastre constituţionale, există puţine decizii care 
analizează proporţionalitatea ca principiu, chiar şi atunci când se invocă 
dispoziţiile art. 53, alin. (2) din Constituţie.

Mai mult, jurisprudenţa instanţelor de drept comun sau de contencios 
administrativ din România nu cuprinde soluţii pentru a sancţiona excesul de 
putere folosindu-se în motivare criteriul proporţionalităţii.

Actuala legea a contenciosului administrativ – care prevede expres 
sancţionarea excesului de putere – va permite fără îndoială instanţelor 
judecătoreşti specializate în materie să aplice principiul proporţionalităţii şi să 
contribuie astfel la înţelegerea şi explicarea lui.

De remarcat că în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, deşi nu este analizat 
conceptul de exces de putere, există situaţii în care principiul proporţionalităţii 
este aplicat (sau un raţionament de proporţionalitate), tocmai pentru a se 
constata dacă dispoziţiile cuprinse în legi sau în ordonanţe ale Guvernului – 
prin care se restrânge exerciţiul unor drepturi – sunt adecvate scopului legitim 
şi situaţiei de fapt. Declararea ca neconstituţională a unei dispoziţii normative 

1 A. Iorgovan, op. cit., vol. I, p. 296.
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pe considerentul nerespectării principiului proporţionalităţii, aplicat în această 
materie, semnifi că în esenţă sancţionarea excesului de putere manifestat în 
activitatea Parlamentului sau a Guvernului. Tot exces de putere – sancţionat de 
Curtea Constituţională, folosind criteriul proporţionalităţii – apare în situaţiile 
în care principiul egalităţii şi nediscriminării este încălcat, dacă prin lege sau 
printr-o ordonanţă de guvern se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri 
egale, fără să existe o justifi care rezonabilă sau dacă există o disproporţie între 
scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite.

V. Exemple de exces de putere în activitatea autorităţilor statului. 
Posibile soluţii constituţionale

Faţă de politicianismul excesiv şi manifestările discreţionare de putere 
ale executivului contrare spiritului şi chiar literei Constituţiei, cu consecinţa 
încălcării unor drepturi şi libertăţi fundamentale – manifestate pe parcursul 
ultimelor două decenii de democraţie originară în România – apreciem că 
demersul ştiinţifi c şi nu numai în materia revizuirii Legii fundamentale trebuie 
orientat spre a găsii soluţii de garantare a valorilor statului de drept, de limitare 
a încălcării dispoziţiilor constituţionale în scopul unor interese particulare şi 
pentru evitarea excesului de putere din partea autorităţilor statului.

1. Dispoziţiile art. 114 alin. (1) din actuala redactare prevăd: „Guvernul îşi 
poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului în şedinţă 
comună asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui 
proiect de lege.”

Angajarea răspunderii Guvernului are un caracter politic şi este un mijloc 
procedural prin care se evită fenomenul de „disociere a majorităţilor”1 în situaţia 
în care în Parlament nu s-a putut întruni majoritatea necesară pentru a se 
adopta o anumită măsură iniţiată de Guvern. Guvernul, pentru a determina 
forul legislativ să adopte măsura, condiţionează continuarea activităţii sale 
solicitând un vot de încredere prin procedura asumării răspunderii. Acest 
procedeu constituţional garantează că majoritatea cerută pentru demiterea 
guvernului – în cazul depunerii unei moţiuni de cenzură – va coincide cu aceea 
necesară pentru respingerea legii, programului sau declaraţiei politice de care 
guvernul îşi leagă existenţa sa.

Adoptarea legilor ca urmare a angajării răspunderii politice a Guvernului are 
ca importantă consecinţă absenţa oricăror discuţii sau deliberări parlamentare 
asupra proiectului de lege. În cazul în care Guvernul este sprijinit de o majoritate 
confortabilă în Parlament, prin această procedură poate obţine adoptarea 
legilor prin „ocolirea Parlamentului”, ceea ce poate avea consecinţe negative 
privind respectarea principiului separaţiei puterilor în stat – dar şi în privinţa 
rolului Parlamentului, aşa cum este definit de art. 61 din Constituţie. În 
consecinţă, recurgerea la această procedură constituţională de către Guvern 
pentru adoptarea unei legi trebuie să aibă un caracter excepţional, justifi cat de 
o situaţie politică şi un imperativ social bine conturate.

Acest aspect deosebit de important pentru respectarea principiilor 
democratice ale statului de drept de către Guvern a fost bine evidenţiat de Curtea 

1 G. Iancu, Drept constituţional şi instituţii publice, Ed. All Beck, Bucureşti, 2010, p. 482.
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Constituţională a României: „La această modalitate simplifi cată de legiferare 
trebuie să se ajungă in extremis, atunci când adoptarea proiectului de lege în 
procedură obişnuită sau în procedură de urgenţă nu mai este posibilă ori atunci 
când structura politică a Parlamentului nu permite adoptarea proiectului de lege 
în procedura curentă sau de urgenţă”1. Practica politică a Guvernului din ultimii 
ani este contrară acestor reguli şi principii; executivul a recurs în mod frecvent 
la asumarea răspunderii nu numai pentru o singură lege, ci şi pentru pachete de 
legi – fără o justifi care în sensul celor arătate de Curtea Constituţională.

Politicianismul guvernului – clar exprimat prin frecvenţa mare a recurgerii la 
această procedură constituţională – aduce atingere gravă principiului pluralismului 
politic, care este o valoare importantă a sistemului de drept consacrat de 
dispoziţiile art. 1 alin. (3) din Constituţie, dar şi principiului dreptului parlamentar 
care arată că „opoziţia se exprimă şi majoritatea decide”2. „A nega dreptul opoziţiei 
de a se exprima este sinonim cu negarea pluralismului politic care, potrivit art. 1 
alin. (3) din Constituţie constituie o valoare supremă şi este garantat. Principiul 
„majoritatea decide, opoziţia se exprimă” presupune ca în toată organizarea şi 
funcţionarea Camerelor Parlamentului să se asigure ca majoritatea să nu fi e 
obstrucţionată îndeosebi în desfăşurarea procedurii parlamentare, dar și ca 
majoritatea să decidă numai după ce opoziţia s-a exprimat”3.

Cenzura Curţii Constituţionale nu s-a dovedit suficientă şi eficientă 
pentru a determina Guvernul să respecte aceste valori ale statului de drept. 
În contextul acestor argumente, susţinem propunerea de revizuire a acestor 
dispoziţii constituţionale, limitând dreptul Guvernului de a recurge la angajarea 
răspunderii sale pentru un singur proiect de lege într-o sesiune parlamentară. 
Totuşi, în opinia noastră nu există nici o justificare pentru a exclude de la 
limitarea angajării răspunderii Guvernului situaţii care vizează proiectul legii 
bugetului de stat şi al asigurărilor sociale de stat.

2. Toate guvernele postdecembriste au recurs masiv la practica 
ordonanţelor de urgenţă, fapt amplu criticat în literatura de specialitate. 
Condiţiile şi interdicţiile introduse prin Legea de revizuire din 2003 privind 
regimul constituţional al ordonanţelor de urgenţă se dovedesc în practică 
insuficiente pentru a limita această practică a executivului, iar controlul 
Curţii Constituţionale s-a dovedit de asemenea insufi cient şi chiar neefi cient. 
Consecinţa unei astfel de practici este încălcarea rolului Parlamentului ca „unica 
autoritate legiuitoare a ţării” (art. 61 din Constituţie) şi crearea unui dezechilibru 
între executiv şi legislativ prin accentuarea puterii discreţionare a Guvernului, 
care de multe ori s-a transformat în exces de putere.

În perspectiva unei revizuiri a Legii fundamentale propunem ca art. 115 
alin. (6) din Constituţie să fi e modifi cat în sensul de a se interzice adoptarea 
ordonanţelor de urgenţă în domeniul legilor organice. În acest fel se 
protejează un domeniu important de relaţii sociale – considerate de legiuitorul 
constituţional ca esenţiale pentru sistemul social şi statal – de excesul de putere 
al executivului prin practica emiterii de ordonanţe de urgenţă.

1 Decizia nr. 1557 din 18 noiembrie 2009, publicată în M. Of. nr. 40 din 19.01.2010.
2 I. Muraru, M. Constantinescu, Drept parlamentar românesc, Ed. All Beck, Bucureşti, 

2005, p. 55-69.
3 I. Muraru, M. Constantinescu, op. cit., p. 56
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3. În opinia noastră este necesar ca rolul Curţii Constituţionale de garant 
al Legii fundamentale să fi e amplifi cat prin noi atribuţii, cu scopul de a limita 
excesul de putere al autorităţilor statului. Nu suntem de acord cu cele afi rmate 
în literatura de specialitate că o posibilă ameliorare a justiţiei constituţionale 
s-ar putea realiza prin reducerea atribuţiilor instanţei de contencios 
constituţional1. Este adevărat, Curtea Constituţională a pronunţat unele decizii 
discutabile sub aspectul respectării limitelor exercitării atribuţiilor care îi revin 
potrivit Constituţiei, prin asumarea rolului de legiuitor pozitiv2. Reducerea 
atribuţiilor instanţei constituţionale pentru acest motiv nu este o soluţie cu 
fundament juridic. Desigur, reducerea atribuţiilor unei autorităţi a statului are 
drept consecinţă eliminarea riscului de exercitare defectuoasă a acelor atribuţii. 
Nu în acest mod se realizează într-un stat de drept perfecţionarea activităţii unei 
autorităţi a statului, ci prin căutarea unor soluţii juridice de realizare în condiţii 
mai bune a atribuţiilor care se dovedesc a fi  necesare sistemului statal şi social.

În atribuţiile Curţii Constituţionale poate fi  inclusă și pronunţarea asupra 
constituţionalităţii actelor administrative exceptate de la controlul de 
legalitate al instanţelor de contencios administrativ. Această categorie de acte 
administrative – la care se referă art. 126 alin. (6) din Constituţie şi dispoziţiile Legii 
nr. 544 din 2004 a contenciosului administrativ – sunt deosebit de importante 
pentru întregul sistem social şi statal. Prin urmare este necesar un control de 
constituţionalitate, deoarece în lipsa acestuia puterea discreţionară a autorităţii 
administrative emitente este nelimitată, cu consecinţa posibilităţii restrângerii 
excesive a exerciţiului drepturilor şi libertăţilor fundamentale sau a încălcării 
unor valori constituţionale importante. Pentru aceleaşi argumente ar trebui ca 
instanţa noastră constituţională să poată controla sub aspectul constituţionalităţii 
şi decretele Preşedintelui de instituire a procedurii referendumului.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are competenţa să adopte decizii în 
procedura recursului în interesul legii, care sunt obligatorii pentru instanţe. În 
lipsa oricărui control de legalitate sau constituţionalitate practica a demonstrat 
că în numeroase situaţii instanţa supremă şi-a depăşit atribuţia de a interpreta 
legea, şi a modificat sau completat acte normative prin astfel de decizii, 
comportându-se ca un veritabil legiuitor, încălcând astfel principiul separaţiei 
puterilor în stat3.

În aceste condiţii, cu scopul de a evita excesul de putere al instanţei 
supreme, considerăm că se impune a se atribui Curţii Constituţionale 
competenţa de a se pronunţa asupra constituţionalităţii deciziilor Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie adoptate în procedura recursului în interesul legii.

4. Excesul de putere al tuturor autorităţilor statului, paradoxal în limitele 
legii, apare ori de câte ori actele normative recunosc o marjă de apreciere din 
partea organului decident (Parlament, autorităţi administrative sau instanţe 
judecătoreşti), asupra momentului deciziei sau în privinţa măsurilor dispuse. 
Practica statală din România a arătat că în multe situaţii conţinutul deciziei 

1 G. Vrabie, Natura juridică a curţilor constituţionale şi locul lor în sistemul autorităţilor 
publice, în Revista de Drept Public nr. 1/2010, p. 33.

2 Ne referim cu titlu de exemplu la decizia nr. 356 din 2007, publicată în M. Of. nr. 322 din 
14 mai 2007 şi la decizia nr. 98 din 2008, publicată în M. Of. nr. 140 din 22 februarie 2008.

3 Pentru dezvoltări a se vedea M. Andreescu, Constituţionalitatea recursului în interesul 
legii şi ale deciziilor pronunţate, în Curierul Judiciar nr. 1/2011, p. 32-36.
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care se poate materializa în: lege, ordonanţă a Guvernului, acte ale autorităţilor 
administrative de la toate nivelurile, acte judiciare ale parchetelor sau hotărâri 
judecătoreşti, depăşesc prin dispoziţii – în special de natură restrictivă – ceea 
ce este necesar pentru realizarea scopului legii, sau sunt inadecvate situaţiei 
de fapt. Astfel de manifestări ale puterii pot aduce grave prejudicii drepturilor 
fundamentale ale omului sau interesul public, într-un cuvânt trăsăturilor statului 
de drept. Criteriul care ar putea permite cenzurarea de către instanţe a acestor 
forme ale abuzului de putere este în opinia noastră principiul proporţionalităţii.

Proporţionalitatea este un principiu fundamental al dreptului consacrat 
explicit în reglementări constituţionale, legislative şi instrumente juridice 
internaţionale. Este bazat pe valorile dreptului raţional ale justiţiei şi echităţii, 
exprimând existenţa unui raport echilibrat sau adecvat între acţiuni, situaţii, 
fenomene, fi ind un criteriu pentru limitarea măsurilor dispuse de autorităţile 
statului la ceea ce este necesar pentru atingerea unui scop legitim, în acest 
fel fiind garantate drepturile fundamentale şi evitat excesul de putere al 
autorităţilor statului. Proporţionalitatea este un principiu de bază al dreptului 
Uniunii Europene, fi ind consacrat expres de dispoziţiile art. 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană1.

Apreciem că reglementarea expresă a acestui principiu numai în conţinutul 
dispoziţiilor art. 53 din Constituţie, cu aplicare în domeniul restrângerii 
exerciţiului unor drepturi este insufi cient pentru a pune în valoare întreaga 
semnifi caţie şi importanţă a principiului pentru statul de drept.

Este util ca la art. 1 din Constituţie să se adauge un nou alineat care 
să prevadă că „Exercitarea puterii statale trebuie să fie proporţională şi 
nediscriminatorie”. Această nouă reglementare constituţională s-ar constitui 
ca o veritabilă obligaţie constituţională pentru toate autorităţile statului 
– de a-şi exercita atribuţiile în aşa fel încât măsurile adoptate să se înscrie 
în limitele puterii discreţionare recunoscute de lege. Totodată se creează 
posibilitatea pentru Curtea Constituţională de a sancţiona pe calea controlului 
de constituţionalitate al legilor şi ordonanţelor excesul de putere în activitatea 
Parlamentului şi a Guvernului, folosind drept criteriu principiul proporţionalităţii.

Desigur, existenţa unui sistem instituţional statal viabil, performant 
calitativ, bine structurat şi armonizat – inclusiv sub aspectul calităţii morale 
şi profesionale a demnitarilor, funcţionarilor publici şi magistraţilor – este 
evident un factor ontologic de substanţă pentru a elimina sau cel puţin diminua 
excesul de putere al autorităţilor statului sub toate formele sale, cu deosebire 
în situaţiile în care măsurile dispuse prin manifestări de voinţă politice şi 
juridice îmbracă forma legalităţii, dar sunt în evidentă contradicţie cu cerinţele 
principiului legitimităţii.

Întărirea puterii judecătoreşti, a controlului instanţelor de judecată, dar şi 
a controlului de constituţionalitate – în special în situaţiile în care se pune în 
discuţie încălcarea drepturilor omului sau a principiilor statului de drept, cu 
deosebire separaţia şi echilibrul puterilor – poate fi  o soluţie viabilă pentru a 
garanta nu numai legalitatea măsurilor dispuse de autorităţile statului, dar şi 
legitimitatea acestora.

1 Pentru dezvoltări a se vedea M. Andreescu, Proporţionalitatea, principiu al dreptului 
Uniunii Europene, în Curierul Judiciar nr. 10/2010, p. 593-598
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Dezbateri:
Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu:
Apreciez intervenţia domnului judecător și din perspectiva, sau mai ales din 

perspectiva practicianului ca judecător. Am fost procuror acum 35 de ani. De 
24 de ani sunt profesor și avocat și am lucrat în administraţie „de la virgulă”.

Câteva cuvinte cheie care ne-au fost evocate de acest text și apreciez – 
de multe ori l-am comparat pe domnul profesor cu profesorul Stegăroiu, un 
penalist care a făcut fi losofi e. Am predat o perioadă penalul după cursul lui 
Stegăroiu, un om absolut magnifi c. Comparaţia nu mi se pare deloc forţată 
având în vedere abordarea fi losofi că.

Câteva cuvinte cheie, aparent paradoxale: dictatură în democraţie. Apoi, 
problema formelor fără fond, de care a vorbit și domnul profesor – acum cu 
trimitere la camera preliminară, iar de curând Curtea Constituţională a dat 
o decizie prin care spune că în camera preliminară este obligatorie prezenţa 
procurorului și a avocatului. Ce facem cu celebrul articol 6 din Tratatul de la 
Lisabona, care vorbește nediferenţiind actul de justiţie de ceea ce se numește 
participarea cu arme egale la procesul de justiţie? Iată că ceea ce a spus 
domnul profesor este perfect posibil, este cea mai perfi dă formă de aplicare a 
democraţiei, pe de-o parte.

Un alt cuvânt cheie, pe care mi l-a evocat domnul profesor și care vine și 
din practica mea avocaţială și de fost procuror – n-am pus niciodată semnul 
egalităţii între judecător și procuror din perspectiva conceptului de magistrat.

Magister puerorum suntem și noi toţi care suntem dascăli. Conceptul de 
magistrat este un concept care acoperă, disimulează și vine în consens cu ceea 
ce a spus domnul profesor în sensul că se poate disimula.

Magistraţii hotărăsc. Nu! Magister iudex este cel care stă pe scaun regesc și 
care decide, iar de aici derivă o altă chestiune care este larg dezbătută în acest 
moment în spaţiul anglo-saxon – și vă mărturisesc că fi ul meu este absolvent de 
Cambridge, eu însumi am un ordin de excelenţă al Universităţii din Cambridge 
și sunt foarte mândru de chestia asta – al sistemului de common-law care se 
aplică întâmplător în 72 de ţări, al curţilor cu juraţi: vox populi, vox dei este ideea 
care a generat statul de drept!

Curtea Constituţională ca secţie a Curţii de Casaţie a fost aferentă unor 
concepte diferite. Judecătorul, spunea marele Dissescu – el însuși avocat, 
care atunci când a murit a spus: „am avut în această viaţă tot ceea ce mi-a 
oferit viaţa, iar voi cei care mă îngropaţi să nu mă plângeţi pentru că am avut 
posibilitatea să fac lumina” – spunea despre judecător, defi nindu-l, că este 
coroana mirifi că a statului.

Într-adevăr, ceea ce a prezentat domnul Andreescu vorbește despre această 
relaţie de complementaritate între individ și stat, dar și Kelsen, Max Weber – în 
teoria despre dominaţie – vorbește despre acest lucru. Între individ și stat există 
o relaţie fundamentală, individul își dorește mult mai multă libertate, iar statul 
dorește din ce în ce mai mult să i-o reprime. La mijloc ar trebui să fi e ceea ce se 
numește regulă și ajungem din nou la o chestiune foarte interesantă, anume la 
situaţia care generează ideea de respectare a legii și conceptul de legitimitate.

Avem, din fericire, și posibilitatea limitării abuzului – deși pare un paradox 
al judecătorului; avem acţiunea în regres pentru soluţiile date de către Curtea 
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Europeană a Drepturilor Omului, dar administraţia, apropo de tema discuţiei 
noastre nu o face. De ce? Există o oarecare temere; se vorbea de guvernarea 
judecătorilor în SUA. Nu este un concept care poate fi  privit cu nonșalanţă, 
pentru că raţiunea și somnul ei poate naște monștri instituţionali. Mi se pare 
că o asemenea abordare făcută de către domnul Andreescu este extrem de 
importantă, inclusiv discuţia care se face – și întâmplător cunosc foarte bine 
practica constituţională a Curţii Constituţionale de la Karlsruhe – care practic 
generează în spaţiul european principiile care au dus la Tratatul de la Lisabona 
și în care procurorul magistrat, pentru că are o câtime din putere, este asimilat 
agenţilor puterii executive cu toate consecinţele care decurg de aici. Acest 
echilibru este extrem de fragil.

Ideea de justiţie trebuie privită în sensul plenar al cuvântului, iar din 
perspectiva mea acest raport între interesul individului și interesul comunităţii 
trebuie privit și echilibrat, dar de către cine? De cineva care trebuie să fie 
absolut independent. Cine stabilește o asemenea independenţă? Conceptul 
de legitimitate.

Este enorm, practic ce a spus domnul profesor dezvoltă enorm de multe 
probleme care sunt enorm de dureros și de actuale.

Mulţumesc!
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Delimitarea sferei constrângerii administrative 
în raport de răspunderea administrativă

Prof. univ. dr. Iulian NEDELCU
Universitatea din Craiova/ FDSA

E-mail: avocatnedelcu@yahoo.com

1. Introducere

Într-o argumentare fi losofi co-juridică am putea spune că atât în ştiinţa 
dreptului, cât şi în fi lozofi e, fenomenul răspunderii sociale apare ca un complex 
de relaţii din cadrul raporturilor de natură confl ictuală dintre un agent al acţiunii 
sociale şi subsistemele sociale, mai precis dintre agent şi autoritatea acestor 
subsisteme. Fenomenul răspunderii se manifestă deci numai pe „terenul răului 
înfăptuit”, el se determină nemijlocit prin încălcarea unei norme sociale. Prin 
intermediul răspunderii administrative se urmăreşte atât restabilirea ordinii 
normative, sistându-se pe calea constrângerii acţiunea contrară acestei ordini, 
cât şi concretizarea unei reacţii negative a autorităţilor sociale (privite la nivel 
micro, mezo sau macro social) asupra autorului faptei respective, punându-l 
pe acesta într-o situaţie neplăcută, nedorită, astfel încât să conştientizeze 
semnificaţia negativă a faptei sale şi necesitatea unei conduite conforme 
normelor sociale în viitor1.

Răspunderea administrativă intervine deci direct şi nemijlocit prin 
mecanismul constrângerii administrative, dar nu se identifi că cu acesta, dacă 
avem în vedere funcţiile răspunderii şi respectiv ale constrângerii.

Răspunderea administrativă ca fenomen socio-juridic are deci ca fi nalitate 
atât autoreglarea sistemului (sub-sistemului) social, cât şi condamnarea, 
dezaprobarea faptei dereglatoare, în scopul corectării atitudinii viitoare a 
autorului ei, formării spiritului său de responsabilitate2, pe când prin intermediul 
constrângerii se vizează numai funcţia de autoreglare a sistemului (sub-
sistemului) social. Vom reţine că orice formă a răspunderii sociale – implicit a 
răspunderii juridice, deci şi răspunderea administrativă – urmăreşte realizarea 
unei funcţii autoreglator–sancţionatorie pentru sistemul global ori pentru 
anumite subsisteme ale sale.

Mai mult, este de menţionat că anumite măsuri de constrângere 
administrativă sau dacă vrem, de poliţie administrativă, intervin tocmai pentru 
a preveni săvârşirea unor fapte antisociale, ca măsuri de siguranţă, iar altele 
pentru protecţia drepturilor omului ori pentru apărarea valorilor cetăţii ce sunt 
prevăzute de lege. Este vorba de măsuri administrative care intervin, pur şi simplu, 
în procesul „pozitiv” de aplicare a legii şi nu pentru că s-a încălcat o lege. De 
cele mai multe ori ele urmăresc tocmai prevenirea încălcării legii şi a drepturilor 

1 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Ed. All Beck, 
Bucureşti, 2001, vol. I, p. 338.

2 A se vedea, cu privire la dialectica raportului dintre răspunderea socială şi 
responsabilitatea socială, M. Florea, op. cit.; N. Popa, Responsabilitatea socială şi răspunderea 
juridică, Viitorul Social nr. 3/1979, p. 601-605. 
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omului, protejate de această lege. Întărind ideea de mai sus, reţinem că aceste 
măsuri, pe care le-am denumit sancţiuni de drept administrativ1, nu intervin ca 
urmare a existenţei unei stări confl ictuale, determinată de săvârşirea unei fapte 
ilicite, adică pe terenul „răului înfăptuit”, concretizând tragerea la răspundere 
juridică, ci pentru a concretiza valoarea cuprinsă în substanţa normei (legii).

În asemenea situaţii, răspunderea administrativă poate să apară numai 
dacă „agentul acţiunii sociale” (persoană fi zică sau o colectivitate) se opune 
realizării de către autoritatea socială competentă (organ sau funcţionar public) 
a măsurilor respective, cum pot să intervină şi măsuri de executare silită (altă 
formă de manifestare a constrângerii administrative).

Problema este foarte delicată, istoria a confi rmat că sub pretextul protecţiei 
vieţii integrităţii fi zice sau psihice – a sănătăţii omului în general – mai ales în 
sisteme totalitare, în realitate s-au încălcat drepturi elementare ale omului. 
Este de fapt una dintre problemele cele mai discutate în această perioadă, 
soluţiile fi ind diferite de la o ţară la alta dintre cele cu tradiţie democratică, în 
legătură cu una şi aceeaşi situaţie (de exemplu, obligarea la tratament medical 
şi, deci, internarea forţată: a alcoolicilor sau persoanelor care se droghează etc.). 
În legătură cu acest aspect precizăm faptul că în doctrină2 s-a semnalat faptul că 
autorităţile administraţiei publice, într-un veritabil stat de drept, nu pot acţiona 
decât în funcţie de soluţiile stabilite de lege, iar actele administrative care se 
întocmesc cu acest prilej sunt supuse contenciosului administrativ (judiciar). 
În ipoteza unor acte administrative emise în împrejurări excepţionale, exceptate 
deci de la controlul instanţelor judecătoreşti, trebuie să existe calea unui recurs 
la instanţele de contencios administrativ, un recurs pentru exces de putere al 
autorităţii (agentului) administraţiei publice sau, după caz, al celui administrat3.

2. Aspecte teoretice

În această ordine de idei, trebuie să admitem că răspunderea juridică 
administrativă, prin formele specifi ce dreptului administrativ, apare doar ca 
un cadru subsidiar de manifestare a constrângerii administrative şi oricum nu 
este singurul.

În concluzie, reţinem că orice măsură cu caracter sancţionator dispusă de 
o autoritate a administraţiei publice este, implicit, şi o formă de manifestare 
a constrângerii administrative, dar nu orice „sancţiune de drept administrativ”, 
adică orice măsură de poliţie administrativă este o formă de concretizare a 
răspunderii specifi ce dreptului administrativ.

Faţă de cele de mai sus, constrângerea administrativă a fost defi nită ca fi ind 
ansamblul măsurilor (acte juridice, operaţiuni administrative, fapte materiale) 
luate (efectuate) de autorităţile administraţiei publice, în baza legii, cu folosirea 
puterii de stat şi, dacă este cazul, împotriva voinţei unor subiecte de drept, 
pentru a sancţiona încălcarea normelor de drept administrativ, a preveni 

1 A. Iorgovan, Drept administrativ, op. cit., 1989, p. 155. 
2 A. Iorgovan, Drept administrativ - Tratat elementar, vol. II, Ed. Hercules, București, 1993, 

p. 288-289, respectiv p. 335 pct. 1 lit. d).
3 D. Apostol Tofan, Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, 

Ed. All Beck, București, 1999.
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săvârşirea unor fapte antisociale şi a apăra drepturile cetăţenilor sau după caz, 
pentru a asigura executarea actelor autorităţilor judecătoreşti, respectiv ale 
Avocatului Poporului, Curţii Constituţionale şi Curţii de Conturi1.

Faţă de formularea defi niţiei, autorul citat a considerat că sunt necesare 
unele explicaţii, mai ales pe linia clarifi cării fundamentelor teoretice ale inter-
relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice, pe de o parte, şi noile 
autorităţi constituţionale vizate (Avocatul Poporului, Curtea Constituţională, 
Curtea de Conturi), pe de altă parte.

Constituţia României plasează Avocatul Poporului la finele Titlului II, 
consacrat drepturilor şi îndatoririlor fundamentale, şi nu în Titlul III, consacrat 
autorităţilor publice sau, într-un titlu special, cum este Titlul V, consacrat Curţii 
Constituţionale. Această problemă a locului ocupat de o autoritate publică, în 
structura unei constituţii, nu poate reprezenta, însă, singurul criteriu pentru 
stabilirea naturii juridice a acelei autorităţi publice, implicit a inter-relaţiilor 
sale cu alte autorităţi. Alături de acest criteriu formal, trebuie să avem în 
vedere şi criteriul material, anume substanţa reglementării. Din acest punct de 
vedere, apreciază pe bună dreptate autorul, se poate constata că inter-relaţiile 
organice şi funcţionale ale Avocatului Poporului sunt legate de Parlament, mai 
exact el este numit de către acesta şi prezintă rapoarte celor două Camere ale 
Parlamentului (art. 60), rezultând că, din acest punct de vedere, ne afl ăm în 
prezenţa unei autorităţi statale „din sfera legislativului” şi nu a „executivului” 
ori a „judiciarului”. Pe de altă parte, trebuie să remarcăm că raţiunea Avocatului 
Poporului este „apărarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor”, faţă de 
autorităţile şi persoanele publice care acţionează abuziv, cu exces de putere. 
Apoi, pentru a delimita sfera acestor autorităţi, suntem obligaţi de exigenţele 
interpretării sistematice a Constituţiei, să vedem care este raţiunea de a fi  a 
autorităţilor administrative şi a autorităţii judecătoreşti.

3. Cercetarea ştiinţifi că

Coroborând art. 58-60 referitoare la Avocatul Poporului, cu art. 124-134 din 
Constituţie referitoare la Autoritatea judecătorească, vom ajunge la concluzia că 
Avocatul Poporului nu se poate substitui instanţelor judecătoreşti, Ministerului 
Public şi nici nu poate cere Parlamentului, prin rapoartele sale, anularea 
hotărârilor acestor autorităţi. El ar putea, cel mult, să ceară perfecţionarea 
cadrului legislativ al organizării şi desfăşurării activităţii acestor autorităţi, cum, 
de asemenea, ar putea să introducă acţiuni, în numele cetăţenilor, în justiţie. 
Sub nici o formă, însă, Avocatul Poporului nu ar putea să facă aprecieri asupra 
hotărârilor judecătorești defi nitive. Aşa, prin eliminare, ajungem la concluzia că 
Avocatul Poporului gardează cetăţenii faţă de excesele administraţiei publice, 
fi ind, din acest punct de vedere, o instituţie legată de „puterea executivă” şi nu 
de „puterea judecătorească”. Am putea spune că Avocatul Poporului, ca esenţă, 
este o structură de natură administrativă, dar pusă în „slujba” Parlamentului, 
cum Curtea de Conturi este o structură de natură administrativă2 care, de 

1 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, p. 366.
2 Până la revizuirea Constituţiei din 2003 Curtea de Conturi avea şi atribuţii jurisdicţionale, 

fi ind indiscutabil în prezenţa unei instituţii cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale. Pentru 
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asemenea, are şi rol de instrument al Parlamentului în realizarea funcţiei sale 
de control asupra „executivului”.

În Constituţia comentată se arată, dar într-o semnificaţie mai mult 
metaforică, că instituţia românească Avocatul Poporului, care evocă 
tradiţionalul Ombudsman din ţările nordice – termen intraductibil – este 
„procuror parlamentar pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti”.1 
Această califi care nu poate conduce la asimilarea Avocatului Poporului cu 
magistraţii. Nu mai puţin, nu se poate ajunge nici la o asimilare a Avocatului 
Poporului cu autorităţile administraţiei publice. Ca materie didactică, instituţia 
este cu siguranţă de drept constituţional şi nu de drept administrativ. Din 
această perspectivă, apare justifi cată includerea Avocatului Poporului în sfera 
autorităţilor care au dreptul la sprijin din partea autorităţilor administraţiei 
publice în realizarea prerogativelor ce le sunt conferite de Constituţie şi legi, 
inclusiv sub forma diferitelor măsuri de constrângere (poliţie) administrativă.

De altfel, art. 56 alin. (2) din Constituţie consacră principiul după care 
autorităţile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul 
necesar în exercitarea atribuţiilor sale. „Din acest principiu rezultă nu numai că 
o autoritate publică nu-i poate refuza, pe un motiv sau altul, colaborarea, fi ind 
obligată să-i pună la dispoziţie toate informaţiile necesare, dar şi că alte autorităţi 
publice, cum ar fi  Ministerul Public sau Poliţia, nu-i pot refuza sprijinul, dacă este 
necesar”2. Desigur, reglementările cu privire la sfera, modalităţile, fi nalitatea 
acestui sprijin – în ceea ce priveşte autorităţile administraţiei publice – sunt 
dezvoltate în legea organică a Avocatului Poporului.

Cât priveşte Curtea Constituţională, de asemenea, ni se pare justifi cat să fi e 
inclusă printre autorităţile care au dreptul să pretindă sprijinul administraţiei 
publice în realizarea prerogativelor sale constituţionale. Curtea Constituţională, 
deşi nu intră în sfera „puterii judecătoreşti”, este un organ special specializat de 
jurisdicţie, un organ politico-jurisdicţional3 menit, în principal, să asigure, pe 
calea controlului de constituţionalitate, supremaţia Constituţiei în sistemul 
normativităţii juridice din ţară.

4. Concluzii şi implicaţii

Întotdeauna a existat tendinţa – care se mai manifestă şi în prezent – de a se 
explica orice aspect nou apărut în sfera răspunderii juridice fi e prin intermediul 

o analiză a naturii juridice de contestare a actelor de control întocmite de către curtea de 
conturi a României a se vedea: V. Vedinaș, Ioan Lazăr, Natura juridică a procedurii de contestare 
a actelor de control/audit întocmite de Curtea de Conturi a României, în Pandectele Române 
nr. 10/2010, p. 65-72. Totodată pentru o analiză a jurisdicţiilor administrative în dreptul 
românesc a se vedea: Ioan Lazăr, Jurisdicţii administrative în materie fi nanciară, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti 2011, p. 63-67. 

1 M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituţia 
României, comentată şi adnotată, Regia autonomă Monitorul Ofi cial Bucureşti, 1992, p. 130. 

2 Ibidem, p. 132. 
3 Ibidem, p. 303. A se vedea pe larg, asupra naturii juridice a Curţii Constituţionale în 

sistemul nostru constituţional, M. Constantinescu, I. Muraru, Jurisdicţia constituţională în 
România, în Revista de Drept Public, Serie Nouă, nr. 1/1995, p. 61-62. 
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categoriilor, construcţiilor teoretice, instituţiilor răspunderii civile, fi e prin cele 
ale răspunderii penale.

În această situaţie – arată prof. Antonie Iorgovan – se află şi doctrina 
referitoare la încadrarea juridică a răspunderii pe care o atrage încălcarea 
normelor juridice asupra autorităţilor administrative sau a agenţilor acestora 
(pentru repararea pagubelor cauzate fi e din culpă, fi e fără culpă (răspunderea 
obiectivă), doctrină care mult timp a încadrat regimul juridic al abaterilor 
administrative (inclusiv al contravenţiilor) în tradiţionalele tipare civile sau 
penale.

Profesorul A. Iorgovan explică acest lucru prin interesul de a fi apărat 
principiul separării puterilor, de realizarea echilibrului între cele trei puteri 
(legislativă, executivă şi judecătorească), principiu ce nu îngăduie puterii 
executive competenţa de a trage la răspundere și de a sancţiona. Pe linia 
acestei teorii – susţine autorul – contravenţiile erau considerate, de regulă, 
fapte penale, deşi sfera lor cuprinde şi încălcările hotărârilor autorităţilor 
administrative (centrale sau locale), iar măsurile coercitive pe care le aplică 
administraţia, inclusiv amenzile), sunt considerate fie sancţiuni penale (în 
cazul contravenţiilor) ori „sancţiuni juridice civile”, îndeosebi în SUA şi în restul 
spaţiului anglo-saxon (în lucrările de specialitate întâlnim o subdiviziune 
intitulată semnifi cativ „Individul şi statul”, fi ind tratate atât libertăţile civile, 
dar şi puterile poliţiei etc.1). Când se admite totuşi existenţa sancţiunilor 
administrative, care „în ciuda asemănărilor lor cu sancţiunile penale” sunt 
califi cate decizii administrative, iar nu „acte de jurisdicţie penală”2, se precizează 
totodată că aceste sancţiuni reprezintă o putere exorbitantă a administraţiei, 
străină de ordinea jurisdicţiilor penale. Doctrina occidentală, în general; doctrina 
franceză, în particular, în consonanţă cu legislaţia, evită folosirea termenului de 
răspundere atunci când este vorba de o acţiune a administraţiei asupra celor 
administraţi, implicit se evită sintagma sancţiune administrativă, în schimb 
este foarte uzuală sintagma poliţie administrativă, impusă încă din perioada 
revoluţiei, în vigoare şi în prezent.

Există însă o bogată doctrină şi jurisprudenţă cu privire la limitele puterilor 
de poliţie, fi e în sensul excesului de putere, când măsurile de poliţie devin ilegale 
şi atrag răspunderea administraţiei, fi e în sensul ilegalităţii prin inacţiunea 
administraţiei, când refuzul de a lua măsurile de poliţie administrativă atrage, 
de asemenea, răspunderea administraţiei. Prin urmare în această perspectivă 
din sfera poliţiei administrative se ajunge în sfera răspunderii numai dacă se 
depășesc limitele legale.

1 Vezi, cu titlu de exemplu, H. Barnett, Constitutional and Administrative Law, Second 
Edition, Canvendish Publishing Limited, 1998; AW. Bradley, K.o. Ewing, Constitutional and 
Administrative Law, Twelfth Longman, 1997, Partea a III-a intitulată Cetăţenii şi statul, în timp 
ce Partea a II-a denumită Principii generale de drept constituţional, Partea a II-a, Instituţii de 
guverernământ, unde sunt tratate inclusiv curţile şi mecanismul justiţiei, ca Partea a IV-a să 
fi e intitulată Dreptul administrativ, care se încheie cu cercetarea controlului judiciar asupra 
administrative, uzul de putere ilegal şi iraţional, respectiv cu responsabilitatea admir publice 
şi a Comunei, p. 768-830.

2 A. de Laubadere, Traite elementaire de droit administratif, L.G.D.J., vol. 1, Paris, 1970, p. 
281.
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Principiul responsabilităţii administrative sau, altfel spus, responsabilitatea 
ca instituţie a dreptului administrativ francez, evocă ideea unei acţiuni a celor 
administraţi.

Toate aceste aspecte l-au determinat pe autorul mai sus invocat să 
afirme că în dreptul contemporan sunt reglementate o serie de sancţiuni 
administrative, cu toate că noţiunea de răspundere administrativă nu este 
peste tot recunoscută de doctrină. Cele mai importante sancţiuni administrative 
sunt „măsurile” de poliţie administrativă, măsurile coercitive ce intervin pentru 
abateri de la disciplina fi nanciară, respectiv pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
funcţiei publice. Tocmai de aceea, se impun unele clarifi cări atât sub aspect 
conceptual, cât şi sub aspect logico-metodologic, în discuţie intrând termenii: 
răspundere, constrângere şi poliţie. Nu este vorba doar de o revenire la 
terminologia din perioada interbelică, ci de un proces mult mai complex, de 
evaluare a semnifi caţiei noţiunilor respective, ţinând seama de teoriile actuale 
din dreptul administrativ. Vom constata cu uşurinţă că doctrina românească de 
după război a dezvoltat mult teoria răspunderii în dreptul administrativ, doctrină 
ce reprezintă un bun câştigat. Singura problemă care apare în acest context de 
idei este raportul dintre constrângerea administrativă şi poliţia administrativă, 
termenul de poliţie administrativă nefi ind utilizat în lucrările publicate la noi 
după 1948 şi până în 19891.

Relaţiile interumane din societate, în condiţiile existenţei statului, sunt 
reglementate prin norme juridice care urmăresc desfăşurarea acestora potrivit 
voinţei celor afl aţi la conducerea statului, care pot reprezenta interesele fi e 
ale unor grupuri restrânse – în condiţiile statelor totalitare – fi e ale întregii 
colectivităţi, în condiţiile statelor democratice.

În cazul încălcării normelor juridice de drept administrativ, se pun în pericol 
valorile sociale pe care aceste norme le apără. Pentru ocrotirea acestor valori s-a 
stabilit o răspundere juridică, atunci când aceste norme juridice sunt încălcate 
– în sensul că persoanele care se fac vinovate de săvârşirea unor fapte prin care 
se încalcă ordinea de drept trebuie să suporte anumite consecinţe juridice, adică 
să fi e pasibile de aplicarea unor sancţiuni juridice.

Răspunderea juridică administrativă poate fi  utilizată fi e în accepţiunea 
de ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile sociale în cazul 
încălcării normelor juridice, fi e de situaţie juridică în care se afl ă persoana care 
a încălcat normele juridice2.

Între răspunderea administrativă, constrângerea administrativă şi sancţiunea 
administrativă există o foarte strânsă legătură, toate având ca scop asigurarea 
ordinii de drept.

Constrângerea juridică administrativă se realizează, în principal, prin aplicarea 
de sancţiunilor juridice prevăzute în normele de drept administrativ, iar aplicarea 
sancţiunii este o consecinţă a angajării răspunderii.

Trebuie menţionat însă faptul că în statele autentic democratice, în care 
normele juridice exprimă voinţa poporului şi îi promovează interesele, ordinea 

1 A. Iorgovan, Tratat de drept administrative, ediţia a III-a, Ed. All Beck, București, 2002, 
vol. II, p. 339 și urm.

2 V. Gilescu, A. Iorgovan, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, vol. II, partea II, T.U.B., 
Bucureşti, 1983, p. 81 şi urm.
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de drept se asigură în primul rând prin convingere, prin acţiunea conjugată a 
tuturor factorilor educaţionali de a determina membrii societăţii să respecte de 
bună voie normele juridice1.

Constrângerea juridică în general – inclusiv cea administrativă – intervine 
numai în situaţiile extreme, când activitatea de convingere nu dă rezultatele 
aşteptate, fi ind nevoie de aplicarea unor măsuri speciale, măsuri de coerciţie 
(constrângere), pentru asigurarea unei conduite civice corespunzătoare.

Normele juridice, de regulă, conţin şi sancţiunile care se pot aplica. Cu 
alte cuvinte, nerespectarea acestor norme stabileşte şi răspunderea juridică 
a persoanelor care le încalcă și după cum am văzut, în raport de gravitatea 
încălcării și de consecinţele faptei antisociale, există mai multe forme de 
răspundere juridică.

În doctrină se apreciază că în cadrul formelor răspunderii juridice un loc 
important îl ocupă răspunderea administrativă. Acest fapt se explică prin 
aceea că printre cele mai frecvente fapte antisociale se numără şi abaterile 
administrative, în primul rând săvârşirea de contravenţii2.

Subliniem faptul că răspunderea administrativă nu trebuie confundată cu 
răspunderea contravenţională, şi nici nu trebuie limitată la aceasta din urmă. 
Răspunderea contravenţională este o formă a răspunderii administrative, 
neîndoielnic, cea mai des întâlnită şi cea mai importantă3. Mai mult, se apreciază 
că în esenţă, răspunderea decurgând din săvârşirea unei contravenţii este o 
răspundere administrativă, întrucât contravenţia nu este altceva – prin natura sa 
– decât o abatere administrativă, alături de încălcarea altor norme ale dreptului 
administrativ.4

Mai există însă şi alte împrejurări care antrenează răspunderea 
administrativă, fără ca faptele respective să constituie contravenţii. Menţionăm 
de exemplu, dobânzile şi penalităţile de întârziere care se aplică pentru neplata 
la termen a impozitelor şi taxelor5, sau anularea unei autorizaţii în cazul încălcării 
unor norme juridice, fără ca aceste încălcări să fi e contravenţii.

1 Poate fi  invocat faptul că în doctrina din perioada dictaturii se susţinea același lucru și 
anume „Convingerea ca metodă principală de asigurare a respectării normelor juridice socialiste 
nu exclude constrângerea atunci când măsurile educative nu au avut efectele dorite”, dar - mai 
spunea autorul încercând să evite eventualele constrângerile specifi ce epocii respective, 
- „statul burghez folosește metoda constrângerii şi nu a convingerii ca principală metodă de 
asigurare a normelor juridice” ... Dimpotrivă, în statul socialist principala metodă de asigurare 
a legalităţii socialiste este convingerea” (I. Iovănaș, Drept administrativ și elemente de știinţa 
administraţiei, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1977, p. 341 și urm.). 

2 În legătură cu răspunderea administrativă, a se vedea V. Vedinaș, A. Iorgovan, N. Petrescu 
şi Al. Negoiţă, Drept administrativ şi elemente de ştiinţa administraţiei, T.U.B., Bucureşti 1988, 
p. 274 şi urm.; M. Anghene, Elemente de drept administrativ, Ed. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1958, 
p. 16 şi urm.; R. Ionescu, Drept administrativ, E.D.P., Bucureşti, 1970, p. 306 şi urm. 

3 Pentru analiza diferitelor opinii, vezi V. Gilescu, A. Iorgovan, op. cit., p. 81 şi urm.; 
A. Iorgovan, Drept administrativ. Tratat elementar, vol. III, Bucureşti, 1993, p. 198.

4 V. Prisăcaru, Tratat de drept administrativ român. Partea generală, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2002, p. 689.

5 A se vedea, în acest sens, art. 114 din Codul de procedură fi scală, republicat în M. Of. nr. 
560 din 24 iunie 2004.
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Săvârşirea unor asemenea fapte antrenează răspunderea administrativ-disci-
plinară, iar nu o răspundere contravenţională. Faptele respective nu sunt califi cate 
drept contravenţii, iar sancţiunile aplicate sunt sancţiuni administrativ-disciplinare 
– altele decât sancţiunile contravenţionale, acestea fi ind doar o parte din sancţiunile 
administrative.

Subiectul activ al răspunderii în dreptul administrativ este autoritatea 
publică faţă de care se răsfrâng consecinţele faptei şi în a cărei competenţă intră 
tragerea la răspundere a făptuitorului, autoritate care îi şi aplică sancţiunea. În 
procesul tragerii la răspundere juridică, autorul faptei devine subiect pasiv al 
răspunderii.

În raport cu fapta, autoritatea faţă de care se răsfrâng consecinţele 
reprezintă subiectul pasiv, iar autorul faptei – persoana fi zică sau juridică – are 
calitatea de subiect activ.
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Dezbateri:
Conf. univ. dr. Maria Orlov:
Pentru a fi  gestionată cu succes situaţia de criză, trebuie să ştim ce este 

ea, cine stabileşte că suntem sau nu în situaţie de criză şi ce implică ea? Spun 
aceasta pentru că, dacă ne uităm în lucrările profesorului Alexianu din perioada 
interbelică – în cursurile de constituţional domnia sa spunea că ea nu este 
niciodată unilaterală: economică sau politică. Întotdeauna criza economică este 
însoţită de cea socială, de cea politică şi chiar de cea morală. Deci, nu putem 
simplifi ca sintagma „criză”. Cel puţin în spaţiul nostru a apărut o modă care pune 
instrumentul de justifi care pentru abuzul de putere pe seama crizei care este.

Dacă mergem mai departe în cursul de drept public al profesorului Alexianu, 
observăm că tratau criza la capitolul „Revizuirea Constituţiei, Anularea 
Constituţiei” şi este legată de starea de urgenţă, de lovituri de stat, de dizolvări 
de parlamente, de transmiterea întregii puteri şefului Executivului. Şi atunci ne 
punem întrebarea: Suntem în situaţie de criză? Cine stabileşte dacă suntem în 
situaţie de criză? Ea este un mecanism complex, fără îndoială.

Dacă mă întorc la Republica Moldova, prima dizolvare a Parlamentului 
din istoria Republicii a fost în anul 2000, și nu a spus nimeni că este criză. 
S-a dizolvat Parlamentul pentru că sunt nişte instrumente în Constituţie de 
dizolvare şi am mers mai departe. Mai departe, în 2008 – când a început criza 
globală şi se vorbea mult şi toate statele au devenit în alertă pentru că este 
criză – la noi se spunea la nivel de conducerii de stat că în Republica Moldova 
nu există criză. Primul-ministru spunea: „Noi nu avem criză”. La momentul acela 
spuneam, în glumă: „nu avem economie, nu avem nici criză”. Dar este foarte 
simplist pentru a pătrunde în esenţă ce înseamnă criză – pentru că este criză 
morală totală în ţară, nu mai este respect nici faţă de lege, nici faţă de vecini, 
nici faţă de cei din jur – şi tocmai în perioada în care se anunţa că noi nu avem 
criză, în doi ani de zile se dizolvă de trei ori parlamentul. Dar iarăşi nimeni nu 
zice că este criză, ce fel de criză şi dacă sunt întrunite toate componentele crizei. 
Pentru că aşa consider: atunci când nu putem aprecia care sunt limitele crizei 
și ce fel de criză este, nu putem să aplicăm măsuri de gestionare, de ieşire din 
criză. Sunt doar nişte măsuri populiste.

Profesorul Paul Negulescu, a descris cele două teorii: germană şi franceză. 
Cea germană a situaţiilor de urgenţă, în care se puteau încălca toate drepturile 
constituţionale ale cetăţenilor fără nici un fel de remuşcare şi teoria franceză, 
care spunea: Constituţia și legile sunt sfi nte, trebuie respectate şi în situaţii de 
criză şi oferea soluţiile pe care a mers şi România în această perioadă. Atunci mă 
întreb: noi de care teorie ţinem şi dacă acceptăm că suntem în criză, de ce s-au 
suprimat sau încălcat drepturi, justifi cându-se cu situaţia de criză. Rezolvarea 
s-a făcut prin instrumentul gestiunii, am ieşit din criză prin faptul că au fost 
micşorate salarii și drepturi. Atunci când însăşi puterea nu recunoaşte că este 
criză putem să ne aşteptăm la nişte măsuri de revendicare, de ieşire din această 
criză? Aceasta, pentru că majoritatea măsurilor depind de puterea politică, care 
gestionează treburile societăţii.
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Criza administraţiei și administrarea crizei

Prof. dr. Ion DRAGOMAN
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, București

E-mail: iondragoman@yahoo.com

Dezbaterea de către Centrul de Drept Public și Știinţe Administrative al 
SNSPA a administraţiei publice în situaţii de criză presupune analizarea distinctă 
a crizei administraţiei și a gestiunii publice a crizelor, ceea ce înseamnă – mai 
întâi – defi nirea situaţiilor de criză, apoi a disfuncţionalităţilor și provocărilor 
administraţiei publice generatoare de criză și în fi nal identifi carea posibilelor 
oportunităţi de rezolvare a crizelor printr-o bună administrare a afacerilor 
publice.

Introducere: situaţiile de criză

Dicţionarele enciclopedice defi nesc criza fi e în sens medical, ca moment 
culminant în evoluţia unei boli care precede vindecarea sau agravarea bolii, fi e 
în sens general, ca fază în evoluţia unei societăţi caracterizată de mari difi cultăţi 
(economice, politice, sociale, militare etc.), marcată de apariţia bruscă a unei 
rupturi de echilibru și manifestată adesea prin tensiuni1. Din păcate, dicţionarele 
specializate de administraţie publică nu defi nesc acest concept2 deși, dincolo 
de realitatea lor obiectivă, crizele au făcut obiectul cercetării academice atât în 
știinţele naturii, cât și în cele sociale, rămânând în istoria acestora ca subiect de 
dezbatere socială și politică în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice 
necesare comunităţilor umane organizate.

În greaca veche, krisis însemnă judecată, decizie, concluzia fi ind că esenţialul 
etimologiei cuvântului rezidă în noţiunea de decizie – în sensul necesităţii unei 
judecăţi prealabile; ceea ce conta nu erau difi cultăţile generate de criză, ci 
oportunitatea luării unei decizii raţionale pentru depășirea acestora; un moment 
de cotitură în jocul continuităţii și discontinuităţii, o provocare în evoluţia 
transformatoare a lumii. Viziunea pesimistă asupra progresului istoric ne 
îndeamnă să credem că în timp ce trecutul a fost fără difi cultăţi, prezentul este 
un șir neîntrerupt de crize. E adevărat că noţiunea a evoluat în timp și a devenit 
astăzi un clișeu jurnalistic, așa cum rezultă și din considerarea administraţiei 
publice ca fi ind în permanentă criză, singurul avantaj din această judecată fi ind 
sublinierea necesităţii schimbării – clamată adeseori în discursurile politicianiste, 
ceea ce accentuează abuzarea utilizării cuvântului respectiv. Dar responsabilii 
acestui adevărat fi asco lingvistic și intelectual nu sunt numai istoricii, ziariștii 
sau politicienii ci și specialiștii ce folosesc conceptul fără discernământ ori în 
contexte prea largi. Corupt și slăbit, cuvântul „criză” s-a depreciat ca instrument 
de judecată și analiză, rămânând totuși unul din termenii cei mai frecvent 
utilizaţi, fără a se face conotaţiile necesare, fi ind adesea folosit – chiar cu prea 

1 Dicţionar enciclopedic, Ed. Enciclopedică, București, vol. I, 1993, p. 93.
2 A.P. Parlagi, Dicţionar de administraţie publică, Ed. Economică, București, 2000, p. 40, 

conţine doar expresia „criză de modernitate”.
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mare ușurinţă – pentru a defini orice stare de tensiune, orice contradicţie 
naturală sau problematică.

Dincolo de semnifi caţiile sale iniţiale, medicale (criză de inimă), psihologice 
(criză de nervi) sau sociale (criza bătrâneţii), acest cuvânt a început să fi e înţeles 
ca proces, pentru explicarea fazelor celor mai acute din relaţiile comunitare 
interne și internaţionale, ca și pentru descrierea unor schimbări sau a unor 
transformări ce au loc în decursul unor perioade îndelungate marcate de 
dificultăţi persistente de natură economică, financiară, ecologică. Așa a 
apărut sintagma „situaţie de criză” care nu elimină în totalitate impreciziile 
și aproximările anterioare, dar a impus și o nouă disciplină – aceea a 
gestionării crizelor, în care situaţia de criză este un fenomen multidimensional 
excepţional ce reprezintă o provocare și o oportunitate în evoluţia societăţii 
și a administraţiei publice, rezolvarea crizelor fi ind un atribut specializat al 
managementului public.

Specialiștii1 consideră astăzi criza ca fiind o situaţie care: a) ameninţă 
obiective net prioritare ale decidenţilor, b) reduce timpul de răspuns util înainte 
ca decizia să poată fi  transformată în acţiune, și c) îi surprinde pe membrii 
unităţii de decizie prin apariţia sa. În relaţiile interne ea poate conduce la 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, iar în cele internaţionale la 
război ori acţiuni intrevenţioniste, globalizarea și integrarea specifi ce ultimelor 
decenii făcând din criză un fenomen transnaţional ce afectează toate tipurile 
de comunităţi umane și toate nivelurile de guvernare. Consecventă înţelesului 
iniţial al termenului, literatura specializată defi nește situaţia de criză ca un 
moment de ruptură a unui echilibru dinamic rezultat dintr-un raport de forţe 
afl ate în confruntare în interiorul unui sistem organizat, implicând obligaţia 
factorilor decizionali de a-și defi ni o poziţie fi e în favoarea continuităţii, fi e 
pentru transformarea sistemului dat, în perspectiva întoarcerii sale la un nou 
echilibru. Această defi niţie înseamnă, pe de o parte, că în cazul situaţiilor de criză 
avem de a face cu un fenomen acut și nu cronic, cu consecinţa că doar dinamica 
luării unei hotărâri este anormală și extraordinară, și, pe de altă parte, că mai 
ales în zilele noastre crizele sunt multidimensionale, putându-se manifesta în 
toate sectoarele vieţii publice, inclusiv în administraţia publică.

Aspecte teoretice: criza administraţiei publice

De câte ori societatea se confruntă cu o criză, indiferent de forma 
sa concretă, politică, economică, socială, financiară, există și o criză a 
administraţiei publice, deoarece administraţia reprezintă singurul instrument 
de transformare a voinţei politice în realitate obiectivă2; mai întotdeauna este 
vorba de o criză de sistem, a întregii guvernanţe a statului, doar unele accente 
mai puternice determinând neîncrederea oamenilor în autoritatea legislativă, 

1 J.-L. Dujour, Crizele internaţionale, Ed. Corint, București, 2002, p. 13-16.
2 I. Alexandru în dialog cu Mihail Albici, Despre drept și știinţa administraţiei, Ed. Universul 

Juridic, București, 2009, p. 65. Reputatul profesor de drept administrativ subliniază (p. 146) că 
nu folosește cuvântul „criză” în sensul de haos și catastrofă, ci în sensul original al termenului, 
așa cum era el utilizat în Grecia antică, adică de ruptură cu trecutul, când sistemul era pus 
sub semnul întrebării și suferea o „judecată” pentru reînnoiri și reformă, în vederea refacerii 
echilibrului necesar bunei funcţionări. 
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executivă sau judiciară. În acest sens se afi rmă într-un document al Comitetului 
de Experţi pentru Administraţie Publică din cadrul ONU1 că afectând atât ţări 
dezvoltate cât și ţări în curs de dezvoltare, criza din 2008-2009 a fost rezultatul 
disfuncţionalităţilor de reglementare și de aplicare a legilor, guvernele fi ind 
obligate să adopte un ansamblu de politici publice care să asigure coerenţa 
administraţiei publice atât pe verticală (la toate nivelurile) cât și pe orizontală 
(în toate sectoarele).

În acest sens s-a apreciat într-un studiu apărut în România2 că actuala criză 
este una a datoriilor publice, rezultat al luptei permanente dintre stat și piaţă, 
luptă intensifi cată după crize majore, infl uenţând modul de administrare a 
economiei și presând guvernele să facă noi corecţii pentru refacerea mediului 
economic. Iar un studiu elaborat în Republica Moldova3 sublinia că activitatea 
administraţiei publice și a fi rmelor a fost subminată de multiple crize suprapuse 
care au afectat și bunăstarea populaţiei, fi ind imposibil de separat în mod clar 
efectele tuturor acestor crize, care au părut a fi  continue și constante în ultimele 
decenii.

Recunoscând locul și rolul „crizei administraţiei publice” în ansamblul 
disfuncţionalităţilor sistemice ale guvernării, un autor occidental consideră că 
aceasta ar reprezenta o a treia cauză într-o listă a eventualelor crize la care 
ar putea fi  supuse SUA, după anihilarea nucleară (prima cauză) și distrugerile 
masive (a doua cauză); autorul respectiv argumenta că dacă nu se revine la o 
bună administraţie după una inefi cientă, în cinci ani naţiunea se va confrunta 
cu tensiuni insuportabile rezultate din stagnarea instituţiilor sociale și din 
practicile administrative eșuate, crizele administrative rezultând în opinia 
sa din incapacitatea de a descoperi procesele bunei administrări4. Pe astfel 
de considerente – în considerarea crizelor nu ca un simplu accident natural, 
ci ca un proces – studiile asupra acestora au inclus și noi concepte precum 
dimensiunea transnaţională a crizelor contemporane, creșterea importanţei 
administraţiei publice în gestionarea crizelor, incapacitatea de plată și 
insolvenţa, statele eșuate, toate acestea propunându-și elaborarea unui nou 
sistem de management al situaţiilor respective, în care agenţiile și funcţionarii 
publici deţin un rol esenţial în depistarea cauzelor și soluţiilor crizelor cu care 
se confruntă diferite societăţi5.

Astfel, în cadrul guvernării globale a ONU multe state sunt nevoite să 
raporteze cazuri de criză acută datorate proastei administrări, iar organele 
competente ale Naţiunilor Unite caută să răspundă acestor provocări fi e prin 
sprijin fi nanciar, fi e prin asistenţă și programe de dezvoltare managerială. Mai 
cunoscute sunt cazurile în care instituţiile specializate, ca Banca Mondială și 

1 www.unpan.org/PADM/CEPA/9thsession, documentul E/C.16/2010/2.
2 L. Croitoru, În apărarea pieţelor, Ed. Curtea Veche, București, 2012, p. 8.
3 Impactul crizei fi nanciare globale asupra comunităţilor locale din Moldova, UNPD 

Moldova, Expert Grup, 2009, p. 5. 
4 W.G. Scott, D.K. Hart, Administration crisis: The Neglect of Metaphysical Speculation, in 

Public Administration Review, vol. 33, no. 5, sept-oct 1973, p. 415-422.
5 B.G. Peters, J. Pierre, T. Raudma-Liiv, Global Financial Crisis, Public Administration and 

Governance: Do New Problems Require New Solutions?, în Public Administration Review, 
march 2011, issued, p. 13-27. 
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FMI, declară insolvenţa statelor respective, fi ind necesare contribuţii importante 
pentru redresarea lor fi nanciară, așa cum este cazul cu Somalia, Congo, Sudan, 
Afganistan, Haiti, Zimbabwe, Irak și atâtor altor ţări considerate eșuate1. Pentru 
acestea intervine mai ales Consiliul Economic și Social al ONU prin intermediul 
programelor de asistenţă, stabilitate, reconstrucţie și dezvoltare dar pot 
contribui și alte organe – așa cum a fost cazul, spre exemplu, al Consiliului 
Drepturilor Omului care în 20 februarie 2009 a analizat într-o sesiune 
extraordinară „Repercusiunile crizei economice și fi nanciare mondiale asupra 
realizării universale și exercitării efective a drepturilor omului”.

La nivelul Uniunii Europene se vorbește nu numai de principiul bunei 
guvernări, de dreptul cetăţenilor la buna guvernare, ci și de „proasta guvernare”, 
ca efect al crizelor din administraţia publică ce trebuie soluţionate. În acest 
sens, instituţia Mediatorului European a fost înfiinţată tocmai în sprijinul 
cetăţenilor europeni care sesizează cazurile de proastă administrare în 
activitatea instituţiilor, organismelor sau agenţiilor Uniunii; reclamaţiile de 
administrare defectuoasă, care pot fi  făcute și de rezidenţi din teritoriile statelor 
membre se referă – de obicei – la discriminare, abuz de putere, incorectitudine, 
nereguli administrative, lipsă de răspuns, nefurnizare de informaţii, întârziere 
nejustificată a soluţiei/răspunsului. Un alt exemplu de referire la criza 
administraţiei în documentele UE este Tratatul privind stabilitatea, coordonarea 
și guvernanţa în cadrul Uniunii Economice și Monetare (M. Of. nr. 410 din 2012), 
în care se arată că există state membre afectate sau ameninţate de difi cultăţi 
grave în ceea ce privește stabilitatea lor fi nanciară, că „mecanismul de corecţie 
ce urmează să fi e introdus ar trebui să vizeze corectarea devierilor” pentru 
„îmbunătăţirea guvernanţei în zona euro”; important este că în „Pactul bugetar” 
astfel adoptat se defi nește „soldul structural anual al administraţiei publice” 
dar și „circumstanţele excepţionale” care, în ceea ce ne interesează, înseamnă 
„un eveniment neobișnuit asupra căruia statul nu are niciun control și care are o 
infl uenţă majoră asupra poziţiei fi nanciare a administraţiei publice sau perioade 
de recesiune economică gravă, astfel cum este defi nită în Pactul de stabilitate 
și de creștere revizuit”.

Idealurile bunei guvernări și administrări a treburilor publice creionate la 
nivelurile Naţiunilor Unite și Uniunii Europene au animat specialiștii și asociaţiile 
știinţifi ce din toate statele care au produs o bogată literatură de profi l, inclusiv 
în România2, infl uenţând atât legislaţia cât și practicile administraţiei publice 
centrale și locale. Deosebit de importantă în acest domeniu al înţelegerii 
consecinţelor crizelor administrative este O.U.G. nr. 46 din 2013 (M. Of. nr. 299 
din 2013) privind criza fi nanciară și insolvenţa unităţilor administrativ teritoriale, 
mai ales în contextul persistenţei prejudecăţii că, spre deosebire de indivizi și de 
fi rme, societăţile umane organizate nu pot intra în faliment, chiar dacă arieratele 
faţă de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări impuneau necesitatea deblocării 
prin proceduri de insolvenţă administrativă ce nu fuseseră reglementate ca 
atare niciodată în România, aplicându-se eventual doar dispoziţiile codului 

1 Indexul 2013 al statelor eșuate, în Foreign Policy, iulie-august 2013, p. 58. 
2 A se vedea în acest sens Caietele Știinţifi ce ale I.S.A. „Paul Negulescu”, Ed. Universul 

Juridic, 2010-2012, dar și volumele editate la S.A.Ș.A. în urma dezbaterilor asupra bunei 
guvernări și dreptului la o bună administrare, Ed. Comunicare.ro, 2009-2013. 
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civil și comercial. Apreciindu-le drept situaţii urgente și extraordinare ce 
vizează interesul public, legiuitorul roman a adoptat actul normativ menţionat 
defi nind insolvenţa ca „stare a patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale 
caracterizată prin existenţa unor dificultăţi financiare, prin lipsa acută de 
disponibilităţi bănești, ce conduce la neachitarea obligaţiilor de plată, lichide și 
exigibile, pe o anumită perioadă de timp”.

Identifi carea crizelor administraţiei publice între formele istorice de criză, ca 
rupere a unui echilibru anterior ce necesită ajustări structurale atât ale organelor 
decizionale caracterizate prin diminuarea și chiar dispariţia autorităţii cât și ale 
aparatului executiv caracterizat prin „malpraxis” sau „practici administrative 
inefi cace” a pus problema eliminării difi cultăţilor și disfuncţionalităţilor de orice 
natură prin eforturi comune de administrare a crizelor.

Cercetarea știinţifi că a gestionării inteligente a crizelor

Grupurile de refl ecţie în știinţe administrative din România au acordat o 
atenţie specială acestui fenomen în dezbaterile și studiile asupra bunei guvernări 
a problemelor publice, chiar dacă nu au reușit întotdeauna să se focalizeze pe 
defi nirea „proastei administrări”, fi ind însă propuse mai întotdeauna soluţii de 
„reformă administrativă”. În acest sens se poate spune1 că reforma administraţiei 
publice (în sens larg) a început imediat după schimbarea regimului politic din 
decembrie 1989 și n-a fost corelată direct și imediat cu crizele prin care a trecut 
România, fi ind mai degrabă un proces continuu de schimbare și adaptare la 
noi realităţi, utilizând atât instrumente juridice, cât și manageriale, economice, 
fi nanciare, pentru a reconcilia administraţia publică cu cetăţeanul pe care-l 
servește. În același sens se pronunţă și unii dintre administrativiștii americani 
care, după ce trec în revistă crizele succesive de defi nire a administraţiei publice, 
diferită atât de știinţa politică („disciplina-mamă”), cât și de management (alter 
ego-ul său tradiţional), insistă pe necesitatea schimbării administraţiei publice 
în funcţie de modifi cările de mediu în care activează, existând trei modele 
explicative ale transformării: metafora biologică (administraţia ca sistem), 
metafora raţională (administraţia ca omniscienţă) și cea politică (administraţia 
ca actor), chiar în condiţiile în care prin tradiţie administraţia publică este 
„schizofrenică” și „rezistentă la schimbare”, puterea ei fi ind „îmbrăcată în nori, 
acoperită de ceaţă și înveșmântată în pâclă”, iar dacă cunoașterea înseamnă 
putere atunci administratorul public le are pe amândouă.

Și în studiile românești a fost remarcată rezistenţa la schimbare a 
administraţiei2 publice, chiar dacă reforma este necesară, ba chiar imperativă, în 
condiţiile impuse de crize și nu de modernizare – stare datorată în parte realităţii 
că monopolul constrângerilor în jurul cărora s-a construit spaţiul de putere 
administrativă nu e sufi cient pentru a asigura coeziunea acestuia, administraţia 
fiind subordonată unor forţe centrifuge, care exercită o presiune continuă 
asupra componentelor sale și care ameninţă permanent omogenitatea acestora; 
tocmai de aceea asistăm la dilatarea spaţiului administrativ la dimensiunile 
întregii societăţi, concomitent cu estomparea și fl uidizarea frontierelor dintre 

1 I. Alexandru, op. cit, p. 81-112.
2 N. Henry, Administraţie publică și afaceri publice, Ed. Cartier, 2005, p. 54-82, 251 și urm.
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ele, știinţele administrative având misiunea de a gestiona „bine” și responsabil 
schimbările propuse de reformele cerute în urma crizelor administraţiei publice. 
De aceea, conform Comitetului ONU de Experţi în Administraţie Publică, 
reforma sistemului public constă în transformarea deliberată a structurilor și 
procedurilor administrative, pentru a le face să funcţioneze mai bine, schimbările 
structurale putând lua forma fuziunilor sau separărilor, iar cele procedurale pot 
consta în reconfi gurarea sistemelor, defi nirea normelor de calitate și întărirea 
capacităţilor1.

Refl ectând defi niţia administraţiei publice ca artă de a gestiona crizele 
(inclusiv pe cele administrative), la Consiliul Economic și Social al Naţiunilor 
Unite se consideră că întărirea capacităţilor de guvernanţă și administraţie 
publică în scopul dezvoltării înseamnă ajutorul dat actorilor naţionali pentru 
a se dota cu mijloace de determinare în ţările lor a priorităţilor în materie de 
dezvoltare, asigurând dezvoltarea acestora ţinând cont de rezultatele obţinute, 
punând în practică instrumente efi cace ce permit stabilirea obiectivelor, luarea 
deciziilor, sistematizarea procedurilor obișnuite, planifi carea și desfășurarea 
activităţilor ca și finalizarea lor prin controale și evaluări2. Trebuie însă să 
acceptăm că întărirea capacităţii sistemului administraţiei publice de a face 
faţă crizelor este un demers pluridimensional, înglobând și alte elemente decât 
cele strict administrative, în special procesele electorale, organele legislative, 
statul de drept și accesul al justiţie, drepturile omului, administrarea funcţiilor 
publice, descentralizarea, guvernanţa locală și prestarea de servicii publice, 
responsabilizarea și transparenţa, rolul societăţii civile și a sectorului privat în 
materie de guvernare, formularea de politici de intervenţie a tuturor factorilor 
implicaţi, ajutorul internaţional și puterea de absorbţie a acestuia; toate aceste 
faţete ale guvernării trebuie avute în vedere pentru perfecţionarea capacităţii 
administrative de a face faţă crizelor, a creșterii aptitudinilor actorilor de a-și 
realiza potenţialul (individual) și a construi organizaţii deschise, transparente 
și lucrând concertat pentru a le întări (organizaţiile) ca și promovarea unei 
dimensiuni comune și instaurarea încrederii (sistemele).

În acest sens constructiv, transformaţional și pragmatic a fost elaborată în 
2001 Carta Albă a Guvernării Europene, o adevărată strategie a perfecţionării 
metodelor prin care Uniunea își utilizează puterile încredinţate de cetăţeni 
nu numai în timpuri normale, ci și în vremuri de criză, când apare necesitatea 
gestionării consecinţelor sale și reformelor administrative pentru trecerea la o 
nouă etapă de dezvoltare. Propunerile de reformă instituţională iniţiată prin 
Carta Albă menţionată se bazează (ca, de altfel și reforma sistemului ONU 
prin Obiectivele Mileniului) pe cinci principii ale bunei guvernări, și anume: 
deschiderea și transparenţa instituţională, participarea activă, responsabilitatea 
proprie, efi cacitatea și coerenţa instituţională, participarea activă, aplicarea 
acestora fi ind întărită prin sistemul proporţionalităţii și subsidiarităţii. Chiar dacă 
unele state membre au avut probleme din cauza crizei fi nanciare și recesiunii 
economice, Uniunea a reușit să le gestioneze cu efi cacitate, existând speranţe 
ca prin Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanţa semnat în 2012 și 
ratifi cat în 2013 să încurajeze buna funcţionare a uniunii economice și monetare 

1 Documentul E/C. 16/2006/4.
2 Documentul E/C. 16/2008/2. 
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prin intermediul unei convergenţe și al unei competitivităţi sporite, astfel încât 
obiectivele propuse în Strategia Europa 2020 să fi e îndeplinite.

De asemenea, la nivel naţional, toate măsurile de reformă a administraţiei 
publice luate în ultimii ani n-au reprezentat un scop în sine, ci formularea unor 
imperative de politici publice dictate de necesitatea înfruntării crizei economico-
fi nanciare prin care și România a fost nevoită să treacă. Această gestionare a 
crizei administrative a însemnat în OUG nr. 46 din 2013 instituirea unor noi 
organe, proceduri și instrumente, precum autorităţile deliberative, comitetele 
pentru situaţii de criză financiară și administratorii judiciari, procedurile 
instituirii și încetării crizei fi nanciare a unităţilor administrativ teritoriale ca și 
a insolvenţei, registrele locale ale situaţiilor de criză (insolvenţă) și planurile de 
redresare. Pentru a contracara „schizofrenia” proprie sistemului administraţiei 
publice, menţionată anterior, dar și rezistenţa la schimbare, chiar și în cazul 
motivat al confruntării cu crizele, reforma administraţiei publice trebuie 
să refacă legătura dintre procedurile administraţiei și conceptele centrale 
de bună administrare, nu numai cele care sunt legal obligatorii (legalitate, 
proporţionalitate, durată rezonabilă, atenţie, politeţe), așa cum derivă din 
documentele adoptate la nivel internaţional, cât și din legislaţia și practica din 
România1. Numai în acest fel putem lua decizia corectă în urma judecării crizei, 
pentru a aduce un nou echilibru social care să permită dezvoltarea în continuare.

1 E. Bălan, G. Varia, Perfecţionarea personalului din administraţia publică pentru a servi 
scopurilor unei bune administrări, în volumul Buna administrare, de la viziune la acţiune, Ed. 
Comunicare.ro, București, 2011, p. 17. 
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1. Preliminarii. Ce este acţiunea în neîndeplinirea obligaţiilor

1.1. Noţiunea de neîndeplinire a obligaţiilor
În privinţa noţiunii de neîndeplinire a obligaţiilor se pare că începuturile 

traducerii în dreptul Uniunii Europene (comunitar, atunci) din România şi-au pus 
o amprentă de neegalat, care depăşeşte „istoria” traducerii noţiunii de „trimitere 
preliminară”. Pe de o parte semnalăm că, în general, traducerile acţiunilor în 
faţa Curţii de Justiţie au fost de la început calchiate din limba franceză, însă în 
privinţa procedurii „neîndeplinirii obligaţiilor” se pare că limba engleză are şi 
acum un succes nemeritat.

Utilitatea demersului provine din mai buna înţelegere a procedurilor şi 
pentru rigoarea juridică care trebuie să caracterizeze o disciplină a dreptului.

În „Glosarul de termeni folosiţi în politica de concurenţă a Uniunii Europene. 
Anti-trust şi controlul concentrărilor”2 precum şi în „Glosarul de termeni utilizaţi 
în politica de concurenţă şi control al concentrărilor în Uniunea Europeană”3 
sintagma „Infringement Procedure” este tradusă prin „procedura de infracţiune”4. 

1 Cercetător ştiinţifi c gr. II, coordonatorul Centrului de Studii de Drept European din 
cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; 
prof. univ. dr. la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”; adresa: Calea Victoriei, nr. 125, 
sect. 1, Bucureşti; mihai.sandru@csde.ro. 

2 Textul a fost elaborat de Direcţia Relaţii Externe a Consiliului Concurenţei la data de 
10.04.2003 dar era disponibil, nemodifi cat, şi în 08.03.2014, pe site-ul Consiliului Concurenţei: 
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id298/GLOSAR_UE_TABEL.pdf.

3 Textul a fost elaborat în 2004, dar era disponibil, nemodifi cat, şi în 08.03.2014, pe 
site-ul Consiliului Concurenţei: http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/
id297/Glosar_termeni_UE.pdf.

4 „Acţiune contra unui stat membru care nu şi-a îndeplinit una dintre obligaţiile ce-i 
revin în virtutea Tratatului CE sau a legislaţiei comunitare secundare. Această procedură este 
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Ca o necorelare a autorităţilor române se poate observa că în aceeaşi perioadă 
Institutul European din România punea la dispoziţie un glosar adecvat1, iar în 
2007 oferea o traducere defi nitivă2.

Potrivit art. 258 TFUE: „În cazul în care Comisia consideră că un stat membru 
a încălcat oricare dintre obligaţiile care îi revin în temeiul tratatelor, aceasta 
emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, după ce a oferit statului în cauză 
posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile.

În cazul în care statul în cauză nu se conformează acestui aviz în termenul 
stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.”

În explicaţiile de bază de pe site-ul Comisiei Europene3 în versiunea română 
nu este utilizată noţiunea de „infringement”, cum de altfel nici tratatele nu 
cuprind o astfel de noţiune deşi în engleză, cu titlu general, textul se referă la 
„încălcări” („Infringements of EU law”)4. Site-ul Curţii de Justiţie oferă o defi niţie 
şi o scurtă prezentare a acţiunii5.

angajată de Comisie, din proprie iniţiativă sau la cererea unui alt stat membru. Persoanele 
fi zice nu pot constrânge Comisia să deschidă o procedură de infracţiune. Această procedură 
poate, dacă este cazul, să conducă la o hotărâre a Curţii de Justiţie, care să statueze că statul 
membru în cauză a comis, într-adevăr, o infracţiune. În caz de neexecutare a acestei hotărâri, 
Curtea poate să-i impună, statului respectiv, plata unei sume forfetare / a unei penalităţi, în 
cadrul unei proceduri separate.

Notă: A se vedea articolele 226-228 ale Tratatului CE.”
1 Glosar privind piaţa internă întocmit pe baza Cărţii albe „Pregătirea ţărilor asociate din 

Europa Centrală şi de Est pentru integrarea în piaţa internă a Uniunii”, Ed. Institutul European 
din România, Bucureşti, 2003. Glosarul era disponibil la data de 10.03.2014 la adresa http://
beta.ier.ro/documente/Glosare/DCT_Glosar_Cartea_alba.pdf

2 Laura Ana-Maria Vrabie (coord.), Glosar juridic, Ed. Institutul European din România, 
Bucureşti, 2007 disponibilă [la 10.03.2014] la adresa http://beta.ier.ro/documente/Glosare/
DCT_Glosar_juridic.pdf

3 http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_ro.htm [consultat ultima dată 
la 10 octombrie 2014].

4 http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm [consultat ultima dată 
la 10 octombrie 2014].

5 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/; versiunea în limba engleză se referă la 
„Actions for failure to fulfi l obligations”, preluat ca atare din TFUE [consultat ultima dată la 
10 octombrie 2014]; 

„Acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor
Această acţiune permite Curţii de Justiţie să controleze respectarea de către statele membre 

a obligaţiilor care le revin în temeiul dreptului Uniunii. Sesizarea Curţii de Justiţie este precedată 
de o procedură prealabilă iniţiată de Comisie prin care se dă statului membru vizat posibilitatea 
de a răspunde motivelor invocate împotriva sa. Dacă această procedură nu determină statul 
membru să îşi îndeplinească obligaţiile, poate fi  introdusă la Curtea de Justiţie o acţiune privind 
încălcarea dreptului Uniunii. 

Această acţiune poate fi  introdusă fi e de Comisie - cazul cel mai frecvent întâlnit în practică -, 
fi e de un stat membru. În cazul în care Curtea de Justiţie constată neîndeplinirea obligaţiilor, 
statul este obligat să pună imediat capăt acestei situaţii. Dacă, în urma unei noi sesizări din partea 
Comisiei, Curtea de Justiţie constată că statul membru în cauză nu s-a conformat hotărârii sale, 
aceasta îi poate impune plata unei sume forfetare şi/sau a unor penalităţi cu titlu cominatoriu. 
Cu toate acestea, în cazul în care nu sunt comunicate Comisiei măsurile de transpunere a unei 
directive, poate fi  aplicată de Curte statului membru vizat, la propunerea Comisiei, o sancţiune 
pecuniară chiar de la prima hotărâre de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor.”
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1.2. Dispoziţiile din TFUE privind acţiunea în neîndeplinirea obligaţiilor
Articolul 258 TFUE (ex-articolul 226 TCE) prevede procedura în situaţia în 

care Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiţie. „În cazul în care Comisia 
consideră că un stat membru a încălcat oricare dintre obligaţiile care îi revin în 
temeiul tratatelor” va emite un aviz motivat cu privire la încălcarea dreptului 
european.

Statul are la dispoziţie un termen (consemnat de Comisie) în care îşi poate 
prezenta observaţiile.

Sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (este o competenţă exclusivă) 
este însă discreţionară, doar Comisia Europeană fiind responsabilă pentru 
aceasta („În cazul în care statul în cauză nu se conformează acestui aviz în 
termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene.”)

Articolul 259 TFUE prevede procedura în situaţia în care un stat membru 
sesizează Curtea de Justiţie pentru încălcarea tratatelor, care se face cu sesizarea 
Comisiei Europene. Aceasta va sesiza Curtea, după formularea unui aviz motivat 
şi a observaţiilor statului membru. Cu toate acestea, dacă în termen de trei luni 
de la sesizare Comisia nu răspunde, statul membru poate introduce acţiune 
direct la Curtea de Justiţie.

2. Răspunderea statului pentru neîndeplinirea obligaţiilor

Răspunderea statului membru al Uniunii Europene este o sancţiune de drept 
internaţional, deşi încă nu există o teorie generală a sancţiunilor în dreptul 
european.1 În cauza „Brasserie du pêcheur”2 Curtea a subliniat caracterul de drept 
internaţional al acestei răspunderi: „în ordinea juridică internaţională, statul a 
cărui răspundere ar fi  angajată pentru încălcarea unei obligaţii internaţionale 
este considerat de asemenea un tot unitar, indiferent dacă încălcarea afl ată 
la originea prejudiciului este imputabilă puterii legislative, judecătoreşti sau 
executive. Acest principiu trebuie să se aplice a fortiori în ordinea juridică 
comunitară întrucât toate autorităţile statului, inclusiv puterea legislativă, sunt 
obligate, în îndeplinirea sarcinilor lor, să respecte normele impuse de dreptul 
comunitar, care pot să reglementeze în mod direct situaţia particularilor”. 
Curtea de Justiţie a creat şi sancţiuni indirecte, cum ar fi  jurisprudenţa în materia 
efectului direct al directivelor3.

1 Les sanctions contre les Etats en droit communautaire. Sous la direction d’Isabelle Pingel, 
Editeur Pedone, 2006. În acest volum, publicat ca urmare a unui colocviu, tipurile de sancţiuni 
sunt menţionate în principalele trei lucrări ale primei părţi: sancţiuni jurisdicţionale (Les 
formes de sanction jurisdictionelle, L. Azoulai; Les sanctions de la non exécution des arrêts de la 
Cour de justice, St. Gervasoni) şi sancţiuni politice (V. Constantinesco).

2 Cauzele conexate C-46/93 şi C-48/93, Brasserie du pêcheur / Bundesrepublik 
Deutschland şi The Queen / Secretary of State for Transport, ex parte Factortame and others, 
hotărârea din 5 martie 1996, ECR 1996, p. I-1029, ECLI:EU:C:1996:79, pct. 38.

3 Les sanctions contre les Etats en droit communautaire. Sous la direction d’Isabelle 
Pingel, Editeur Pedone, 2006, p. 6. Discuţii şi problematizări sunt în cauzele: 26/62, Van 
Gend en Loos / Administratie der Belastingen, hotărârea din 5 februarie 1963, ECR 1963 p. 1, 
ECLI:EU:C:1963:1; 41/74, Van Duyn / Home Offi ce, hotărârea din 4 decembrie 1974, ECR 1974, 
p. 1337, ECLI:EU:C:1974:133, pct. 12.
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Curtea de Justiţie a subliniat, în cauza Marshall, că: „(...) este necesar să se 
remarce că atunci când reclamanţii sunt în măsură să se prevaleze de o directivă 
împotriva statului, aceştia o pot face indiferent de calitatea în care acţionează 
acesta din urmă, angajator sau autoritate publică. În ambele cazuri este necesar 
ca statul să fi e împiedicat să obţină avantaje din nerespectarea de către acesta 
a dreptului comunitar”1.

3. Tipologia autorităţilor şi instituţiilor

Există autorităţi şi instituţii responsabile? Singurul responsabil pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor este statul membru al Uniunii. Este utilă cercetarea 
amănunţită a fondului problemei, a instituţiilor şi autorităţilor care au declanşat 
acţiunea în neîndeplinirea obligaţiilor?

Precizăm de la început că această metodologie a fost utilizată într-o 
cercetare referitoare la hotărârile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului împotriva României2. „Scopul acestui studiu şi metodologia aleasă au 
plecat tocmai de la o analiză foarte atentă a situaţiei de fapt, a motivării fi ecărei 
hotărâri pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe fond, pentru a 
identifi ca mecanismul care a condus în fi nal la încălcarea dreptului fundamental 
respectiv”3. Scopul unui asemenea demers este ca pornind de la reglementările 
naţionale – şi având în vedere contextul european – să desemnăm instituţia/
autoritatea naţională care s-a făcut vinovată pentru încălcarea dreptului Uniunii 
Europene şi pentru consecinţele sancţionatorii. Nu întotdeauna un astfel de 
demers este unul uşor, întrucât există linii de demarcaţie fi ne între instituţiile 
implicate în aplicarea dreptului şi îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din tratate. 
Indiferent de instituţiile şi autorităţile implicate, singurul răspunzător este statul 
şi nu instituţiile acestuia.

Art. 148 alin. (4) din Constituţia României prevede că „Parlamentul, 
Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează 
aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile 
din Constituţie (alin. 2 al aceluiaşi articol), potrivit cărora reglementările Uniunii 
Europene cu „caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din 
legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”. Se poate face 
vinovată oricare dintre instituţiile statului, dar în principal Parlamentul care 
are un rol legislativ şi Guvernul care are un rol administrativ.4 Potrivit art. 148 
alin. (5) „Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele 

1 Cauza 152/84, hotărârea din 26 februarie 1986, Marshall / Southampton and South-West 
Hampshire Area Health Authority, ECR 1986 p. 723, ECLI:EU:C:1986:84, pct. 49.

2 Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României 2004-2013 – Analiză, consecinţe, 
autorităţi potenţial responsabile, (9 volume, peste 4000 pagini), Ed. Universitară, 2010-2014, 
volume coordonate de judecător Dragoş Călin, precum şi revista JurisclasorCEDO (redactor 
şef, Ionuţ Militaru) disponibilă integral pe platforma www.hotararicedo.ro.

3 A se vedea şi statistica pentru întregul interval cercetat, informaţii disponibile şi la 
adresa http://www.editurauniversitara.ro/carte/cedo/hotararile_cedo_in_cauzele_impotriva_
romaniei_2013_analiza_consecinte_autoritati_potential_responsabile/10884.

4 M.-Fr. Buffet-Tchakaloff, La France devant la Cour de justice des Communautes 
europeennes, Ed. Economică, Presses Universitaires d’AIx-Marseille, 1985, p. 11, care enumera 
pentru acea vreme structuri ale Guvernului (Secretariatul General, Comitetul interministerial).



53

actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării 
instituţiilor Uniunii Europene.” De asemenea, autoritatea jurisdicţională poate 
fi  sursa neîndeplinirii obligaţiilor. În cadrul acesteia din urmă pot fi  decelate 
sursele neîndeplinirii obligaţiilor într-un minister sau agenţie specializată. În 
toate situaţiile, în fapt, este greu de judecat şi de indicat în mod precis sursa 
esenţială/ principală care a cauzat admisibilitatea unei acţiuni în neîndeplinirea 
obligaţiei împotriva României.

4. Tipologii de încălcări

Încălcarea dreptului Uniunii Europene nu trebuie să se realizeze printr-un 
anumit act legislativ/ administrativ al autorităţii sau instituţiei statului membru. 
Poate fi  realizate prin acte normative (legi, ordonanţe de guvern, hotărâri de 
guvern), acte administrative chiar şi cu caracter individual, hotărâri judecătoreşti 
precum şi încălcări de facto.

În situaţia în care suntem în prezenţa unei transpuneri insufi ciente sau 
inadecvate a unei directive, Comisia are obligaţia de a stabili efectele reale pe 
care le produce legislaţia naţională de transpunere1.

5. Mecanismele de respectare a dreptului UE în România

În acest moment, potrivit art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 96 din 
2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale şi pentru modifi carea unor acte normative2, care a reorganizat 
Departamentul Afacerilor Europene, Ministerul Afacerilor Externe a preluat 
activitatea şi structurile în domeniul afacerilor europene3, iar potrivit alin. (6) al 
aceluiaşi articol „[î]n scopul asigurării coordonării interinstituţionale a procesului 
de formulare a poziţiei naţionale privind iniţiativele europene legislative şi fără 
caracter legislativ, în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe funcţionează 
Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării 
României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene. Organizarea şi 
funcţionarea acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”4.

1 C-435/09, Comisia / Belgia, hotărârea din 24 martie 2011, ECR 2011 p. I-36*, Summ.
pub., ECLI:EU:C:2011:176.

2 Publicată în M. Of. nr. 884 din 22 decembrie 2012, cu numeroase modifi cări şi 
completări.

3 http://www.mae.gov.ro/sites/default/fi les/fi le/acte_normative/2013.01.09_Organigrama_
MAE.pdf (disponibil la 25 octombrie 2014).

4 În anul 2006 a existat şi un proiect de lege în acest sens „Propunere legislativă privind 
participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene şi îndeplinirea 
obligaţiilor asumate faţă de Uniunea Europeană” (Pl-x nr. 883/2006), Informaţii sunt 
disponibile on-line, pe site-ul Camerei Deputaţilor http://www.cdep.ro/pls/proiecte/
upl_pck.proiect?cam=2&idp=7913 Proiectul a fost înregistrat în 2007 (Pl-x nr. 310/2007) 
şi respins defi nitiv în 2009, având în vedere şi avizele negative ale Guvernului şi Comisiei 
Juridice a Camerei Deputaţilor care a constat că există o reglementare în materie (respectiv 
O.U.G. 133/2006): „s-a înfi inţat Departamentul pentru Afaceri Europene, prin comasarea 
Secretariatului Permanent pentru afaceri Europene din Cancelaria Primului-Ministru, a 
Direcţiei Generale evaluare şi pregătire pentru aderare, precum şi a Direcţiei Generale 
armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării  Europene. Aşadar, 
se consideră că propunerea legislativă nu răspunde într-un mod concret şi complet nici 



54

Rolul coordonator în respectarea dreptului Uniunii Europene revine 
Ministerului de Externe, prin Agentului Guvernamental pentru Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene (art. 121) care „este sprijinit de un grup de lucru 
interinstituţional specializat [alin. (6)]” iar „în scopul exercitării atribuţiilor 
agentului guvernamental, autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate 
să trimită, la cererea şi în termenul stabilit de acesta, toate actele, datele şi 
informaţiile solicitate [alin. (8)]”.

Astfel este constituit un „Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE)” dar 
există şi grupuri ad-hoc având caracter sectorial (GLACS); putem reţine că 
principalele argumentaţii ale României se aprobă de Guvern prin memorandum, 
la propunerea MAE – Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene.

Anual, agenţii guvernamentali ai statelor membre au o întâlnire de lucru – 
„Reuniunea Anuală a Agenţilor Guvernamentali pentru Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene” – care este organizată de statul care asigură Preşedinţia UE.

6. Există o experienţă românească?

România nu a fost sancţionată pentru neîndeplinirea obligaţiilor printr-o 
hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. În Raportul privind activitatea de 
reprezentare a României înaintea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a celorlalte 
instituţii UE şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, în 
procedurile prevăzute de art. 2 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 8 
din 2013, publicat la 31 iulie 2014,1 se menţionează că „din totalul de 462 de 
acţiuni declanşate începând cu 01.01.2007, 402 au fost clasate de Comisie în 
faza precontencioasă, iar într-o acţiune Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
a dat câştig de cauză României, declarând inadmisibilă acţiunea Comisiei. 
În prezent, sunt în curs 59 de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor – 
57 în faza precontencioasă şi 2 în faza contencioasă”2.

În completarea acţiunilor de informare pe care le realizează ARDAE – 
„Asociaţia română de drept şi afaceri europene” care, prin intermediul unei 
platforme dedicate www.iaduer.ro, pune la dispoziţia celor interesaţi lista şi 
dosarul fi ecărei cauze în materia trimiterilor preliminare, am iniţiat şi lista 
cauzelor în care România este parte în acţiunea în neîndeplinirea obligaţiilor. 
Până în acest moment România a fost implicată într-o singură cauză în care, 
potrivit cererii introductive, Comisia Europeană solicită Curţii să constate 
că3, prin neclasifi carea ca arii de protecţie specială (denumite în continuare 

necesităţii de a stabili, la nivelul Guvernului, o structură coordonare a afacerilor europene, 
alta decât cea deja creată, nici cerinţei de a jalona liniile directoare ale raporturilor dintre 
Parlament şi Guvern în cadrul procesului decizional la nivel comunitar.”

1 http://www.mae.ro/node/28076 [disponibil la 24 octombrie 2014].
2 Dintre cele 57 de acţiuni în curs afl ate în faza precontencioasă 33 privesc fi e incompatibilitatea 

normelor juridice naţionale cu legislaţia UE, fi e cazuri de aplicare incorectă a dreptului UE, iar 24 
privesc neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere.

3 C-522/09, Comisia/România, hotărârea din 14 aprilie 2011, ECR 2011 p. I-2963, 
ECLI:EU:C:2011:251; M. Aubert, E. Broussy, F. Donnat, AJDA, Chronique de jurisprudence de 
la CJUE. Droit institutionnel - Action en manquement, L'actualité juridique; droit administratif, 
2011, p. 1008-1009. Reprezentarea în această cauză a fost realizată de Alice Raluca Arşinel 
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„APS”) a unor teritorii sufi ciente ca număr şi ca suprafaţă pentru a asigura o 
protecţie corespunzătoare a tuturor speciilor de păsări enumerate în anexa I la 
Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 103, p. 1, Ediţie specială, 15/vol. 1, p. 77, denumită în 
continuare „Directiva păsări”), precum şi a speciilor migratoare care nu sunt 
menţionate în această anexă, România nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin 
în temeiul dispoziţiilor articolului 4 alineatele (1) şi (2) din această directivă.

„15 Dintr-o jurisprudenţă constantă rezultă că procedura precontencioasă 
are ca scop să acorde statului membru vizat posibilitatea, pe de o parte, de a 
se conforma obligaţiilor sale ce decurg din dreptul Uniunii şi, pe de altă parte, 
de a invoca în mod efi cient mijloacele sale de apărare împotriva obiecţiilor 
formulate de Comisie (a se vedea printre altele Hotărârea din 7 iulie 2005, 
Comisia/Austria, C-147/03, Rec., p. I-5969, punctul 22 şi jurisprudenţa citată).

16 Astfel, posibilitatea statului în cauză de a-şi prezenta observaţiile 
reprezintă, chiar dacă acesta consideră că nu trebuie să o utilizeze, o garanţie 
esenţială urmărită de Tratatul FUE, iar respectarea sa constituie un aspect 
esenţial al regularităţii procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor de 
către un stat membru (a se vedea printre altele Hotărârea din 15 decembrie 
1982, Comisia/Danemarca, 211/81, Rec., p. 4547, punctul 9).

17 În speţă, se impune constatarea că, prin scrisoarea de punere în întârziere, 
Comisia a criticat în esenţă România pentru că nu i-a comunicat lista naţională a 
APS şi că aceasta se întemeiază pe critica respectivă pentru a deduce, în termeni 
foarte generali, că acest stat membru nu şi-a îndeplinit obligaţia de clasifi care 
a APS adecvate în sensul articolului 4 alineatele (1) şi (2) din Directiva păsări.

18 Pe de altă parte, la mai puţin de două luni după ce a primit scrisoarea 
de punere în întârziere, România a transmis Comisiei, la 21 decembrie 2007, 
lista naţională a APS pe care le clasifi case între timp şi din care rezultă că un 
număr important de APS au fost clasifi cate de acest stat membru potrivit 
articolului 4 alineatele (1) şi (2) din Directiva păsări. Cu toate acestea, în cadrul 
unui aviz motivat emis la 23 septembrie 2008, Comisia a reproşat României, 
întemeindu-se pe argumente detaliate, că a clasifi cat APS insufi ciente ca număr 
şi ca suprafaţă în raport cu articolul 4 alineatele (1) şi (2) din Directiva păsări, 
fără ca în prealabil să fi  dat statului membru posibilitatea de a-şi prezenta 
observaţiile cu privire la acest aspect.

19 În consecinţă, o astfel de situaţie se distinge în mod clar de cea expusă 
de Comisie şi în care s-a pronunţat Hotărârea Comisia/Luxemburg, citată 
anterior. Astfel, în cauza în care s-a pronunţat această hotărâre, Marele Ducat 
al Luxemburgului omisese să menţioneze vreo măsură de transpunere a 
directivei în cauză în cursul procedurii precontencioase şi se limitase la a lăsa 
să se înţeleagă că măsurile necesare pentru transpunere erau pe punctul de a 
fi  luate. Numai după ce Curtea a fost sesizată de Comisie, acest stat membru 
a arătat, în memoriul în apărare, că fusese adoptată o lege care asigura o 
transpunere corectă a directivei respective. În asemenea împrejurări, Curtea 
a apreciat că, dacă procedura precontencioasă şi-a atins obiectivul de a 

care a avut funcţia de agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în faţa 
Curţii de Justiţie şi a Tribunalului Uniunii Europene în cauza C-522/2009 (Decizia primului-
ministru nr. 278/2010, publicată în M. Of. nr. 866 din 23 decembrie 2010).
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proteja drepturile statului membru în cauză, acesta din urmă nu poate imputa 
Comisiei faptul că a extins sau a modifi cat obiectul acţiunii astfel cum a fost 
defi nit în procedura precontencioasă respectivă pentru motivul că, după ce a 
reproşat statului membru netranspunerea unei directive, Comisia a precizat, în 
memoriul în replică, faptul că transpunerea invocată pentru prima dată de statul 
membru în cauză în memoriul său în apărare este incorectă sau incompletă în 
ceea ce priveşte anumite dispoziţii ale aceleiaşi directive (Hotărârea Comisia/
Luxemburg, citată anterior, punctele 54–56).

20 Prin urmare, având în vedere elementele de mai sus, trebuie să se 
constate că punerea în întârziere nu a identifi cat în mod sufi cient neîndeplinirea 
reproşată ulterior României în avizul motivat şi că procedura precontencioasă 
nu şi-a atins obiectivul de a garanta dreptul statului membru în cauză de a-şi 
prezenta observaţiile cu privire la criticile formulate de Comisie, astfel încât 
acţiunea trebuie declarată inadmisibilă.”

În mod paradoxal, acţiunea Comisiei a fost respinsă pentru nerespectarea 
procedurilor, astfel cum fuseseră interpretate de Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene, în special pentru ca să i să dea statului membru în cauză posibilitatea 
de a se apăra cu privire la aceleaşi motive care au existat în faza precontencioasă. 
Pe fond, în privinţa procedurii, Curtea de Justiţie remarcă faptul că nu se poate 
schimba petitul acţiunii, iar în privinţa vinovăţiei statului membru, Curtea nu a 
decis propriu-zis declarând acţiunea inadmisibilă.

În plus, trebuie luată în considerare experienţa altor state membre potrivit 
cărora interesul naţional face ca într-un anumit domeniu şi la un moment dat 
să se amâne îndeplinirea obligaţiilor care decurg din reglementările europene1.

Concluzii

Acest articol subliniază existenţa unei reglementări în care rolul central îl are 
Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe), coordonator al apărărilor României în faţa 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Acesta coordonează grupul interministerial 
de lucru specializat şi poate obţine acte, date şi informaţii de la orice autoritate 
sau instituţie publică. Din perspectiva fi nalizării printr-o hotărâre a Curţii de 
Justiţie, se poate considera că acest mecanism a fost efi cient.

1 M. Varju, The National Interest in European Union Law, disponibil la http://ssrn.com/
abstract=2511156 (accesat ultima dată la 23 octombrie 2014).
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Controlul judecătoresc asupra decretelor 
Preşedintelui României din perspectiva jurisprudenţei 

recente a Curţii Constituţionale

Prof. univ. dr. Dana APOSTOL TOFAN
Universitatea din București

Vă mulţumesc pentru invitaţie şi mă bucur să regăsesc din nou, cu drag, 
mediul de specialişti în drept administrativ şi ştiinţele administraţiei cu care 
am fost obişnuita de la primele întâlniri organizate de dumneavoastră şi de 
echipa mai tânără pe care o îndrumaţi – acum deja o mare parte doctori în drept 
administrativ şi ştiinţa administraţiei, probabil.

Şi eu am simţit distincţia din ce în ce mai mare care se tot cască între 
practicieni şi teoreticieni şi cred că suntem într-un moment în care doctrina 
administrativă, pe alocuri, trebuie regândită. Prima instituţie la care m-am 
gândit şi am şi menţionat în manualul meu că se poate rescrie – dar n-am mers 
mai departe – este teoria actului administrativ, care are incidenţă directă în 
jurisprudenţa administrativă. Ea a rămas, în liniile esenţiale, la fel cum a fost 
trasată cu zeci de ani în urmă de regretatul profesor Iovănaş, în lucrarea din 1977.

Evident, ne gândim cu toţii care sunt cauzele acestei distanţări. Eu cred că 
practicienii trebuie să-şi adapteze şi dinamizeze cercetările, căutând să găsească 
soluţii problemelor din realitate care apar, pe de-o parte; dar pe de altă parte, 
constat cu o oarecare tristeţe şi că a scăzut mult interesul asupra dreptului 
public – constituţional și administrativ, consecinţă a extinderii altor ramuri 
de drept. Generaţiile termină, intră în funcţii importante şi eu cred că este o 
vină generală a guvernanţilor actuali, deoarece constat cu tristeţe o tendinţă 
a practicienilor tot mai mare de depărtare de regimul constituţional – mai ales 
Constituţia fi ind adesea ignorată.

Am spus întotdeauna: dacă avem text în Constituţie care ne rezolvă 
o problemă, de ce să nu ne ducem spre el? Actul de guvernare a scăzut 
calitatea reglementărilor legislative şi – evident – se remarcă folosirea extinsă 
a ordonanţelor de urgenţă. Este un fenomen care s-a perpetuat la toate 
guvernările şi, aici îmi însuşesc şi eu – l-am auzit şi pe profesorul Muraru, dar şi 
pe alţi specialişti – calea de îndreptare este scoaterea completă a ordonanţei 
de urgenţă din Constituţie, cu o serie întreagă de argumente. Desigur, ar fi  o 
măsură radicală care nu va fi  acceptată niciodată, pentru că toţi politicienii 
preferă această formă de reglementare rapidă.

Am numit lucrarea ţinând cont, mai ales, de jurisprudenţa recentă a Curţii 
Constituţionale. Este o problemă pe care o supun atenţiei specialiştilor – 
nu spun că eu aş avea în mod categoric dreptate, dar cred că opiniile sunt 
împărţite asupra unei decizii recente a Curţii Constituţionale, nr. 459 din 
16 septembrie 2014, publicată în 30 septembrie 2014. Este o decizie prin care 
Curtea Constituţională de azi ne învaţă să interpretăm un text de lege, soluţie 
faţă de care am avut rezerve şi critici. De-a lungul vremii am scris, criticând 
unele decizii ale Curţii sub acest aspect. Nu numai că ne învaţă cum trebuie să 
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interpretăm un text de lege, dar ea ne indică soluţia din procesul din care s-a 
ridicat excepţia de neconstituţionalitate în contenciosul administrativ.

În esenţă, este vorba despre o găselniţă juridică discutabilă: declanşarea unui 
litigiu în contencios administrativ de către Asociaţia Magistraţilor din România 
împotriva decretului de numire de către preşedintele României, a unui judecător 
la Curtea Constituţională a României.

În litigiul respectiv s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate de către 
Administraţia Prezidenţială, a fost dusă în faţa Curţii și ea s-a admis. Astfel, 
potrivit deciziei Curţii, dispoziţiile art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului 
administrativ raportată la art. 2 alin (1) lit. c) – care ne defi neşte noţiunea de 
act administrativ – sunt constituţionale în măsura în care se interpretează că 
decretele Preşedintelui privind numirea judecătorilor la Curtea Constituţională a 
României sunt excluse din sfera controlului judecătoresc sub aspectul verifi cării 
îndeplinirii condiţiei înaltei competenţe profesionale.

Cred că suntem de acord cu toţii că jurisdicţia constituţională a dat soluţia 
în speţa determinată de contenciosul administrativ – sau ea este evidentă 
impusă judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti, secţia de contencios administrativ. 
O precizare anume: Curtea de Apel a trimis la Curtea Constituţională 
excepţia ridicată de Preşedinte şi Administraţia Prezidenţială, considerând-o 
neîntemeiată – apare această idee în conţinutul deciziei.

Această soluţie pune din nou în discuţie problema atribuţiilor prezidenţiale. 
Am avut şi în trecut, legat de un alt preşedinte, situaţia controlului decretului 
– unui anumit tip de decret prezidenţial – și așa se naşte problema controlului 
judecătoresc asupra decretelor preşedintelui României.

În analiza acestei teme am pornit de la ideile pe care le-am dezvoltat cu 
15 ani în urmă, în lucrarea mea „Puterea discreţionară şi excesul de putere a 
autorităţilor publice”. Pornim de la premisa că orice autoritate publică poate 
fi, într-o formă sau alta, controlată sub aspectul actelor, pentru că actele 
producătoare de efecte juridice sunt cele care interesează pe toate subiectele 
de drept şi care pot provoca vătămarea unor drepturi sau unor interese ale 
unor cetăţeni. Vorbele pot afecta sentimental, moral, dar nu produc efecte 
juridice; până la urmă nu se întâmplă nimic, chiar în urma declaraţiilor politice 
şi a vorbelor care sunt lansate de-a lungul vremii în media de orice personaj 
politic. Pornind de la premisa că admitem că legile Parlamentului pot fi  duse 
în controlul Curţii Constituţionale, hotărârile Guvernului se duc în controlul 
instanţelor de contencios administrativ, ordonanţele – cu cele două forme – se 
duc în controlul aceleiași Curţi, voi rămâne la o idee pe care am expus-o cu 
15 ani în urmă: ordonanţele reprezintă forma cea mai largă de putere 
discreţionară a guvernului.

Acum vedem ce probleme şi risc de exces de putere apare în practica 
administrativă legat de mai multe ordonanţe de urgenţă – desigur, întotdeauna 
ne raportăm la cele mai recente. Evoc acum celebra Ordonanţă de urgenţă nr. 
55/2014, care şi-a produs efecte pe perioadă determinată, deci chiar supusă 
controlului Curţii Constituţionale. Te gândeşti ce soluţii ar fi  dat Curtea, legat 
de efectele juridice deja produse, ţinând cont de faptul că efectele deciziilor 
Curţii se produc doar pentru viitor şi au caracter obligatoriu. Vreau să evoc și 
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situaţia unui candidat la preşedinţie faţă de care se cere, de-o anumită parte, 
schimbarea termenului de judecată, pentru că s-a admis judecata recursului.

M-am gândit, legat de toate discuţiile care se poartă, la o nouă problemă 
care se naşte: Legea, mult discutată, nr. 176/2010 spune de-o interdicţie de 
3 ani. Candidatul la preşedinţie, să spunem că ajunge în situaţia să fi e declarat 
incompatibil dacă obţine mandatul, desigur ... totul este sub beneficiu de 
inventar. Niciodată nu m-ar interesa persoanele în cauză, ci exerciţiul funcţiei, şi 
riscul unor persoane de a acţiona cu exces de putere, mai ales în cazul organelor 
de conducere individuală. Mandatul este de 5 ani, legea spune de 3 ani. Ce te faci 
dacă ai câştiga ... să fi e declarat incompatibil cu cei 2 ani diferenţă de mandat 
care i-ar rămâne dincolo de ceea ce ne spune textul legii că este interdicţie? 
Aici a intervenit o altă decizie a Curţii Constituţionale în materia art. 25 alin. (2) 
din Legea nr. 554/ 2004.

Revenind la controlul judecătoresc asupra decretelor preşedintelui, vom 
urma fi rul logic al posibilităţii de control a tuturor actelor administrative, care 
a dat o putere reală judecătorului în contencios administrativ – şi care, în opinia 
noastră, este în regulă. Aceasta, pentru că este altă sferă a puterii judecătoreşti 
şi trebuie să existe forme de control care să împiedice riscul excesului de putere 
ce apare în cazul în care autorităţile administraţiei publice dispun de putere 
discreţionară.

Această decizie, alături de o soluţie mai veche a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie care a privit acel decret de graţiere, ne arată că e foarte greu să ajungi 
la un control adevărat asupra decretelor preşedintelui României, oricare ar fi  
acesta; că, până la urmă, soluţia din 2004 a privit exerciţiul atribuţiilor unui alt 
preşedinte, atunci în funcţie.

În mod constant am susţinut în manualul meu, din perspectivă teoretică, 
că decretele preşedintelui – ca acte ale administraţiei publice centrale, pentru 
că aceasta este califi carea juridică – pot fi  cenzurate în instanţa de contencios 
administrativ. Şi am spus întotdeauna că regula trebuie s-o constituie controlul, 
cu excepţiile care sunt prevăzute în Constituţie, în art. 126 alin. (6) – şi în mod 
indiscutabil există asemenea decrete ale preşedintelui, care nu pot sta sub 
cenzura instanţei de contencios administrativ. Mă gândesc la un decret de 
dizolvare a Parlamentului, cu îndeplinirea textului art. 89 din Constituţie, spre 
exemplu. Acesta este în mod cert un act care priveşte raportul cu Parlamentul, 
cum la fel este și un decret de desemnare a unui candidat la funcţia de premier.

De la caz la caz îi rămâne judecătorului în contencios administrativ să judece 
dacă se afl ă în situaţia actelor exceptate sau nu. Specifi c aici, pentru că doctrina 
administrativă s-a poziţionat majoritar susţinând că actele preşedintelui pot fi  
clasifi cate în acte individuale şi normative.

Şi exemplele de acte administrative normative care se dau sunt cele care 
privesc situaţiile de urgenţă, de starea de asediu, starea de urgenţă, mobilizarea 
forţelor armate, apropo de titlul sesiunii de comunicări. Eu am rămas tributară 
poziţiei profesorului Iorgovan, care a susţinut caracterul întotdeauna individual 
al decretelor prezidenţiale. Îmi menţin acest punct de vedere, iar în legislaţia 
specifi că – inclusiv în Legea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 415/2000 – 
constatăm că asemenea măsuri nu pot fi  luate decât în formula organului de 
conducere colegială a autorităţii administrative autonome. De altfel, chiar 
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textul legii arată că va fi  o decizie colectivă a acestei structuri care, în asemenea 
situaţii, se reuneşte de îndată. Un asemenea decret prezidenţial, după mine, n-ar 
face decât să pună în mişcare texte de lege care conţin restrângerea exercitării 
unor drepturi şi libertăţi în domeniul forţelor armate, în domeniul stării de 
asediu şi de urgenţă. Decretul în sine, ar conţine texte normative, dar aici e o 
problemă cu care ne dorim cu toţii să nu ne confruntăm vreodată.

În rest, decretele preşedintelui sunt, toate, acte administrative individuale. 
Eu zic că multe dintre ele pot să rămână sub cenzura instanţei de contencios 
administrativ, pentru că este o autoritate, un organ de conducere unipersonal. 
Am dezvoltat mai mult în manualul meu o teză care nu stă în picioare din punct 
de vedere legislativ – legea mă contrazice – aceea (teza) de a da posibilitatea 
organelor unipersonale, individuale să emită doar acte administrative 
individuale.

Desigur, mă contrazice întreaga legislaţie a administraţiei locală. Atât 
primarul, cât şi preşedintele consiliului judeţean pot emite şi acte administrative 
normative, potrivit legii. Eu aş lăsa competenţa de a adopta actul cu putere 
normativă pe umerii unor organisme colegiale – dar e o chestiune de lege 
ferenda.

Cu atât mai mult, nu l-aş situa pe preşedinte în această discuţie a doctrinei, 
legată de posibilitatea de a emite și acte normative. Dacă nu suntem în situaţia 
actelor care privesc raportul cu Parlamentul – şi sunt mai multe asemenea 
decrete în exercitarea atribuţiilor sale – sau a actelor de comandament cu 
caracter militar, observăm că pe lângă excepţiile care sunt prevăzute în art. 5 
din Legea contenciosului administrativ sunt anumite tipuri de acte emise în 
circumstanţe excepţionale, care pot fi  atacate pentru exces de putere. Dacă 
nu suntem în aceste situaţii, în opinia noastră judecătorul de contencios 
administrativ trebuie să decidă cu privire la actul preşedintelui, care are caracter 
individual.

Pe lângă hibele deciziei Curţii Constituţionale am găsit teorie la 
reprezentantul Ministerului Public – care susţine inadmisibilitatea, deci merge 
în favoarea părţii care a declanşat litigiul – și care afi rmă: „doctrina a realizat o 
delimitare în funcţie de regimul juridic al decretelor prezidenţiale, în sensul că 
acele decrete contrasemnate de către primul-ministru în temeiul art. 100 alin. (2) 
din Constituţie intră în sfera excepţiilor prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea 
nr. 554/2004, fi ind vorba despre acte emise în raporturile cu Parlamentul.” 
Nu este doctrina, este de fapt chiar acea decizie a ÎCCJ – cu care nu sunt de 
acord personal – care ne-a spus că un decret de graţiere individuală emis în 
2004, pentru că este contrasemnat de premier – care este numit, învestit în 
funcţie în procedura de învestire prin Parlament – este un act complex, și în 
consecinţă nu poate fi  supus cenzurii instanţei de contencios administrativ. 
A fost o formulă prin care instanţa supremă s-a spălat pe mâini ca Pillat din Pont 
la acea vreme, în opinia noastră.

De data aceasta, înainte de a comenta decizia vom menţiona doar problema 
confl ictului de interese în care s-au afl at judecătorii Curţii Constituţionale – din 
păcate nu este vina lor – dar cel în cauză nici n-a participat, sunt 7 judecători 
ai Curţii care au luat această decizie; lipsesc doi, unul dintre ei fi ind chiar cel 
în cauză.
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Eu nu sunt de acord cu soluţia: în primul rând pentru că este o decizie 
interpretativă; în al doilea rând pentru că dă soluţia; în al treilea rând pentru că 
nu văd ce text din Constituţie îl încalcă.

O observaţie generală: de câte ori Curtea Constituţională, în ultimii ani, 
şi-a propus să declare un text neconstituţional? Acesta este sentimentul, 
uneori, citind unele decizii. Curtea s-a pronunţat: va fi  neconstituţional. Dar 
ce articol justifi că soluţia? Când n-a găsit niciun articol – pentru că nu exista – 
argumentaţia a folosit art. 1 alin. (5), care consacră supremaţia Constituţiei 
şi caracterul obligatoriu al legilor. Totuși nu Curtea Constituţională trebuie să 
ne înveţe ca trebuie respectată legea şi că ea este obligatorie, ci instanţa de 
contencios administrativ arată sensul în care legea a fost încălcată. În această 
speţă apare un evident control de oportunitate, în opinia noastră. În problema 
condiţiei privind înalta competenţă profesională este un drept de apreciere care 
revine Preşedintelui.

În opinia noastră, Curtea Constituţională nici nu trebuia să intervină, pentru 
că ajungi la concluzia că oricând se va ataca un decret al oricărui preşedinte în 
contencios administrativ, iar Curtea va fi  în situaţia de a se pronunţa pe fi ecare 
tip de decret, dacă poate fi  controlat sau nu.

Desigur că decretele Preşedintelui sunt acte date în baza Constituţiei şi, chiar 
atunci când spunem că sunt nelegale, eu am rezerve. Corneliu Liviu Popescu spune 
că sunt nevalide sau invalide, pentru că ele îşi au temeiul direct în Constituţie – 
aşa cum toate atribuţiile preşedintelui îşi au temeiul în Constituţie.

Este singura autoritate din zona puterii executive ale cărei atribuţii sunt 
reglementate constituţional. Dacă ai atribuţii legale, acestea sunt în dezvoltarea 
textelor constituţionale, după cum învederează art. 94 lit. c) din legea 
fundamentală. Numeşte în funcţii publice, potrivit legii; te trimite la lege, însă 
restrictiv, doar pe aspecte de numire. În plus, este preşedintele CSAT-ului, iar în 
calitate de preşedinte al CSAT este pus în zona de aplicare-respectare şi aplicare 
a legii speciale în domeniu şi pe tot ce înseamnă securitate naţională şi tot ce 
înseamnă competenţă cu zona ei de secret.

Curtea Constituţională trebuia să lase cauza Curţii de Apel. Ea însă, 
în „înţelepciunea” ei, face o delimitare între condiţiile obiective – vechime de 
18 ani şi activitate juridică sau în învăţământul juridic superior – şi problema 
înaltei competenţe profesionale, spunând că aceasta este o chestiune subiectivă, 
de apreciere, primele două fi ind obiective.

În această ipoteză întreb: dacă ai un profesor numit judecător la Curtea 
Constituţională, nu de către Preşedinte – acum mă îndrept spre Parlament – 
care predă într-o facultate de ştiinţe politice sau de administraţie publică o 
disciplină juridică, este învăţământ juridic superior sau nu este? Aceasta este 
însă doar o idee de dezbatere, problema fi ind cumva rezolvată.

Vă mulţumesc!
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Dezbateri:
Dr. Rozalia Lazăr:
Încerc să explic câteva chestiuni cu privire la decretul de graţiere, şi vreau 

să pun în discuţie dacă decretul de graţiere reprezintă, în totalitatea sa, un act 
administrativ: doar un act administrativ, pentru că prin natura sa, graţierea 
prevede şi altceva. Nu este doar acest aspect obiectiv pe care poţi să-l supui 
controlului, ca celelalte acte administrative, în care poţi să controlezi. Graţierea 
implică şi o chestiune subiectivă, acea iertare, care este prerogativă şefului 
statului. Eu nu cunosc vrun stat în care să se fi  pus problema că decretul de 
graţiere este un act strict administrativ, doar administrativ. Deci eu vă supun 
atenţiei această chestiune, trebuie să avem o poziţie mult mai nuanţată,
în raport cu diversele categorii de decrete. Judecătorul nu „s-a spălat pe 
mâini”, ci a cugetat foarte mult şi s-a documentat foarte mult asupra acestei 
probleme – care a fost dezbătută mult și la noi, iar motivarea a încercat – nu zic 
că a şi reuşit – să surprindă această caracteristică a decretului prezidenţial de 
graţiere, care este mai mult decât un act strict administrativ. A fost o motivare 
combinată, iar în recurs s-a menţinut motivarea fondului și s-a adăugat acest 
aspect al iertării.

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:
Eu aş avea o observaţie: este evident faptul că nu te poţi bucura de un drept 

subiectiv de a fi  graţiat; problema în speţă – cred – a fost aceea a stabilităţii 
situaţiei consacrate prin decretul de graţiere, care stabilitate a fost compromisă 
prin ulterioara emitere a unui decret de revocare. Şi atunci se pune în mod 
corect problema: un individ, oricare ar fi  el, odată graţiat se poate aştepta în 
viitor ca oricând preşedintele care a emis decretul sau succesorul său să îl revoce 
şi să-l aducă din nou în starea de deţinere? Procedural, eu cred că la vremea 
respectivă Miron Cozma n-a ales calea potrivită, iar codul de procedură penală 
punea alte instrumente la dispoziţie.

Cred, de asemenea, că decizia Curţii Constituţionale este un nou gest 
inamical la adresa celeilalte jurisdicţii a Înaltei Curţi, pentru că această 
confruntare dintre cele două Curţi – între deciziile Curţii Constituţionale şi 
deciziile date în recursurile în interesul legii de către Înalta Curte – nu de puţine 
ori ne-a pus pe noi, practicienii, în difi cultate. Aici trebuie evocată şi amintirea 
regretatului profesor Deleanu, care în tratatul său de drept constituţional 
atrăgea atenţia asupra pericolului pe care îl reprezintă pentru sistemul juridic, în 
genere, posibilitatea Curţii Constituţionale de a pronunţa decizii de interpretare. 
În mod fi resc – şi actuala Constituţie a clarifi cat această poveste – puterea de 
a interpreta la un nivel principial legea şi tot ce înseamnă act cu putere de 
lege ar trebui să o aibă în exclusivitate Înalta Curte în pronunţarea deciziilor de 
recurs în interesul legii sau, mai nou, în pronunţarea acelor decizii de dezlegare 
a problemelor noi de drept. Însă Curtea Constituţională a fost orgolioasă 
întotdeauna. Cât priveşte problema de fond a decretelor Preşedintelui, eu 
cred că tot Constituţia are un neajuns, pentru că nu s-a străduit nimeni să se 
gândească că poate n-ar fi  rău ca aceste prerogative ale Preşedintelui, care 
lucrează prin decrete să fi e clar delimitate: o zonă a prerogativelor strict politice – 
şi eu cred ca decretul de graţiere are o încărcătură politică şi e un gest de 
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politică penală – şi prerogativele pe care le-am putea denumi juridice, care 
se pot exterioriza, manifesta, concretiza în acte juridice care nu pot fi  decât 
administrative. Sigur, cele dintâi, decretele cu încărcătură politică ar trebui să 
fi e excluse controlului de legalitate. Criteriul delimitării este extrem de delicat.

Jud. dr. Gabriela Bogasiu
Doamna profesor Tofan a lansat o temă plină de provocări știinţifi ce, iar 

acum îmi voi formula propriile observaţii, fără referiri la persoane sau la cazuri 
concrete.

Voi începe cronologic. Aş face o foarte scurtă remarcă legată de acea 
stabilitate juridică pe care a afectat-o revocarea unei graţieri acordate anterior. 
În litigiile pe care le-am avut noi, am reţinut şi că există un remediu procesual 
în procesul penal, remediu la care – de altfel – părţile afectate atunci au recurs. 
Au formulat contestaţii la executare pentru că se emisese un al doilea rând de 
mandate de executare în baza aceluiaşi criteriu. Deci remedii au existat, n-a fost 
afectată substanţa lui, anume accesul la justiţie. Revenind în zilele noastre, eu 
am citit această decizie recentă a Curţii Constituţionale şi într-o cheie pozitivă. 
Am remarcat faptul că s-a afi rmat încă o dată că decretele Preşedintelui pot fi  
supuse controlului contenciosului administrativ, ca regulă.

În practica mai recentă a Înaltei Curţi – mă gândesc la două decizii din 
2012 – au fost anulate două decrete ale Preşedintelui României: unul privea 
o eliberare din funcţia de chestor de poliţie sau ceva asemănător, iar celălalt 
privea acordarea unei decoraţii. În linii mari, în primul caz s-a venit cu o 
nuanţare, în sensul că: indiferent dacă sunt contrasemnate sau nu decretele, 
ele sunt exceptate controlului numai dacă prin conţinutul lor concret se 
încadrează în vreuna dintre excepţiile art. 5 din legea contenciosului administrativ. 
Odată acceptată această idee, potrivit căreia decretele pot fi  supuse controlului, 
ar rămâne de stabilit limitele acestui control – limite pe care, de altfel, instanţele 
de contencios administrativ trebuie să şi le stabilească într-o varietate de litigii –
nu este singura situaţie în care chestiunea aceasta, a limitelor controlului, este 
atât de delicată. Fără să fac nici un fel de referire la situaţia pe care aţi analizat-o 
dumneavoastră – pentru că încă este pe rolul instanţelor – nu aş vrea să spun 
că există o practică deja consacrată a instanţelor de contencios administrativ, 
atunci când în anumite litigii se pune problema examinării experienţei 
profesionale sau a capacitaţii profesionale, ori a competenţei profesionale.

A indicat domnul profesor Bălan acea categorie de raporturi juridice ce 
vizează titlurile ştiinţifi ce sau gradele didactice. Pot să adaug că există litigii 
şi în ceea ce priveşte cariera funcţionarilor publici ori evaluarea periodică a 
funcţionarilor publici. De asemenea, litigiile rezultând din concursurile de 
promovare în diverse funcţii de conducere sau de execuţie, inclusiv în ceea 
ce priveşte judecătorii şi procurorii, pentru că hotărârile consiliului superior 
al magistraturii, care privesc cariera magistraţilor sunt supuse controlului 
judecătoresc. În linii mari, practica instanţelor s-a conturat în sensul că ele pot 
verifi ca regularitatea procedurii şi respectarea criteriilor prevăzute de lege, dar 
nu pot intra în verifi carea chestiunilor ce ţin strict de competenţa profesională, 
de experienţa profesională. Pot verifi ca dacă este îndeplinit un anumit număr 
de ani de vechime prevăzut de lege, dar nu experienţă profesională în ceea ce 
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priveşte acumulările profesionale dobândite în acea perioadă. Noi mai folosim 
prin hotărârile noastre şi unele argumente desprinse din jurisprudenţa CEDO, 
iar acum mă gândesc la o cauză din 1979, van Marle contra Ţărilor de Jos, în care 
s-a afi rmat explicit: atunci când în litigiu sunt situaţii care pot fi  asimilate unui 
concurs de tip şcolar – care pun în discuţie cunoştinţe, experienţă profesională, 
competenţă profesională – aceste situaţii ies din câmpul de aplicare al articolului 6 
din Convenţia Europeană, adică nu pot face obiectul acţiunii în instanţă.

Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu:
Voi fi  extrem de succint! Ca practician şi ca teoretician, admit ideea doamnei 

profesoare Lazăr că este de natura evidenţei – referitor la decretul de graţiere şi 
accesoriul său, cel de revocare – că face parte din ceea ce se numeşte „drepturi 
regaliene”. Ele fac parte din ceea ce se numeşte, prin tradiţie, dreptul regelui 
de a graţia.

Vreau să adaug o chestiune care ţine de istorie. Sub aspectul acestei 
instituţii juridice – şi ca practician m-am confruntat cu asemenea situaţii – 
avem un decret de graţiere de pe vremea lui Ceauşescu, care este în vigoare şi 
care produce efecte. Este decretul 11 din 1988, care produce efecte în sensul în 
care cei care erau condamnaţi la moarte li s-a comutat pedeapsa în detenţiune 
pe viaţă, ulterior li s-a comutat, ca urmare a anului 1989, şi benefi ciază în 
continuare. Dar am avut o situaţie foarte interesantă, în care benefi ciari ai 
acestui decret de graţiere au refuzat – apropo de calea penală – să benefi cieze 
de decretul de graţiere, mergând pe ideea că ei sunt nevinovaţi şi au mers în 
continuare pe această soluţie.

Cred că o asemenea dispută între Înalta Curte de Casaţie – în care eu, 
evident, ţin partea Înaltei Curţi de Casaţie – n-ar fi  fost posibilă, dacă am fi  
revenit la tradiţia noastră constituţională-jurisdicţională, în sensul că această 
Curte Constituţională era secţie a Curţii de Casaţie – să nu uităm acest lucru! 
Iar ultima mare dispută care pe mine, ca practician, m-a oripilat într-un fel, 
este punctul de vedere – e adevărat, nu exprimat în recurs în interesul legii –
al Înaltei Curţi de Casaţie cu privire la interpretarea legii penale mai favorabile. 
S-a apreciat ideea că Înalta Curte de Casaţie – e adevărat, repet, nu în recurs 
în interesul legii, şi aici e o întreaga discuţie cu interpretarea şi aşa mai departe 
– poate accepta că ideea de lege penală mai favorabilă – acest art. 5, celebru 
– poate fi  şi pe instituţii, atribuind judecătorului ceea ce este al judecătorului: 
calitatea lui de „jupân suprem” în aplicarea legii coercitive. În partea cealaltă, 
plecând de la o interpretare, strict din perspectiva Consiliului Legislativ – în 
sensul tehnicii legislative – Curtea Constituţională a zis: „legea penală naţională 
este întregul eşafodaj normativ, pentru ca s-ar creea lex tertia”. Să nu uităm 
că noi am ajuns pe contencios administrativ prin celebra speţă „Primăria 
Bucureştiului contra STB 1912" în care judecătorul de contencios administrativ 
şi-a asumat un drept de a controla administraţia, datorită prestigiului său 
necontestat. Iată că din această perspectivă ajungem tot la problema ideii de 
stat de drept. Avem putere executivă, avem putere judecătorească, avem putere 
legislativă şi nu avem a patra putere, puterea constituţională. Este, din această 
perspectivă, o disjuncţie care mi se pare în neregulă pentru spaţiul instituţional, 
pentru ideea de justiţie.
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Prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan:
Și pentru mine sunt semne de întrebare şi o să mai adaug la ce a spus 

doamna judecător Bogasiu: îmi amintesc că a fost cerută suspendarea pentru 
un decret de revocare a unui ministru. Cererea în contencios s-a admis, dar după 
aceea anularea n-a mai contat, pentru că din acel guvern din care făcea parte 
s-au retras toţi miniștrii partidului, iar apoi guvernul a căzut prin moţiune de 
cenzură; a fost o suspendare acceptată. Eu am făcut o paralelă – sunt 10 ani care 
au trecut şi nu mai contează aşa mult – pe mine mă interesează ce se întâmplă 
acum, tocmai pentru a arăta că nu contează cine ocupă funcţia care exercită 
atribuţiile la care ne raportăm. S-au scris atunci articole foarte interesante pe 
decretul de graţiere, de unde înainte nu se scrisese nimic şi interesant a fost că 
s-au expus opinii diferite: a fost studiul profesorului Iorgovan, care este exact 
pe teza susţinută de instanţă; a scris Radu Carp, a scris Liviu Popescu, a scris 
Constantin Furtună – pe care l-am citat şi eu – care fusese preşedintele secţiei.

Atunci a fost atacat decretul de revocare – preşedintele de atunci a emis un 
decret de graţiere pe ultima sută de metri a mandatului în care erau vreo 80 
persoane, iar mass-media a început să protesteze, împreună cu societatea civilă, 
contra unei anumite persoane, că nu era normal să fi e graţiată – şi la trei zile a 
fost revocat decretul de graţiere individuală doar pentru acea persoană, care a 
fost reîncarcerată. În opinia noastră, acel decret de revocare a graţierii nu mai 
putea fi  valid, pentru că fusese pus în executare, eliberându-se condamnatul, 
iar pe această argumentare decretul iniţial nu mai putea fi  revocat, cu toate 
consecinţele sale.

Şi așa am ajuns la Codul de procedură administrativă, care este mai necesar 
decât codul administrativ.

Avem principiul revocării cu excepţiile sale, asupra cărora toţi suntem de 
acord – toată doctrina a preluat aceleaşi excepţii. Judecătorii aplică, analizează, 
se confruntă cu situaţii determinate; dar nu avem niciun text de lege. Noi 
considerăm că, pe doctrina existentă, un act de revocare are printre limite – 
în cazul actelor administrative individuale – actul administrativ care a fost pus 
în executare.

Conf. univ. dr. Benonica Vasilescu:
Îmi permit să plec de la dispoziţiile constituţionale, care reglementează în 

mod expres şi limitativ două excepţii, și trebuie să analizăm în care din aceste 
excepţii se încadrează. Întotdeauna doctrina a precizat că decretele care 
sunt contrasemnate de primul-ministru – prin faptul că se asumă o oarece 
răspundere faţă de parlament – se înţeleg a fi  exceptate de la controlul instanţei 
de contencios administrativ.

De fi ecare dată însă am avut excepţii. Mai mult decât atât: unele dintre 
decrete, deşi nu au fost semnate de primul-ministru, au fost exceptate de 
la controlul instanţei de contencios administrativ. Şi am în vedere situaţia 
pe care a prezentat-o colega noastră, dar şi un alt decret de stabilire a datei 
referendumului în 2009. Curtea de Apel a fost sesizată cu controlul de legalitate 
al acestui decret, iar acţiunea a fost declarată ca inadmisibilă, pentru că nu se 
poate pronunţa asupra legalităţii acestui decret. Mai departe, asociaţia care a 
introdus acţiunea a mers şi a sesizat Curtea Constituţională, iar aceasta, plecând 
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de la atribuţia constituţională a ei – de a veghea la desfăşurarea referendumului – 
a considerat că stabilirea datei referendumului prin decretul preşedintelui 
este prima etapă în derularea acestui proces, şi că poate să se pronunţe şi să 
constate într-adevăr ca acel decret este emis în limitele constituţionale, în 
sensul că preşedintele a recurs la emiterea lui după consultarea Parlamentului – 
acea condiţie constituţională.

Concluzionez că totuşi practica este foarte variată şi nu întotdeauna 
motivarea este aceea care exclude controlul de legalitate al instanţei de 
contencios pe excepţia de a reprezenta – pentru că înţeleg că toate aceste 
aspecte se încadrează în această sferă – a excepţiei referitoare la un act emis în 
raporturile cu Parlamentul. Chiar procurorul – în speţa pe care colega noastră 
a prezentat-o – a considerat că aceasta este o modalitate de a scoate de sub 
controlul instanţei de contencios administrativ această categorie de decrete 
emise de preşedintele României, în acest caz, raportat la relaţiile cu Curtea 
Constituţională. Mai concret, că ar reprezenta de fapt o altă excepţie faţă de 
cele – repet – limitativ și expres prevăzute în Constituţie.

Cred că de fi ecare dată ar trebui să găsim motivarea cu privire la încadrarea 
în una din aceste excepţii, deoarece, orice altceva aş adăuga, este clar şi cu 
privire la obiectivitate şi la toate acele aspecte de ordin profesional. Chiar 
CEDO îmi spune care este limita aceasta, pentru că există un exemplu de 
practică CEDO de la care poţi să porneşti şi pe care trebuie să o respecţi. 
Curtea Constituţională nici n-ar mai fi trebuit să spună că acel aspect nu 
intră în competenţa de analizare şi de pronunţare a instanţei de contencios 
administrativ, pentru că în această situaţie – aşa cum Curtea o prezintă în 
practica sa constantă – nu numai dispozitivul ci şi considerentele din cuprinsul 
deciziilor sunt general obligatorii. Curtea Constituţională mi-a spus şi ce să 
fac, pentru că eu în instanţă deja sunt legată de obligativitatea de a respecta 
decizia Curţii, inclusiv considerentele. Repet: nici nu trebuia să-mi spună, pentru 
că e o punte în exercitarea competenţei mele de a mă documenta, de a vedea 
ce practică există din acest punct de vedere, chiar la nivel de CEDO. Puteam 
foarte bine să spun: „nu sunt competentă să mă pronunţ asupra aspectelor 
de obiectivitate”. Cele obiective se referă la a avea 18 ani vechime, să fie 
absolvent de studii superioare juridice, iar acum apare partea de subiectivitate 
care trebuie să fie apreciată de Preşedinte – dacă îndeplineşte criteriul de 
competenţă profesională. Curtea, în această decizie merge mai departe şi 
face similitudinea cu ceea ce se întâmplă la nivelul celor două Camere, atunci 
când desemnează şi în fi nal votează pentru numirea judecătorilor la care au 
dreptul şi spune că: toate aceste aspecte sunt analizate de comisiile juridice 
ale celor două Camere; că propunerea şi îndeplinirea acestor condiţii este 
însuşită după aceea de către Biroul Permanent care pune pe ordinea de zi 
votarea candidaţilor sau candidatului pentru numirea în funcţia de judecător. Pe 
această similitudine, Curtea Constituţională a înţeles că şi în cazul preşedintelui 
– deşi nu este reglementată la nivel de lege o asemenea procedură – dar, 
într-un fel, dacă s-ar spune mutatis-mutandis, s-ar aplica aceeaşi posibilitate de 
control al preşedintelui cu privire la această condiţie subiectivă de apreciere a 
competenţei, a înaltei pregătiri profesionale.
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Consider că de fiecare dată motivarea trebuie să se circumscrie acelor 
excepţii şi să văd dacă acel decret al preşedintelui – contrasemnat/
necontrasemnat, trag concluzia că nu mai este o regulă – se circumscrie 
acestor excepţii. Altfel, precum spunea procurorul în cazul respectiv, aş putea 
să concluzionez că practica aceasta adaugă la cele două excepţii pe care le-am 
ridicat la nivel constituţional de această dată, deoarece numai Constituţia din 
1923 a reglementat expres – la nivel de lege fundamentală – aceste excepţii. 
Ne-am întors astfel și le-am reglementat tot la nivel constituţional, iar 
motivul este acela că aspectele politice nu trebuie să implice de fiecare 
dată reglementarea mai multor excepţii. Cunoscând faptul că modifi carea 
Constituţiei este foarte greoaie, se instituie astfel regula potrivit căreia toate 
actele administrative se supun instanţei de contencios administrativ, cu excepţia 
acestor două categorii de acte, care sunt stabilite la nivelul Constituţiei.

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş:
Mă voi referi la problema competenţei Curţii Constituţionale, și voi lansa şi 

eu o provocare știinţifi că, cu privire la recunoaşterea – sau nu – a competenţei 
Curţii Constituţionale de a se pronunţa asupra hotărârilor Parlamentului.

Este o chestiune asupra căreia m-am mai exprimat în Revista de Drept 
Public atunci când s-a făcut modificarea la Legea nr. 47 din 1992 a Curţii 
Constituţionale. Ca fost membru al Parlamentului vă spun că atunci când 
se iniţia un act normativ, de foarte multe ori era la bază un interes concret, 
o anumită situaţie care impunea o anumită soluţie juridică. Situaţia care a stat la 
baza modifi cării a fost că la un moment dat era un preşedinte al Senatului care 
era în pericol să fi e schimbat de către majoritatea care se constituise, iar pentru 
a nu fi  schimbat au adoptat o ordonanţă de urgenţă să modifi ce competenţa 
Curţii Constituţionale, pentru că se bazau pe ceea ce va spune aceasta – în 
sensul ca această Curte să aibă şi competenţa de a cenzura orice hotărâre a 
Parlamentului. În opinia noastră, de vreme ce art. 146 lit. a) vorbeşte expressis 
verbis despre faptul că în competenţa Curţii Constituţionale intră controlul 
exclusiv al regulamentelor Parlamentului – e adevărat că şi regulamentele se 
aprobă tot prin hotărâri – dacă legiuitorul constituant ar fi  vrut să ofere atribuţie 
pe toate hotărârile, ar fi  făcut-o, dar voinţa lui a fost limitată. Astăzi suntem 
în situaţia în care actuala lege prevede că această instanţă de contencios 
constituţional poate să controleze orice hotărâre a Parlamentului.

Acum se ajunge în situaţia că ea se pronunţă asupra constituţionalităţii unor 
asemenea hotărâri, iar în ceea ce priveşte Curtea de Conturi s-a pronunţat în 
ultimă instanţă de două ori, în sensul că au fost două hotărâri ale Parlamentului 
prin care se făcuseră numiri pentru doi membri. În virtutea unei practici 
care deja se crease cu 3 ani în urmă, au zis: „Constituţia spune că mandatul 
este de 9 ani şi nu poate fi  reînnoit, în opinia Curţii Constituţionale mandat 
complet înseamnă şi 3 şi 6 şi 9 – nu contează durata lui, o persoană poate 
îndeplini doar un mandat”. Datorită acestei decizii suntem în situaţia în care 
avem o Curte de Conturi incompletă, pentru că în locul deciziei Curţii care a 
declarat neconstituţionalitatea celor două numiri, nu s-a mai pus nimic. Mai 
mult, Curtea Constituţională a mai emis o decizie, în înţelepciunea ei, şi a zis 
că şi o hotărâre pronunţată acum trei ani, prin care a fost numit unul dintre 



68

colegii noştri acum trei ani – deşi avusese trei ani, a mai primit un mandat 
de nouă ani – este neconstituţională. Deci, după ce trei ani a produs efecte 
juridice acea hotărâre, ea spune: este neconstituţională. Ce facem cu acest 
om, care a lucrat trei ani, care sunt consecinţele? Propun sa facem o dezbatere 
pe chestiunea Curţii Constituţionale. Legea Curţii Constituţionale nu conţine 
prevederi în sensul acesta şi nu ştim ce să facem. Spune Parlamentul: nu ştim 
ce să facem! Dar eu mă întreb: dacă mergem prin similitudine, atunci decizia 
Curţii care declara o lege neconstituţională atrage suspendarea efectelor legii 
pentru 45 zile, iar eu am zis că, prin extrapolare, principiul acesta trebuie să se 
aplice și hotărârilor Parlamentului! În ce priveşte Curtea de Conturi, au spus că 
este neconstituţională – pentru că a avut un mandat incomplet – dar Curtea 
Constituţională are în componenţa ei pe cineva care a avut un mandat de trei 
ani și a mai primit încă unul de 9 ani!

Conf. Univ. dr. Simona Gherghina:
Am o întrebare şi poate vom avea şi un răspuns – eu nu-l am încă – referitor 

la problema revocării decretului de graţiere. Legea contenciosului administrativ 
spune că se poate revoca sub două condiţii cumulative: să nu fi  intrat în circuitul 
civil şi să nu-şi producă efecte juridice. Întrebarea este: trebuie să le îndeplinesc 
cumulativ, sau nu? Unde trebuie graţiere? Ce înseamnă intrat în circuitul civil? 
Atunci când am un bun, îl mut dintr-un patrimoniu în altul și el intră într-un 
circuit civil, are un caracter patrimonial. Un decret de graţiere poate să aibă un 
astfel de caracter? Da sau nu! Ori, dacă n-am un astfel de caracter, înseamnă că 
nu poate intra în circuitul civil şi se poate pune – sau nu – întrebarea legitimă: 
revocarea este posibilă dacă nu este îndeplinită condiţia intrării în circuitul civil? 
Aceasta, pentru că nu este îndeplinită una din condiţiile cumulative ale textului 
de lege.
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Criza, stabilitatea economică 
și protecţia creditorilor statului

Prof. univ. dr. Emil BĂLAN
SNSPA

I. Circumstanţe excepţionale, stări excepţionale, crize

În viaţa oricărui stat pot să apară împrejurări, accidente, pericole care să 
ameninţe integritatea, existenţa statului său să pericliteze protecţia acordată 
drepturilor și libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor1.

Izvorâtă din doctrina politică a dreptului de necesitate, teoria circumstanţelor 
excepţionale fundamentează necesitatea ca „...puterea politică permanentă, adică 
puterea executivă ... să aibă posibilitatea de a aduce modifi cările necesitate de 
împrejurări...”2.

Se impune, așadar, să-i fi e recunoscută puterii executive o activitate pentru 
timpuri normale și o activitate pentru timpuri de criză, timpuri anormale.

În circumstanţe excepţionale măsurile necesare pentru „salvarea statului”, 
sunt urgente și extraordinare, iar procedura parlamentară apare ca fi ind de 
durată, fapt ce impune intervenţia Guvernului, organism care benefi ciază de 
mai multă supleţe în decizie și acţiune.

Utilizarea circumstanţelor excepţionale ca motive ale unor reglementări 
normative derogatorii, trebuie să se facă cu defi nirea acestora, pentru a asigura 
interpretului claritatea, precizia, predictibilitatea necesară, precum și indicii 
sufi ciente pentru a-și putea regla și adapta conduita la cerinţele reglementării.

Nu este admisibilă folosirea motivelor excepţionale ca suport al aprecierilor 
subiective, arbitrare, excesive.

Consecinţele circumstanţelor excepţionale se pot întinde și asupra 
drepturilor și libertăţilor fundamentale ale persoanelor. Restrângerea exerciţiului 
unor drepturi trebuie să fi e realizată numai prin lege și în acele situaţii care 
vizează însăși supravieţuirea statului și a elementelor sale constitutive, fi ind 
necesară concilierea interesului general cu cel particular.

În tratatele internaţionale găsim diferite modalităţi de exprimare a 
circumstanţelor excepţionale, care pot sta la baza restrângerii unor drepturi 
și libertăţi fundamentale: „perioadă de necesitate publică, ce ameninţă viaţa 
naţiunii” (Pactul internaţional relativ la drepturile civile și politice), „război sau 
alt pericol public care ameninţă viaţa naţiunii” (Convenţia Europeană pentru 
Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor Fundamentale), sau „obiective de 
interes general” (Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene).3

1 A se vedea și P. Negulescu, Tratat de drept administrativ român, vol. 1, ed. a III-a, Bucureşti, 
Tipografi ile Române Unite, 1925, p. 325-326. T. Drăganu, Introducere în teoria și practica 
statului de drept, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 201.

2 P. Negulescu, op. cit., p. 326.
3 I. Muraru, S. Tănăsescu, Constituţia României. Comentarii pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 

2008, p. 540.
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Se remarcă și relaţia de cauzalitate dintre circumstanţele excepţionale și 
stările excepţionale, cele de pe urmă fi ind urmarea primelor. Totodată, actele 
juridice administrative emise sau adoptate în condiţiile stărilor excepţionale, 
prezintă particularităţi în privinţa exercitării controlului judecătoresc asupra lor, 
acţiunile putând interveni numai pentru exces de putere.

În contextul circumstanţelor excepţionale, este adesea evocată și noţiunea 
de criză. Criza, potrivit dicţionarului explicativ al limbii române, reprezintă o 
„fază primejdioasă și hotărâtoare în viaţa socială, constând într-o manifestare 
violentă a contradicţiilor economice, politice și sociale...”, o fază în evoluţia unei 
societăţi marcată de mari difi cultăţi (economice, politice, sociale), perioadă 
de tensiune, de tulburare, de încercări adesea decisive, care se manifestă în 
societate...” o „ruptură de echilibru”.

II. Salus rei publicae suprema lex esto

Ca stare specială, de excepţie, în care societatea se găsește la un moment 
dat, generată de circumstanţe excepţionale, criza impune obligaţia statului de a 
interveni prompt. În vremea Imperiului Roman a fost formulat principiul potrivit 
cu care salvarea statului este legea supremă - salus rei publicae suprema lex esto – 
dincolo de oricare alte legi, care trebuie să cedeze în faţa acesteia.

Teoria circumstanţelor excepţionale admite apariţia unei legislaţii speciale, 
distinctă de cea care se aplică în momentele obișnuite care va fi  suspendată 
temporar. Se poate vorbi de o „legalitate ordinară” specifi că situaţiilor normale 
și de o „legalitate specială, extinsă, de criză”.

În constituţiile multor state occidentale au fost înscrise norme care 
organizează transferul unor atribuţii ale legislativului către executiv, în 
circumstanţe excepţionale: Italia – 1947; Germania – 1949; Franţa – 1958.

Constituţia Franţei prevede că „atunci când instituţiile Republicii, 
independenţa naţiunii, integritatea teritoriului ei sau executarea angajamentelor 
internaţionale sunt ameninţate de o manieră gravă și imediată și funcţionarea 
regulată a puterilor publice este întreruptă, președintele republicii ia măsurile 
cerute de aceste împrejurări, după consultarea ofi cială a primului-ministru, a 
președinţilor adunărilor, precum și a Consiliului Constituţional. El informează 
naţiunea printr-un mesaj.”

Și Constituţia României – în tiparele unei constituţii rigide – a urmat 
modelul occidental.

Astfel, starea de asediu și starea de urgenţă reprezintă măsuri excepţionale, 
care se instituie potrivit Constituţiei, în cazuri determinate de apariţia unor 
pericole grave la adresa ţării și a securităţii naţionale a statului.

Starea de asediu și cea de urgenţă reprezintă cel mai ridicat nivel de 
pericol pentru stat, fapt care justifi că încredinţarea gestionării acestor situaţii 
Președintelui României.

Stările de asediu, urgenţă sau alertă, precum și situaţiile de urgenţă, sunt 
reglementate de norme de rang constituţional sau legal, care stabilesc și 
procedura și consecinţele instituirii acestora.

Circumstanţele excepţionale care pun în pericol interesul general, fi inţa și 
stabilitatea statului, pot genera și aplicarea unor măsuri de restrângere a unor 
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drepturi sau libertăţi fundamentale. Astfel de măsuri, necesare într-o societate 
democratică, se impun a fi  proporţionale cu situaţiile care le-au determinat și 
se aplică cu respectarea condiţiilor și limitelor prevăzute de lege, fără a aduce 
atingere existenţei dreptului sau a libertăţii respective.

III. Stabilitate economică și siguranţă naţională. Eșalonare la plată 
a unor drepturi stabilite prin hotărâre judecătorească

Ca formă de manifestare a circumstanţelor excepţionale, criza economică 
reprezintă o fază a ciclului economic caracterizată prin scăderea rentabilităţii 
întreprinderilor, creșterea infl aţiei, a șomajului, fi ind determinată de factori 
conjuncturali sau structurali.

Consecinţele crizei economice în România – începând cu anul 2008 – au 
afectat întreaga populaţie, care a suportat efectele și a contribuit, inclusiv prin 
restrângerea exerciţiului unor drepturi fundamentale, la asigurarea stabilităţii 
economice, la recâștigarea și păstrarea echilibrului fi nanciar al statului.

În cele care urmează, ne vom ocupa de o astfel de măsură de eşalonare a 
plăţii unor sume de bani ce constituie obiect al unor creanţe asupra statului, 
măsură dispusă prin O.U.G. nr. 71 din 2009.

Adoptarea acesteia a fost determinată de circumstanţe excepţionale 
constând în existenţa unui număr substanţial de cauze având ca obiect acordarea 
de drepturi salariale, care a condus la o imposibilitate a autorităţii statale 
de a executa hotărârile judecătoreşti pronunţate deja în această materie – 
în special în actualul context de criză economică – iar aceste circumstanţe 
excepţionale au impus instituirea unor măsuri prin care să fi e limitată temporar 
exercitarea drepturilor decurgând din hotărârile judecătoreşti irevocabile 
pronunţate în materia respectivă, fără ca prin aceasta să se aducă atingere înseşi 
substanţei acestor drepturi.

Curtea Constituţională are o bogată jurisprudenţă, rezultată ca urmare a 
soluţionării excepţiilor de neconstituţionalitate a prevederilor O.U.G. nr. 71 din 
2009, respingând, de fi ecare dată, criticile de neconstituţionalitate formulate.

În acest context, prin Decizia nr. 528 din 20131, Curtea a reţinut că O.U.G. nr. 
71 din 2009, modifi cată şi completată prin O.U.G. nr. 18 din 2010 şi modifi cată 
prin O.U.G. nr. 45 din 2010, a reglementat eşalonarea plăţii unor sume de bani 
prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar, pe o perioadă de 3 ani, în tranşe anuale 
egale, în perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2012. Ulterior, prin Legea de 
aprobare a acestei ordonanţe de urgenţă, respectiv Legea nr. 230 din 2011, plata 
creanţelor asupra statului a fost reeşalonată pentru o perioadă de încă 4 ani, 
respectiv pentru perioada 1 ianuarie 201 – 31 decembrie 2016.

Curtea a apreciat că situaţia extremă generată de imposibilitatea de a 
asigura sumele suplimentare pentru plata tuturor despăgubirilor acordate 
în urma aplicării Legii nr. 9 din 1998, republicată, Legii nr. 290 din 2003, cu 
modifi cările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 393 din 2006, fără afectarea 
echilibrului bugetar, îndeplineşte cerinţele unei stări de fapt obiective, 
cuantifi cabile şi independente de voinţa Guvernului, care pune în pericol un 

1 Publicată în M. Of. nr. 63 din 24 ianuarie 2014.
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interes public, respectiv acela al menţinerii echilibrelor bugetare şi al respectării 
angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, 
inclusiv în ceea ce priveşte nivelul defi citului bugetar, astfel încât aceasta se 
constituie într-o situaţie extraordinară în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţie, 
împrejurare ce justifi că instituirea plăţii eşalonate a despăgubirilor prevăzute în 
deciziile de plată sau hotărârile judecătoreşti prin care se stabileşte cuantumul 
despăgubirilor.

Cu alte cuvinte, legiuitorul delegat poate reglementa prin intermediul unei 
ordonanţe de urgenţă atunci când, în mod necesar şi neechivoc, circumstanţele 
obiective ce determină existenţa unei situaţii extraordinare, a căror 
reglementare nu poate fi  amânată, impun o intervenţie normativă rapidă. Însă, 
atunci când obiectul de reglementare al unei ordonanţe de urgenţă îl reprezintă 
drepturi, libertăţi sau îndatoriri fundamentale, intervenţia legiuitorului delegat 
trebuie să fi e în sensul neafectării acestor drepturi, al instituirii unui regim juridic 
care să permită exercitarea plenară a tuturor atributelor acestor drepturi.

Prin urmare, situaţia extraordinară ce consta în imposibilitatea menţinerii 
echilibrelor bugetare şi a respectării angajamentelor interne şi internaţionale 
asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul defi citului 
bugetar – astfel cum reiese din cuprinsul Notei de fundamentare al ordonanţei 
de urgenţă criticate – era de natură să determine o reglementare rapidă în 
această materie, în sensul eşalonării plăţii creanţei, cu scopul respectării ţintei 
de defi cit bugetar asumate.

În jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că mecanismul eşalonării plăţii, ca 
modalitate de executare a unei hotărâri judecătoreşti, poate fi  considerat în 
concordanţă cu principiile consacrate de jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi 
a Curţii Europene a Drepturilor Omului, dacă sunt respectate anumite condiţii, 
respectiv: tranşe de efectuare a plăţilor intermediare precis determinate, un 
termen rezonabil de executare integrală şi acoperirea eventualei devalorizări a 
sumei datorate. Executarea eşalonată a unor titluri executorii ce au ca obiect 
drepturi băneşti nu este interzisă în niciun mod de Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; executarea uno ictu constituie 
doar o altă modalitate de executare, fără ca acest lucru să însemne că este 
singura şi unica posibilă modalitate de executare pe care Guvernul o poate 
aplica (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, publicată în 
Monitorul Ofi cial al României, Partea I, nr. 237 din 14 aprilie 2010, sau Decizia 
nr. 190 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, 
nr. 224 din 9 aprilie 2010).

Cu privire la caracterul rezonabil al termenului de executare a unei creanţe 
asupra statului, prin deciziile precitate, s-a arătat că evaluările bugetare ale 
Guvernului au indicat că perioada de plată propusă (3 ani, potrivit O.U.G. nr. 71 
din 2009) este rezonabilă, în contextul deficitului bugetar grav actual, al 
condiţiilor economice generale extrem de difi cile, astfel încât Curtea a reţinut 
că actul normativ criticat este în acord cu principiile stabilite, în acest sens, prin 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Constituţionale. 
Faptul că statul-debitor îşi execută creanţa într-o perioadă de 3 ani nu reprezintă 
o durată excesivă a executării unei hotărâri judecătoreşti, datorită caracterului 
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sistemic al problemelor apărute în legătură cu executarea titlurilor executorii 
ale personalului bugetar.

În acest context, făcând trimitere la hotărârea pronunţată în Cauza Burdov 
împotriva Rusiei, 2002, prin care Curtea Europeană a apreciat că o autoritate 
statală nu ar putea să invoce lipsa de lichidităţi pentru a justifi ca refuzul de a 
executa o condamnare, Curtea Constituţională a reţinut că Guvernul român nu 
numai că nu a refuzat executarea hotărârilor judecătoreşti, ci s-a obligat la plata 
eşalonată a sumelor prevăzute prin acestea.

Mai mult, analizând – în cadrul controlului a priori – constituţionalitatea 
Legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71 din 2009, 
prin Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Ofi cial 
al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, Curtea a statuat că 
termenul rezonabil este un concept esenţialmente variabil şi aprecierea sa 
se face în funcţie de circumstanţele cauzei şi ţinând seama de complexitatea 
acesteia, de comportamentul reclamanţilor şi de cel al autorităţilor competente, 
precum şi de miza litigiului pentru părţile în cauză. În speţa dedusă controlului 
de constituţionalitate, Curtea a reţinut că miza litigiului este una foarte mare 
pentru stat, reprezentantul intereselor generale ale societăţii, întrucât se pune 
în discuţie chiar stabilitatea sa economică.

Mai mult, Curtea a reţinut că măsurile reglementate au un caracter pozitiv, 
în sensul că Guvernul recunoaşte obligaţia de plată a autorităţii statale şi se 
obligă la plata eşalonată a titlurilor executorii, modalitate de executare impusă 
de situaţia de excepţie pe care o reprezintă, pe de o parte, proporţia deosebit 
de semnifi cativă a creanţelor astfel acumulate împotriva statului şi, pe de altă 
parte, stabilitatea economică a statului român în actualul context de criză 
economică naţională şi internaţională. Cu privire la dreptul de proprietate, 
Curtea a statuat că Guvernul, prin adoptarea ordonanţei de urgenţă criticate, 
nu neagă existenţa şi întinderea despăgubirilor constatate prin hotărâri 
judecătoreşti şi nu refuză punerea în aplicare a acestora, iar măsura criticată 
este una de garantare a dreptului de proprietate asupra bunului dobândit în 
sensul Convenţiei, fi ind, deci, o aplicare a art. 44 alin. (2) din Constituţie, în 
condiţiile unei crize fi nanciare accentuate.

De altfel, cu privire la caracterul rezonabil al eşalonării plăţii unor drepturilor 
salariale prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi 
salariale personalului din sectorul bugetar, măsuri instituite prin O.U.G. nr. 71 
din 2009, s-a pronunţat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în acest 
sens fi ind Decizia de inadmisibilitate din 4 septembrie 2012, pronunţată cu 
privire la Cererea nr. 57.265 din 2008 introdusă de Dumitru Daniel Dumitru şi alţii 
împotriva României. Prin această decizie, C.E.D.O. a statuat că plata eşalonată a 
sumelor datorate de stat nu poate fi  considerată nerezonabilă, având în vedere 
că o parte substanţială din creanţe a fost deja plătită reclamanţilor, sumele 
plătite fi ind actualizate de fi ecare dată în raport cu indicele preţurilor de consum 
din data plăţii, precum şi faptul că nu există vreun indiciu care să sugereze că, pe 
viitor, Guvernul ar avea intenţia de a nu respecta calendarul plăţilor.

Cu alte cuvinte, numai reţinând buna-credinţă a statului debitor, în 
contextul în care acesta din urmă plătise deja o parte din creanţă, C.E.D.O. 
a statuat că măsurile luate pentru menţinerea echilibrului bugetar pot fi 
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considerate ca urmărind un scop legitim – menţinerea echilibrului bugetar, cu 
evitarea degradării situaţiei sociale a persoanelor vizate de respectivele măsuri.

Şi în alte cauze împotriva României obligaţia de a pune în executare 
hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti interne a fost analizată cu o 
exigenţă sporită în situaţia în care debitor al obligaţiilor ce rezultau din hotărâre 
era statul însuşi, prin instituţiile sale.

Astfel, prin Hotărârea din 20 decembrie 2007, pronunţată în Cauza Miclici 
împotriva României, C.E.D.O. a statuat că suspendarea executării unei hotărâri 
judecătoreşti pentru o perioadă de peste cinci ani reprezintă o perioadă anormal 
de lungă şi că autorităţile naţionale ar fi  trebuit să acţioneze cu mai multă 
diligenţă pentru a evita ca reclamantul să sufere o situaţie de incertitudine 
juridică o perioadă atât de lungă şi a constatat încălcarea prevederilor art. 6 
paragraful 1 din Convenţie.

În acelaşi sens, C.E.D.O. s-a pronunţat şi prin Hotărârea din 29 iulie 2008, 
pronunţată în Cauza Ocneanu împotriva României, statuând că neplata de către 
un angajator – autoritate administrativă a statului – timp de 4 ani şi 8 luni a 
salariilor nete datorate angajatului, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, l-a 
privat pe acesta din urmă de suma de bani la care era îndreptăţit în temeiul 
unei hotărâri judecătoreşti, fără o justifi care motivată, astfel încât s-a reţinut 
încălcarea art. 6 paragraful 1 din Convenţie şi art. 1 din Primul Protocol adiţional 
la Convenţie.

IV. Protecţia drepturilor creditorilor statului cu titluri executorii 
întemeiate pe O.U.G. nr 71 din 2009

Potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţia României, republicată, „…creanţele 
asupra statului sunt garantate”.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că neexecutarea 
de către stat a unei obligaţii corelative creanţei unui particular reprezintă 
o încălcare a art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 (Cauza Șandor c. României, 
24 martie 2005).

De asemenea, în jurisprudenţa sa referitoare la neexecutarea hotărârilor 
judecătoreşti defi nitive şi executorii pronunţate de către instanţele interne, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a sancţionat nu doar neexecutarea 
hotărârilor interne, dar şi întârzierea în executarea lor, inclusiv prin eşalonarea 
pe o perioadă nerezonabilă a sumelor datorate.

Astfel, prin Hotărârea din 17 iunie 2003, pronunţată în Cauza Ruianu 
împotriva României, Curtea europeană a reţinut că dreptul la justiţie garantat 
de art. 6 din Convenţie protejează în egală măsură şi punerea în executare a 
hotărârilor judecătoreşti defi nitive şi obligatorii, care, într-un stat ce respectă 
preeminenţa dreptului, nu pot rămâne fără efect în defavoarea uneia dintre părţi. 
Prin urmare, executarea unei hotărâri judecătoreşti nu poate fi  împiedicată, 
anulată sau amânată pe o perioadă lungă de timp.

Mai mult, o omisiune din partea autorităţilor de a se conforma într-un 
termen rezonabil unei hotărâri defi nitive poate genera o încălcare a prevederilor 
art. 6 paragraful 1 din Convenţie şi a celor cuprinse în art. 1 din Primul Protocol 
adiţional la Convenţie, în special atunci când obligaţia de executare a deciziei 
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în cauză îi aparţine unei autorităţi administrative (a se vedea, în acest sens, 
hotărârile din 27 mai 2004 şi 29 septembrie 2005, pronunţate în cauzele 
Metaxas împotriva Greciei, paragrafele 26 şi 31, şi Tacea împotriva României, 
paragrafele 27, 39 şi 40).

De asemenea, s-a statuat că pot exista situaţii în care circumstanţe 
particulare pot justifi ca întârzierea în executarea unei hotărâri, însă întârzierile 
nu pot fi  de aşa natură încât să afecteze însăşi substanţa dreptului garantat 
prin art. 6 paragraful 1 din Convenţie (a se vedea hotărârile din 19 martie 1997, 
15 ianuarie 2009, 6 martie 2003, pronunţate în cauzele Hornsby împotriva 
Greciei, paragraful 40, Burdov împotriva Rusiei, paragrafele 34-35, şi Jasiuniené 
– împotriva Lituaniei, paragraful 27).

Prin urmare, în cauze privind eșalonarea plăţilor pentru asigurarea stabilităţii 
economice, Curtea Constituţională a constatat că noţiunea de termen rezonabil 
trebuie privită atât din perspectiva cetăţeanului-creditor, cât şi din cea a statului 
debitor. Dacă s-ar privi unilateral acest termen, s-ar ajunge la situaţii nepermise, 
respectiv executarea hotărârilor judecătoreşti fi e într-un interval mai mare 
de timp, care poate apărea ca fi ind rezonabil pentru stat, dar total contrar 
intereselor cetăţeanului, fi e într-o perioadă de timp foarte scurtă, care pare 
rezonabilă pentru cetăţean, dar contrară stabilităţii economice şi fi nanciare pe 
care statul trebuie să o asigure.

În consecinţă, termenul rezonabil trebuie apreciat şi stabilit din analiza 
concurentă a intereselor generale ale societăţii cu cele ale cetăţeanului, Curtea 
reţinând că termenul în care urmează a se eşalona, respectiv reeşalona debitele 
statului (un termen total de 7 ani, respectiv termenul de 3 ani instituit prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71 din 2009, prelungit cu încă 4 ani prin 
Legea nr. 230 din 2011 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71 
din 2009) ţine cont atât de interesele debitorului, cât şi de cele ale creditorului, 
existând un just echilibru între acestea.

În acest context legislativ, Curtea a constatat că măsura instituită prin 
ordonanţa de urgenţă nr. 10 din 20131 de reeşalonare a unor debite ale statului 
pe o durată de 10 ani, nu poate fi  considerată una de natură a menţine un just 
echilibru între interesele debitorului – stat şi cele ale creditorului – persoană 
îndreptăţită la despăgubiri, ci, dimpotrivă, se poate aprecia că persoana 
îndreptăţită suportă o sarcină disproporţionată şi excesivă în privinţa dreptului 
său de a benefi cia de despăgubirile acordate prin lege.

Deşi legiuitorul delegat a invocat un scop legitim al măsurii criticate – 
şi anume promovarea unei modalităţi de plată care să permită în acelaşi timp 
despăgubirea tuturor persoanelor îndreptăţite, dar şi respectarea ţintei de defi cit 
bugetar anual – totuşi, instituirea unui termen de 10 ani pentru executarea unei 
creanţe asupra statului (după ce creanţele erau deja exigibile în baza primei 
eşalonări) s-a apreciat că nu satisface exigenţele unui termen rezonabil, care să 
asigure deplina valorifi care a dreptului de creanţă, constituind, din acest punct 
de vedere, o ingerinţă disproporţionată asupra dreptului.

Cu privire la întinderea reparaţiei acordată creditorilor statului pentru plata 
eșalonată a unor sume, potrivit O.U.G. nr. 71 din 2009, Înalta Curte de Casaţie 
și Justiţie a fost legal sesizată cu un recurs în interesul legii, admisibil, fi ind 

1 Publicată în M. Of. nr. 114 din 28 februarie 2013.
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îndeplinite cumulativ cerinţele impuse de dispoziţiile art. 515 din Codul de 
procedură civilă referitoare la autorul sesizării şi existenţa unei jurisprudenţe 
neunitare în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale ce 
formează obiectul judecăţii, condiţie dovedită prin hotărârile judecătoreşti 
depuse la dosar1.

Astfel, Înalta Curte a fost chemată să interpreteze, în vederea aplicării 
unitare, dispoziţiile art. 1082 şi 1088 din Codul civil din 1864, respectiv ale 
rt. 1.531 alin. (1) şi alin. (2) teza I şi art. 1.535 alin. (1) din Codul civil din 2009, 
cu referire la acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale, 
pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect 
acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în condiţiile 
art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71 din 2009.

În esenţă, problema de drept care a fost soluţionată diferit de instanţele 
judecătoreşti vizează posibilitatea legală de obligare a instituţiilor publice 
debitoare la plata daunelor-interese moratorii, sub forma dobânzilor legale, cu 
titlu de reparare a prejudiciului suferit prin modalitatea eşalonată de executare a 
obligaţiei de plată a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect 
acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din 
sectorul bugetar, astfel cum a fost reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 71 din 2009.

În vederea soluţionării recursului în interesul legii, Înalta Curte a avut în 
vedere jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene 
a Drepturilor Omului referitoare la prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 71 din 2009.

Astfel, s-a constat că, în perioada 2010–2013, în analiza controlului de 
constituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71 
din 2009, Curtea Constituţională a dezvoltat o bogată jurisprudenţă în cuprinsul 
căreia a reţinut următoarele aspecte: „Guvernul român nu numai că nu refuză 
executarea hotărârilor judecătoreşti, ci se obligă la plata eşalonată a sumelor 
prevăzute prin acestea. Executarea eşalonată a unor titluri executorii care au 
ca obiect drepturi băneşti nu este interzisă în niciun mod de Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; executarea uno icto 
constituie doar o altă modalitate de executare, fără ca acest lucru să însemne că 
este singura şi unica modalitate posibilă de executare pe care Guvernul o poate 
aplica”; „Guvernul, prin adoptarea ordonanţei de urgenţă criticate, nu neagă 
existenţa şi întinderea despăgubirilor constatate prin hotărâri judecătoreşti şi 
nu refuză punerea în aplicare a acestora”; „măsurile reglementate au un caracter 
pozitiv, în sensul că Guvernul recunoaşte obligaţia de plată a autorităţii statale şi 
se obligă la plata eşalonată a titlurilor executorii” (a se vedea, în principal, Dec. 
nr. 188 din 2010, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 237 din 14 aprilie 
2010, şi Dec. nr. 190 din 2010, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 224 
din 9 aprilie 2010. Validitatea soluţiei şi considerentele acestei decizii au fost 
reiterate, expres sau implicit, în jurisprudenţa ulterioară a Curţii Constituţionale, 
reprezentată de deciziile nr. 206 din 2010, nr. 712 din 2010, nr. 713 din 2010, 
nr. 714 din 2010, nr. 766 din 2010, nr. 823 din 2010, nr. 877 din 2010, nr. 1.107 
din 2010, nr. 1.109 din 2010, nr. 1.151 din 2010, nr. 1.171 din 2010, nr. 1.187 din 

1 Decizia nr. 2 din 17 februarie 2014, publicată în M. Of. nr. 411 din 3 iunie 2014.
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2010, nr. 353 din 2011, nr. 356 din 2011, nr. 432 din 2011, nr. 452 din 2011, 
nr. 620 din 2011, nr. 712 din 2011, nr. 739 din 2011, nr. 746 din 2011, nr. 1.042 
din 2011, nr. 1.534 din 2011, nr. 1.535 din 2011, nr. 1.564 din 2011, nr. 24 din 
2012, nr. 815 din 2012 şi nr. 384 din 2013).

În considerentele Deciziei nr. 897 din 20121, Curtea Constituţională, 
răspunzând susţinerilor părţii în sensul că prevederile O.U.G. nr. 71 din 2009 
ar lipsi-o de dobânda pe care ar putea să o obţină în situaţia în care ar intra în 
posesia sumelor de bani reprezentând drepturi salariale, a reţinut că „dreptul 
la dobândă nu reprezintă, în situaţia sa, un drept concret la care titularul 
drepturilor salariale este îndreptăţit în temeiul unei dispoziţii legale sau prin 
interpretarea dată legii de către instanţă printr-o hotărâre judecătorească. 
Or, Curtea reţine că, prin Decizia din 17 mai 1996, pronunţată în Cauza Lupuleţ 
contra României, Comisia Europeană a Drepturilor Omului a statuat că art. 1 din 
Protocolul adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale nu presupune şi dreptul de a deveni proprietarul 
unui bun. Acest articol se aplică numai cu privire la bunurile «actuale» ale 
reclamantului, iar acesta nu se poate plânge de o atingere a dreptului său de 
proprietate, câtă vreme nu demonstrează existenţa lui”.

În consecinţă, ÎCCJ a observat că în jurisprudenţa evidenţiată a Curţii 
Constituţionale, nu a fost şi nu avea a fi  tranşată problema de drept a posibilităţii 
de acordare a daunelor-interese moratorii, sub forma dobânzii legale, pentru 
plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect 
acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în condiţiile 
art. 1 şi 2 din O. U.G. nr. 71 din 2009. Considerentele Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 897 din 2012 nu fundamentează o eventuală soluţie 
de respingere de plano a posibilităţii legale de acordare a daunelor-interese 
moratorii, sub forma dobânzii legale, ci doar înlătură califi carea acestei forme de 
despăgubire ca fi ind un „bun actual” în sensul prevederilor art. 1 din Protocolul 
adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale.

În privinţa jurisprudenţei C.E.D.O. este de reţinut că dezlegarea acestei 
probleme se realizează, în mod evident, potrivit normelor naţionale în materie, 
astfel cum acestea sunt interpretate şi aplicate de instanţele de judecată.

Or, raportat la normele de drept intern, se constată că situaţia premisă care 
a generat practică neunitară în instanţele din ţară şi care a determinat sesizarea 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin recursul în interesul legii a constat în faptul 
că prin hotărâri judecătoreşti pronunţate începând cu anul 2007 unii angajatori 
din sectorul bugetar au fost obligaţi să achite diferite sume cu titlu de drepturi 
de natură salarială către angajaţi.

Fiind vorba despre hotărâri judecătoreşti prin care au fost soluţionate litigii 
referitoare la drepturi salariale ce decurg din derularea raportului de muncă, 
sunt aplicabile dispoziţiile art. 278 pct. 1 C. proc. civ. din 1865, respectiv art. 448 
alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. din 2010, care statuează că hotărârile primei instanţe 

1 Decizia nr. 897 din 25 octombrie 2012 referitoare la respingerea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 71 din 2009 privind 
plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar, publicată în M. Of. nr. 35 din 16 ianuarie 2013.
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sunt executorii de drept când au ca obiect plata salariilor sau alte drepturi 
izvorâte din raporturile juridice de muncă.

În condiţiile în care, de principiu, orice executare a unei hotărâri 
judecătoreşti se aduce la împlinire de bunăvoie, la data de 18 iunie 2009 a fost 
publicată O.U.G. nr. 71/2009, în M. Of. al României, Partea I, nr. 416, potrivit 
căreia plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect 
acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului 
din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, 
se va realiza în mod eşalonat.

Natura juridică a măsurilor dispuse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 71 din 2009 este aceea de suspendare legală a executării silite a titlurilor 
executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale, califi care care 
decurge din însuşi conţinutul art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, potrivit 
căruia, în cursul termenului în care are loc plata eşalonată, orice procedură de 
executare silită se suspendă de drept.

Prin urmare, trebuie analizat în ce măsură suspendarea legală a executării 
silite este de natură a împiedica dreptul persoanelor vizate de a solicita 
repararea integrală a prejudiciului prin acordarea de daune-interese.

Cererile adresate instanţelor de judecată, prin care au fost solicitate daune-
interese sub formă de dobânzi au fost întemeiate pe dispoziţiile art. 1082 şi 
1088 din Codul civil din 1864 ce se regăseşte în cuprinsul cap. VII, intitulat 
„Despre efectele obligaţiilor”.

Această poziţionare în cuprinsul codului face ca dispoziţiile legale invocate 
să îşi găsească aplicarea doar în materia răspunderii contractuale sau delictuale.

Întrucât pentru a se angaja răspunderea civilă contractuală se impune 
preexistenţa unui contract, ori de câte ori nu sunt întrunite condiţiile răspunderii 
contractuale, sunt aplicabile regulile privind răspunderea civilă delictuală, care 
reprezintă dreptul comun în materia răspunderii civile.

Cum intrarea în vigoare a unui act normativ ce are ca efecte suspendarea 
executării silite nu poate fi analizată din punctul de vedere al răspunderii 
contractuale, urmează a se analiza în ce măsură acest fapt reprezintă un delict 
civil, de natură a atrage sancţiunea civilă a daunelor-interese.

Executarea sau executarea cu întârziere a obligaţiei de plată stabilite 
printr-o hotărâre judecătorească poate antrena răspunderea civilă delictuală, 
chiar dacă izvorul obligaţiei a cărei încălcare a fost sancţionată prin hotărârea 
judecătorească ce reprezintă titlu executoriu este un contract.

Chiar dacă aplicarea prevederilor din Codul civil din 1864 referitoare la 
efectele obligaţiilor şi în materia răspunderii civile delictuale a fost disputată 
în literatura de specialitate, practica judiciară a fost constantă în acest sens. 
Acest fapt este demonstrat chiar de hotărârile judecătoreşti ce au generat 
soluţiile contrare în speţă, incidenţa art. 1082 şi 1088 din Codul civil din 1864 
reprezentând premisa analizei pretenţiilor, atât în cazul soluţiilor favorabile 
reclamanţilor, cât şi în cazul celor defavorabile.

Disputa doctrinară a fost însă tranşată prin art. 1.381 alin. (3) din Codul civil 
din 2009, în sensul că dreptului la repararea prejudiciului în cazul răspunderii 
delictuale îi sunt aplicabile, de la data naşterii sale, toate dispoziţiile legale 
privind executarea, transmisiunea, transformarea şi stingerea obligaţiilor.
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Prin urmare, în cazul executării cu întârziere a obligaţiei de plată a unei 
sume de bani, indiferent de izvorul contractual ori delictual al obligaţiei, 
daunele-interese sub forma dobânzii legale se datorează, fără a se face dovada 
unui prejudiciu şi fără ca principiul reparării integrale a prejudiciului să poată 
fi  nesocotit.

În ceea ce priveşte condiţiile de angajare a răspunderii civile, acelea sunt 
cele ale răspunderii civile delictuale, respectiv: existenţa unei fapte ilicite, 
vinovăţia, existenţa unui prejudiciu, legătura de cauzalitate, ţinându-se cont 
de particularităţile executării unei obligaţii de plată a unei sume de bani, precum 
şi de efectele O.U.G. nr. 71 din 2009.

Aceste condiţii trebuie îndeplinite în mod cumulativ, astfel încât 
neîndeplinirea uneia este sufi cientă pentru respingerea pretenţiilor.

În ceea ce priveşte condiţia existenţei unui prejudiciu se constată că 
nici autorul sesizării şi nici instanţele de judecată care au respins pretenţiile 
reclamantului nu l-au exclus de plano, invocând principiul reparaţiei integrale 
în materia răspunderii civile, prevăzut de art. 1084 din Codul civil din 1864, 
respectiv art. 1.531 din Codul civil din 2009.

Este evident faptul că prin executarea eşalonată a obligaţiei de plată 
creditorul a suferit un prejudiciu a cărui existenţă este confi rmată chiar de 
O.U.G. nr. 71 din 2009, care, în cuprinsul art. 1 alin. (3), prevede că sumele 
plătite eşalonat se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică. Or, prin instituirea obligaţiei de actualizare a 
sumei cu indicele preţurilor de consum, legiuitorul recunoaşte implicit existenţa 
prejudiciului cauzat prin executarea eşalonată şi, în consecinţă, instituie o 
reparaţie parţială, prin acordarea de daune-interese compensatorii (damnum 
emergens).

În aceste condiţii sunt incidente dispoziţiile invocate ale art. 1082 şi 1088 
din Codul civil din 1864, respectiv ale art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza întâi şi 
art. 1.535 alin. (1) din Codul civil din 2009, care consacră principiul reparării 
integrale a prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutării de către 
debitor a obligaţiei, conform căruia prejudiciul cuprinde atât pierderea efectiv 
suferită de creditor (damnum emergens), cât şi benefi ciul de care acesta este 
lipsit (lucrum cessans).

Potrivit aceloraşi dispoziţii, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la 
scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii fără a trebui să dovedească 
vreun prejudiciu.

În cazul dat, pierderea efectiv suferită de creditor, ca prim element de 
reparare integrală a prejudiciului, este remediată prin măsura prevăzută de art. 
1 alin. (3) din O.U.G. nr. 71 din 2009, constând în actualizarea sumelor stabilite 
prin titlul executoriu cu indicele preţurilor de consum.

Însă principiul reparării integrale a prejudiciului suferit de creditor, ca efect 
al executării eşalonate a titlurilor executorii, impune şi remedierea celui de-al 
doilea element constitutiv al prejudiciului, prin acordarea benefi ciului de care 
a fost lipsit (lucrum cessans), respectiv daune-interese moratorii, sub forma 
dobânzii legale.

Debitorul poate fi  exonerat de obligaţia de a repara integral prejudiciul 
cauzat prin executarea cu întârziere a creanţei stabilite prin titlu executoriu 
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dacă face dovada intervenţiei unui caz fortuit sau a unui caz de forţă majoră, 
împrejurări care se circumscriu sintagmei „cauză străină, care nu-i poate fi  
imputată” în înţelesul art. 1082 din Codul civil din 1864.

În ipoteza dată, însă, deşi nu se contestă împrejurările care au justifi cat 
măsurile promovate prin O.U.G. nr. 71 din 2009, în scopul menţinerii echilibrului 
bugetar, măsuri care nu au afectat substanţa dreptului creditorilor, acestea nu 
înlătură de plano aplicarea principiului reparării integrale a prejudiciului, sub 
aspectul acordării daunelor-interese moratorii, sub forma dobânzii legale. Atât 
timp cât repararea integrală a prejudiciului presupune, cu valoare de principiu, 
atât acoperirea pierderii efective suferite de creditor (damnum emergens), 
cât şi benefi ciul de care acesta este lipsit (lucrum cessans), a accepta faptul 
că, în ipoteza dată, poate fi acoperită doar pierderea efectivă [în temeiul 
art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71 din 2009], iar nu şi 
benefi ciul nerealizat, echivalează cu nesocotirea principiului reparării integrale 
a prejudiciului.

Cât priveşte existenţa unei fapte ilicite, săvârşite cu vinovăţie, în sensul 
dispoziţiilor legale ce instituie răspunderea civilă, aceasta constă în executarea 
cu întârziere de către debitori a sumelor de bani stabilite prin titluri executorii 
în favoarea persoanelor din sectorul bugetar.

Fapta îmbracă forma ilicitului civil, deoarece, în analiza îndeplinirii condiţiilor 
răspunderii civile delictuale în circumstanţele date, în sensul opiniei exprimate 
de specialişti recunoscuţi, depusă la dosarul cauzei, nu se poate reţine că O.U.G. 
nr. 71/2009 reprezintă un caz fortuit care să răstoarne prezumţia relativă de 
culpă a debitorului în executarea obligaţiei, întrucât acestui element îi lipsesc 
două caracteristici esenţiale, şi anume: natura imprevizibilă a evenimentelor 
care au fundamentat adoptarea actului [care nu poate fi acceptată prin 
raportare la conduita aşteptată a debitorului care trebuia să se comporte ca un 
bun proprietar, cu atât mai mult cu cât debitor este chiar statul, prin instituţiile 
sale, iar, conform art. 44 alin. (1) din Constituţie, „creanţele asupra statului sunt 
garantate”] şi faptul că măsura de eşalonare a procedurii de executare provine 
chiar de la debitor, iar nu de la un terţ.

Concluzii

Așa cum a constatat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
circumstanţele economice și fi nanciare concrete existente, precum și nevoia 
menţinerii echilibrului bugetar între cheltuielile și veniturile publice, pot justifi ca 
adoptarea unor reglementări naţionale care să prevadă eșalonarea la plată ca 
modalitate de stingere a unor creanţe asupra statului.

C.E.D.O. a pornit în evaluarea sa de la recunoașterea unei marje ample de 
apreciere a legiuitorului naţional de a se pronunţa atât asupra unor probleme 
de interes public, care necesită reglementare, cât și asupra alegerii modalităţilor 
de aplicare a actului. Totodată, C.E.D.O. a apreciat că măsurile luate de România 
prin O.U.G. nr 71 din 2009 au urmărit un scop de utilitate publică, au fost 
proporţionale și nu au afectat substanţa dreptului reclamanţilor (creditorilor), 
iar plata eșalonată a sumelor datorate nu poate fi  considerată nerezonabilă.



81

Efectul juridic al măsurilor dispuse prin O.U.G. nr. 71 din 2009 a fost acela 
de suspendare legală a executării silite a titlurilor executorii având ca obiect 
acordarea unor drepturi salariale, califi care care decurge din însuși conţinutul 
art. 1 alin. (2) din ordonanţă.

Faptul suspendării de drept a avut consecinţa executării cu întârziere de 
către debitor a obligaţiilor stabilite prin titluri executorii, care are – în opinia 
ÎCCJ – natura unui delict civil, fi ind îndeplinită condiţia existenţei unei fapte 
ilicite ca premisă a răspunderii juridice și urmând a atrage sancţiunea civilă a 
daunelor-interese.

Prin urmare, în cazul executării cu întârziere a obligaţiei de plată a unei sume 
de bani, indiferent de izvorul contractual sau delictual al obligaţiei, daunele-
interese sub forma dobânzii legale se datorează fără a se face dovada unui 
prejudiciu.

În consecinţă, principiul reparării integrale a prejudiciului suferit de creditor, 
ca efect al executării eșalonate a titlurilor executorii, impune remedierea 
pierderii efectiv suferite de către creditor (damnum emergens), constând în 
actualizarea sumelor stabilite în titlu cu indicele preţului de consum și acordarea 
benefi ciului de care a fost lipsit (lucrum cessans), respectiv daune-interese 
moratorii sub forma dobânzii legale.
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Strategia Europa 2020, soluţii pentru criza administraţiei

Lect. univ. dr. Sorina ȘERBAN-BARBU
Universitatea din Pitești

1. Introducere

În prezent, Europa trece printr-o perioadă de schimbare. În urma crizei au 
fost anulate progresele economice și sociale și au fost evidenţiate defi cienţele 
structurale ale economiei Europei.

În acest context, strategia elaborată de Comisia Europeană, Europa 2020 
menţionează trei priorităţi1:

– creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare;

– creștere durabilă: promovarea unei economii mai efi ciente din punctul 
de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;

– creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată 
ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială și 
teritorială.

Pentru îndeplinirea acestor priorităţi, Comisia propune următoarele 
obiective principale pentru Uniunea Europeană: 75% din populaţia cu vârsta 
cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă; 3% din PIB-ul 
UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare; obiectivele „20/20/20” în materie 
de climă/energie ar trebui îndeplinite; rata abandonului școlar timpuriu ar trebui 
redusă sub nivelul de 10% și cel puţin 40% din generaţia tânără ar trebui să aibă 
studii superioare; numărul persoanelor ameninţate de sărăcie ar trebui redus 
cu 20 de milioane.

Astfel, pentru a îndeplini toate aceste obiective, este necesar un cadru de 
guvernanţă puternic, care să utilizeze instrumentele de care dispune pentru a 
asigura o punere în aplicare efi cace.

2. Îmbunătăţirea calităţii administraţiei publice, obiectiv 
subordonat ţintelor principale ale Strategiei Europa 2020.

Un studiu realizat pentru Comisia Europeană privind Calitatea Administraţiei 
Publice în ţările UE2 evidenţiază că: „este esenţial ca instituţiile care guvernează 
interacţiunile economice şi sociale dintr-o ţară să îndeplinească anumite 
criterii precum absenţa corupţiei, o abordare practică în politicile publice 
privind competiţia şi achiziţiile publice, un cadru legal funcţional şi un sistem 
judiciar efi cient. Mai mult, întărirea capacităţii instituţionale şi administrative, 

1 Comunicare a Comisiei Europa 2020, O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, 
ecologică și favorabilă incluziunii, Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010) 2020 fi nal, p. 5. 

2 Excellence in public administration for competitiveness in EU Member States (2012), studiu 
realizat pentru Comisia Europeană de Austrian Institute of Economic Research (WIFO), Viena, 
Austria, Center for European Economic Research (ZEW), Mannheim, Germania, IDEAConsult, 
Bruxelles, Belgia.



83

reducerea sarcinilor administrative, şi îmbunătăţirea calităţii legislaţiei stau 
la baza ajustărilor structurale ce pot promova creştere economică şi crearea 
locurilor de muncă”.

Calitatea administraţiei publice este un factor important pentru 
competitivitatea unei ţări. Strategia Europa 2020 prevede că, competitivitatea 
este rezultatul mai multor factori și în acest context evidenţiază importanţa 
unei administraţii efi ciente și transparente.

Astfel, reformele administrative ar trebui să reducă costul furnizării 
serviciilor publice și să contribuie la consolidarea bugetelor statelor. Totodată, 
se menţionează că „serviciile publice de înaltă calitate și de încredere precum 
și securitatea juridică au fost mereu o condiţie importantă pentru succesul 
economic al ţărilor dezvoltate de astăzi”, și „capacitatea administrativă și 
judiciară slabă la fel ca și incertitudinea juridică reprezintă impedimente 
importante pentru provocările dezvoltării economice”.

Reformarea administraţiei publice nu reprezintă numai o prioritate a agendei 
europene, ci cuprinde mai multe aspecte ce privesc inclusiv politica legislativă și 
sistemul judiciar. Noi provocări apar pentru administraţia publică, dar și pentru 
funcţionarii publici deoarece trebuie să facă faţă unor schimbări economice 
accelerate, noilor tehnologii și servicii, iar aceasta necesită deschidere, 
transparenţă și implicarea cetăţenilor. În acest context, reformele trebuie 
implementate și continuate mai ales în perioadele în care apar constrângeri 
fi scale iar presiunea consolidării bugetare devine apăsătoare.

Așadar, modernizarea administraţiei publice în statele membre ale Uniunii 
Europene trebuie să includă două aspecte interdependente:

– reformele la nivel instituţional;
– implementarea măsurilor interne de îmbunătăţire a calităţii serviciilor 

publice prin creşterea capacităţii administraţiei publice de a oferi bunuri 
și servicii într-o manieră sigură, fl exibilă şi efi cientă.

Făcând o analiză în contextul unor așteptări pozitive la scară largă a 
impactului reformelor administraţiei identifi căm foarte puţine informaţii teoretice 
și doar câteva empirice cu privire la legătura dintre calitatea administraţiei și 
competitivitate. Deși este evident că administraţia de înaltă calitate este propice 
mediului economic, este mai puţin evident care sunt elementele necesare pentru 
excelenţă1.

3. Îmbunătăţirea calităţii administraţiei publice 
prin eliminarea corupţiei

La nivel european s-a putut constata în ultimii ani o presiune suplimentară 
asupra cetăţenilor europeni și a guvernelor lor generată de criza fi nanciară. 
În acest context, este necesar să se consolideze garanţiile de integritate și de 
transparenţă a cheltuielilor publice, deoarece cetăţenii se așteaptă ca Uniunea 
Europeană să protejeze economia licită împotriva criminalităţii organizate, a 
fraudei fi nanciare și fi scale, a spălării de bani și a corupţiei.

1 T. Christensen, P. Laegreid și L.R. Wise, Transforming Administrative Policy, Public 
Administration, 2011, p. 153.
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Așa cum am menţionat mai sus, Strategia Europa 2020 urmărește 
dezvoltarea unei economii inteligente, durabile și favorabile incluziunii, 
sprijinind astfel Uniunea Europeană și statele membre să asigure niveluri 
ridicate de ocupare a forţei de muncă, de productivitate și de coeziune socială. 
Succesul Strategiei Europa 2020 depinde de factori instituţionali, cum ar fi  buna 
guvernanţă, statul de drept și combaterea corupţiei. Îmbunătăţirea calităţii 
administraţiei publice poate contribui la atenuarea riscurilor legate de corupţie, 
în special dacă este însoţită de o mai mare transparenţă, iar aceasta reprezintă 
o prioritate pentru Comisia Europeană dacă luăm în calcul recenta Comunicare 
din ianuarie 2014 intitulată „Pentru o renaștere industrială europeană” în care 
se pune accentul pe calitatea administraţiei publice ca aspect important al 
strategiei de creștere a UE.

3.1. Rezultatele sondajului Eurobarometru cu privire la percepţiile și la 
experienţa cetăţenilor europeni în materie de corupţie1

Putem constata că statele membre ale Uniunii Europene sunt diferite în 
ceea ce privește problema corupţiei, concluzie care reiese din datele cuprinse 
în sondajul Eurobarometru2 în ceea ce privește prevalenţa corupţiei.

Răspunsurile oferite în cadrul acestui sondaj relevă o percepţie pozitivă 
și o experienţă limitată a fenomenului de dare sau luare de mită în cazul 
Danemarcei, al Finlandei, al Luxemburgului și al Suediei. Respondenţii din aceste 
ţări au precizat că li s-a cerut rareori să dea mită (mai puţin de 1% din cazuri), 
iar numărul persoanelor care sunt de părere că fenomenul corupţiei este larg 
răspândit (20%, 29%, 42% și, respectiv, 44%) este net inferior mediei UE3.

În Germania, Belgia, Estonia și Franţa, numărul real de persoane care au 
fost nevoite să dea mită este scăzut (aproximativ 2%). Aceste ţări fi gurează, de 
asemenea, printre cele care au avut rezultate bune în clasamentul realizat cu 
indicele Transparency International4.

1 Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European. Raportul anticorupţie al UE. 
Bruxelles, 3.2.2014 COM(2014) 38.

2 Sondaj realizat în rândul populaţiei din toate statele membre, o dată la doi ani, pe baza 
intervievării directe a unui eșantion de 1.000 sau 500 de respondenţi (în funcţie de dimensiunea 
populaţiei). Un total de 27.786 de persoane (eșantion reprezentativ) a participat la acest sondaj, 
în intervalul cuprins între sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie a anului 2013.

3 23 % sunt de acord că eforturile depuse de guvernele lor în vederea combaterii corupţiei 
sunt constructive; 26 % consideră că un număr sufi cient de urmăriri penale au fost încheiate 
cu succes în ţara lor, astfel încât să descurajeze practicarea corupţiei.

4 Indicele de Percepţie a Corupţiei Transparency International a fost lansat pentru prima 
data în anul 1995 și este unul dintre cele mai cunoscute instrumente utilizate de Transparency 
International. Este un indice compozit, care se bazează pe datele privind corupţia din 
sondajele specializate efectuate de mai multe instituţii independente de renume. El refl ectă 
opinia oamenilor de afaceri şi a analiştilor din întreaga lume, inclusiv a experţilor din ţările 
evaluate. Sondajele folosite pentru elaborarea Indicelui de Percepţie a Corupţiei pun întrebări 
legate de folosirea incorectă a funcţiei publice în benefi ciu particular, punând accentul, de 
exemplu, pe luarea de mită de către ofi ciali pentru achiziţii publice, delapidarea fondurilor 
publice sau întrebări care verifi că puterea politicilor anticorupţie, în acest fel determinând 
atât corupţia politică, cât şi cea administrativă.
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În Austria un număr relativ mare de respondenţi (5%) au semnalat că li 
s-a fi  cerut să dea mită. În Ungaria (13%), Slovacia (14%) și Polonia (15%), un 
număr destul de mare de persoane au precizat că au avut de-a face personal 
cu fenomenul corupţiei, această experienţă fi ind însă concentrată în mod clar 
asupra unui număr limitat de sectoare. Într-un sens mai general, corupţia este 
percepută ca fi ind larg răspândită în aceste ţări (82% în Polonia, 89% în Ungaria 
și 90% în Slovacia).

Din sondajul Eurobarometru rezultă că în Portugalia, Slovenia, Spania și 
Italia, mituirea pare să fi e un fenomen rar, însă corupţia în sens larg reprezintă 
un motiv serios de îngrijorare, percepţia asupra acestui fenomen este atât de 
puternic infl uenţată de criza fi nanciară și economică, încât aceasta se traduce 
printr-o impresie negativă pe care respondenţii o au în ceea ce privește corupţia, 
în general (90, 91, 95 și, respectiv, 97%).

Croaţia, Republica Cehă, Lituania, Bulgaria, România și Grecia s-au clasat 
pe ultimele locuri în ceea ce privește atât percepţia, cât și experienţa reală în 
materie de corupţie. În aceste ţări, între 6% și 29% din respondenţi au indicat 
faptul că li s-a cerut sau sugerat să dea mită în ultimele 12 luni, în timp ce între 
84% și 99% din respondenţi sunt de părere că fenomenul corupţiei este larg 
răspândit în ţara lor.

În acest context, politicile anticorupţie au devenit foarte importante pe 
agenda politică în majoritatea statelor membre deoarece criza fi nanciară a 
adus în discuţie probleme legate de integritatea și responsabilitatea factorilor 
de decizie. Astfel, statele membre care întâmpină probleme economice au 
constatat piedicile generate de corupţie și au început să elaboreze programe 
anticorupţie care abordează riscurile acestui fenomen, dar și riscurile referitoare 
la deturnarea fondurilor publice.

4. Punerea în aplicare a Programului privind o reglementare 
adecvată și funcţională (REFIT), soluţie pentru asigurarea 
calităţii administraţiei

Prin Comunicarea Comisiei din 2010 COM (2010)543 din 08.10.2010 privind 
„Reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană” s-a marcat încheierea 
unui ciclu și trecerea în noile condiţii economice globale, de la o mai bună 
reglementare spre o reglementare inteligentă.

Prin această Comunicarea au fost stabilite patru obiective majore și măsuri 
adecvate pentru atingerea acestora:

– Îmbunătăţirea legislaţiei UE în vigoare, prin: simplifi carea legislaţiei UE 
și reducerea sarcinilor administrative, respectiv continuarea acestui 
proces atât la nivelul UE cât şi la nivelul statelor membre; evaluarea 
beneficiilor şi a costurilor legislaţiei existente, respectiv evaluarea 
ex-post a legislaţiei prin cooperarea cu statele membre în dezvoltarea 
acestei abordări; completarea evaluării actelor legislative individuale 
cu evaluări de politică mai cuprinzătoare, aşa numitele „verifi cări ale 
adecvării”. În concret, se evaluează dacă un cadru de reglementare 
pentru un domeniu de politică este adaptat scopului său şi, în caz 
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contrar, ce ar trebui modifi cat. Obiectivul este acela de a identifi ca 
sarcinile excesive, neconcordanţele și măsurile caduce sau inefi ciente şi 
de a contribui la identifi carea impactului cumulativ al legislaţiei;

– Asigurarea faptului că noua legislaţie este cea mai bună posibil, prin: 
instituirea la nivelul Comisiei a unui sistem de evaluare a impactului 
pentru a pregăti date concrete care să servească procesului de luare a 
deciziilor politice și pentru a asigura transparenţa în materie de benefi cii 
și costuri ale operaţiunilor de politică publică; planificarea, într-o 
manieră transparentă, a activităţii de evaluare a impactului, astfel încât 
părţile interesate să se poată implica cât mai rapid posibil în proces. 
Astfel, din 2010, Comisia publică foi de parcurs pentru toate propunerile 
care pot avea impact semnifi cativ; evaluarea efectivă a impactului, a 
benefi ciilor și costurilor, atunci când este posibil, ţinând seama și de 
faptul că ceea ce poate fi  cuantifi cat la nivelul celor 28 de state membre 
nu are un caracter exhaustiv: în mod frecvent, datele sunt limitate și 
impactul legislaţiei UE depinde adesea, de modul în care administraţiile 
naţionale o pun în aplicare;

– Îmbunătăţirea punerii în aplicare a legislaţiei UE, prin: acţiunea 
preventivă - acordarea unei mai mari atenţii punerii în aplicare și 
asigurării respectării legislaţiei în cadrul evaluărilor impactului atunci 
când se concepe o nouă legislaţie; acordarea de sprijin statelor membre 
pe durata punerii în aplicare pentru anticiparea problemelor și evitarea 
procedurilor ulterioare de încălcare, ţinând cont că în atingerea acestui 
obiectiv, responsabilitatea revine în primul rând statelor membre;

– O legislaţie mai clară și mai accesibilă, prin: examinarea la nivelul Comisiei 
Europene a tuturor noilor propuneri legislative pentru a se asigura că 
drepturile și obligaţiile pe care acestea le creează sunt exprimate într-un 
limbaj simplu pentru a facilita punerea în aplicare a legislaţiei; continuarea 
codifi cării şi consolidării legislaţiei existente; reducerea în continuare a 
volumului legislaţiei, prin abrogarea dispoziţiilor caduce.

Comisia a fi xat o agendă și mai ambiţioasă prin comunicarea sa „Programul 
privind o reglementare adecvată și funcţională” (REFIT) din octombrie 20131.

Astfel, au fost identifi cate domeniile în care anumite iniţiative avute în 
vedere nu vor fi  continuate, au fost retrase o serie de propuneri care au fost 
blocate mult timp în procesul de adoptare și au fost abrogate mai multe 
acte legislative. În total, au fost identifi cate peste 100 de acţiuni, jumătate 
dintre acestea fi ind propuneri noi, menite să simplifi ce și să reducă sarcina 
de reglementare aferentă legislaţiei în vigoare. Celelalte acţiuni sunt evaluări 
și verificări ale adecvării menite să examineze eficienţa și eficacitatea 
reglementărilor UE și să pregătească iniţiative viitoare de reducere a sarcinilor.

1 La 18 iunie 2014, Comisia a prezentat un raport privind progresele înregistrate în 
punerea în aplicare a programului REFIT și a propus o serie de noi iniţiative de simplifi care și 
de reducere a birocraţiei. Acestea prevăd, de asemenea, abrogarea anumitor acte normative 
și retragerea unor propuneri legislative.
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Cea mai mare parte a propunerilor legislative de simplifi care și de reducere 
a sarcinilor identifi cate în Comunicarea REFIT din luna octombrie a anului 
2013 sunt planifi cate a fi  adoptate în anii următori. Propuneri importante de 
simplifi care pentru întreprinderi, cum ar fi  introducerea unei declaraţii standard 
de TVA la nivelul UE și îmbunătăţirea procedurii europene privind cererile 
cu valoare redusă au fost deja înaintate de către Comisie și așteaptă decizia 
Parlamentului European și a Consiliului European1.

Din octombrie 2013, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene 
au adoptat un număr important de propuneri de simplifi care și de reducere a 
sarcinilor: de exemplu, Directiva modifi cată privind recunoașterea califi cărilor 
profesionale va simplifi ca procedurile de recunoaștere și va facilita accesul 
la informaţii; noul cadru juridic pentru achiziţiile publice conţine măsuri de 
simplifi care și de reducere a sarcinii administrative și promovează achiziţiile 
electronice2.

Concluzii

Comisia Europeană monitorizează progresele generale înregistrate în 
vederea îndeplinirii obiectivului principal al Strategiei Europa 2020 care constă 
într-o economie inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, cu niveluri 
ridicate de ocupare a forţei de muncă, de productivitate și de coeziune socială.

Anual, se iau în considerare noi modalităţi de asigurare a calităţii 
administraţiei publice. În prezent, corupţia aduce prejudicii grave societăţii în 
ansamblul său. Multe state suferă din cauza unei corupţii adânc înrădăcinate, 
care dăunează statului de drept, iar statele membre ale UE se confruntă cu 
această realitate. Corupţia variază de la o ţară la alta, dar afectează toate statele 
membre. Aceasta alterează buna administrare, buna gestiune a banilor publici și 
pieţele competitive și diminuează încrederea cetăţenilor în instituţiile publice.

De asemenea, punerea în aplicare a programului REFIT reprezintă o 
prioritate pentru Comisie și s-au înregistrat progrese considerabile în elaborarea 
propunerilor, adoptarea lor de către Parlamentul European și Consiliu și 
punerea lor în aplicare de către statele membre, acestea asigurând calitatea 
administraţiei publice la nivelul Uniunii Europene.

1 De asemenea, noul Regulament privind tahografele reduce sarcina administrativă și 
îmbunătăţește asigurarea respectării normelor prin introducerea de „tahografe digitale”, 
legate de sistemele de navigaţie prin satelit și de autorităţile de control [Regulamentul (UE) 
nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind 
tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului 
privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modifi care a Regulamentului (CE) 
nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor 
dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere].

2 Noile directive privind achiziţiile publice au fost adoptate în februarie 2014 și vor intra 
în vigoare din aprilie 2016. Acestea încurajează utilizarea mai intensă a achiziţiilor electronice 
și introducerea de măsuri suplimentare de reducere a sarcinilor de reglementare și de 
simplifi care a accesului IMM-urilor, prin intermediul unor cerinţe mai puţin stricte privind 
furnizarea de documente autentice și promovarea achiziţiilor în loturi de dimensiuni mai mici.
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Unele aspecte privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, rezultate din activitatea 

Curţii de Conturi

Prof. univ. dr. Verginia VEDINAȘ
Președinte al Institutului de Știinţe Administrative „Paul Negulescu”

Membru asociat al Academiei Oamenilor de Știinţă din România

I. În cadrul autorităţilor și instituţiilor publice de la nivel central sau teritorial 
(local) își desfășoară activitatea mai multe categorii de personal. O primă 
categorie o formează funcţionarii publici, al căror statut juridic este reglementat 
de Legea nr. 188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici1, care este o 
lege-cadru în materie, o lege generală, sau de diferite statute speciale aplicabile 
unor categorii de funcţionari, cum ar fi poliţiștii2, personalul diplomatic și 
consular3, etc. De altfel, însăși Legea nr. 188 din 1999 recunoaște posibilitatea 
de a se adopta astfel de statute speciale4.

Cea de-a doua categorie de personal o formează salariaţii sau personalul 
contractual, al căror statut este reglementat de Codul muncii5 sau de diferite 
legi speciale6.

O a treia categorie o reprezintă persoanele care exercită o funcţie de 
demnitate publică, situaţie specifi că miniștrilor7, parlamentarilor8, aleșilor locali9.

Unul din drepturile fundamentale recunoscute tuturor salariaţilor, în general, 
și celor din sectorul public în particular, este dreptul la salariu. El este prevăzut în 
legea fundamentală a ţării10 și în actele normative care reglementează statutul 

1 Republicată în M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007. 
2 Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind statutul poliţistului publicată în M. Of. nr. 440 

din 24 iunie 2002. 
3 Legea nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul corpului diplomatic și consular al 

României, publicată în M. Of. nr. 441 din 23 iunie 2003. 
4 Prin art. 6 care are următorul conţinut: „Prevederile prezentei legi nu se aplică: 

a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, 
care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-
reparaţii şi de deservire, pază, precum şi altor categorii de personal care nu exercită prerogative 
de putere publică. Persoanele care ocupă aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public şi 
li se aplică legislaţia muncii; b) personalului salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la 
cabinetul demnitarului; c) corpului magistraţilor; d) cadrelor didactice; e) persoanelor numite 
sau alese în funcţii de demnitate public.”

5 Aprobat prin Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în M. Of. nr. 345 din 18 mai 
2011.

6 Cum ar fi  Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, republicată în M. Of. nr. 625 din 
31 august 2012.

7 Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcţionarea Guvernului, publicată în M. Of. 
nr. 164 din 2 aprilie 2001.

8 A se vedea Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor și al senatorilor, republicată 
în M. Of. nr. 763 din 12 noiembrie 2008.

9 A se vedea Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, publicată în M. Of. nr. 912 
din 7 octombrie 2004.

10 Constituţia României a fost republicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003.
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juridic al diferitelor categorii de personal. În ceea ce privește regimul juridic 
al salariului, apreciem că trebuie făcută o departajare între două categorii de 
personal, indiferent de statutul juridic care le este aplicabil:

a) Personalul care își desfășoară activitatea în sectorul privat, care nu poate 
avea decât statut de personal contractual (salariat), al căror salariu poate face 
obiectul negocierii dintre angajaţi și angajator. Negocierea este, în principal, 
lăsată la latitudinea celor două părţi, cu precizarea că legea instituie anumite 
limite, în ceea ce privește salariul minim pe economie1, programul de lucru, care 
trebuie să respecte un anumit număr maxim de ore, zilele declarate libere etc.;

b) personalul care își desfășoară activitatea în sectorul public, respectiv, în 
autorităţile și instituţiile publice, centrale sau locale, în egală măsură. Salariul 
acestei categorii de personal este stabilit prin lege. De esenţa regimului juridic 
al salariului acestei categorii de personal este legalitatea salariului, ceea ce 
înseamnă că salariul nu poate face obiectul negocierii. O asemenea concluzie 
se desprinde chiar din denumirea generică a celor care-și desfășoară activitatea 
în sectorul public, care, indiferent de statutul lor, poartă denumirea generică 
de „personal bugetar”.

Dezvoltând semnifi caţia conceptului, este vorba despre persoane al căror 
salariu își afl ă izvorul în bugetul public.

Acest lucru înseamnă că salariul personalului de acest tip trebuie să 
se regăsească cuprins, reflectat, în cuprinsul bugetului. De aici ideea de a 
se adopta o reglementare unitară privind salarizarea personalului bugetar. 
Conceptul de „reglementare unitară” nu trebuie înţeles în sensul că toţi vor 
avea același salariu, sau că pentru aceleași funcţii se vor plăti salarii identice. 
Sintagma trebuie înţeleasă în sens de consacrare legislativă a unor criterii și 
principii de salarizare în funcţie de care să se stabilească structura și cuantumul 
salariului aferent unui post. În ceea ce ne privește, avem o rezervă cu privire 
la această abordare. Ea are în vedere prevederile art. 31 din Legea nr. 188 din 
1999 privind Statutul funcţionarilor publici, care trimit la o lege specială privind 
salarizarea unitară a funcţionarilor publici. Textul anterior menţionat2 stabilește 
structura salariului, partea fi xă și partea variabilă, cum sunt constant denumite 
în doctrină, trimiţând la o lege specială care să reglementeze această materie. 
Deși nu se precizează caracterul acestei legi, apreciem că este vorba despre o 
lege organică, dat fi ind faptul că reglementarea Statutului funcţionarilor publici 
este reprezentată prin articolul 73 alin. (3) lit. f) al unei legi organice. Salariul 
este o componentă esenţială a statutului funcţionarilor publici, reprezentând 

1 La data redactării prezentului material, salariul minim pe economie este de 900 lei/
lună și este stabilit prin H.G. nr. 871/2013, publicată în M. Of. nr. 703 din 15 noiembrie 2013.

2 Articolului 31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici a suferit mai 
multe modifi cări. În prezent, el are următorul conţinut: „(1) Pentru activitatea desfăşurată, 
funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din:

a) salariul de bază;
b) sporul pentru vechime în muncă;
c) suplimentul postului;
d) suplimentul corespunzător treptei de salarizare.
(2) Funcţionarii publici benefi ciază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii.
(3) Salarizarea funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind 

stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici.”
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contraprestaţia activităţii desfășurate de funcţionarul public1. De altfel, aceasta 
reprezintă un aspect comun salariului funcţionarului public și personalului 
contractual, în egală măsură.

Din interpretarea textului de lege anterior menţionat rezultă în opinia 
noastră, concluzia că voinţa legiuitorului a fost aceea ca reglementarea salarizării 
funcţionarilor publici să se facă printr-o lege specială și implicit diferită de 
salarizarea personalului contractual din cadrul autorităţilor și instituţiilor publice.

Dintr-o asemenea perspectivă, înglobarea salariului cuvenit funcţionarului 
public în legea unitară de salarizare a personalului bugetar ni se pare o soluţie 
contrară atât literei, cât și spiritului legii organice privind Statutul funcţionarilor 
publici.

Mai mult chiar, după intrarea în vigoare a Legii nr. 188 din 19992 au fost 
elaborate – din cunoștinţele noastre – mai multe proiecte de lege privind 
salarizarea unitară a funcţionarilor publici. Au fost cheltuite sume importante 
de bani, unele provenite din fonduri europene. Pentru exemplifi care, menţionez 
că, în perioada 2001-2003 – cât am exercitat funcţia de președinte al Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici – s-a derulat în cadrul instituţiei pe care o 
conduceam un program Phare, care a avut un buget de aproximativ un milion 
de euro și care a avut printre obiective și adoptarea unei legi speciale privind 
salarizarea unitară a funcţionarilor publici. Proiectul a fost elaborat și cred că 
și altele asemenea, însă am putut constata că niciunul nu a fost concretizat 
în lege. Mai mult, se poate observa că însăși ideea de a se adopta o asemenea 
lege a fost abandonată. Se pune problema, retoric, fi rește, cine răspunde pentru 
această situaţie și, mai ales, pentru banii care au fost cheltuiţi fără să se ajungă 
la o fi nalitate practică.

Dar, trecând peste acest aspect, să-i spunem „de fi neţe” care nu prea mai 
interesează pe nimeni, am apreciat faptul că în anul 2009 s-a adoptat totuși 
o lege privind salarizarea întregului personal bugetar3care a trebuit însă să fi e 
modifi cată pentru a fi  pusă în vigoare4 și ulterior înlocuită printr-o altă lege, 
respectiv Legea nr. 284 din 20105 – care nici la această dată nu este pusă în 
vigoare – ceea ce a generat și justifi cat în egală măsură, numeroasele practici 
ilegale întâlnite în practică.

II. Aspecte practice

Modul de concretizare a neregulilor în stabilirea salariului personalului din 
cadrul autorităţilor publice a îmbrăcat forme diverse.

1 Pe larg asupra acestor aspecte, a se vedea V. Vedinaș, Statutul funcţionarilor publici, 
Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 139-146.

2 Legea nr. 188/1999 a intrat în vigoare la 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea I, respective la data de 8 ianuarie 2000.

3 Este vorba despre Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, publicată în M. Of. nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

4 Modifi carea s-a făcut prin O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii 
a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte 
măsuri în domeniul bugetar, publicată în M. Of. nr. 62 din 27 ianuarie 2010.

5 Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
publicată în M. Of. nr. 877 din 28 decembrie 2010.
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O primă formă a constituit-o și continuă să o reprezinte încheierea de 
contracte colective de muncă pentru salariaţi sau de acorduri colective de 
serviciu, pentru funcţionarii publici, prin care se prevedeau sporuri, prime și alte 
drepturi fără corespondent în lege. Acest fenomen se întâlnește cu precădere 
la nivelul administraţiei publice locale, unde – de altfel – se regăsește și nivelul 
cel mai redus al salariilor.

Contractele sau acordurile colective erau aprobate prin hotărâri ale consiliilor 
locale și judeţene, care nu au fost atacate de prefect în cadrul controlului de 
legalitate pe care acesta îl exercită asupra actelor autonome locale, ceea ce 
le întărește aparenţa sau prezumţia de legalitate de care se bucură fi ecare 
act administrativ. Totodată, aceste contracte sau acorduri colective au fost 
înregistrate la inspectoratele teritoriale de muncă. În acest mod, s-a creat o bază 
juridică prin care s-a urmărit să se legitimeze acordarea acestor drepturi, deși 
legislaţia în vigoare nu permite stabilirea de drepturi salariale pe această cale.

În ceea ce-i privește pe salariaţi, atât Legea nr. 130 din 1996 privind 
contractul colectiv de muncă1, cât și Legea nr. 62 din 2011 a dialogului social, 
au prevăzut că prin contractele colective nu se pot stabili drepturi a căror 
reglementare intră în competenţa legiuitorului.

Pentru funcţionarii publici, art. 722 din Legea nr. 188 din 1999 prevede 
expres și limitativ ce clauze se pot negocia și stabili prin acordurile colective de 
serviciu. Între acestea nu se regăsesc și drepturile salariale. Într-un asemenea 
context legislativ, este neîndoielnic faptul că stabilirea de drepturi salariale 
pentru personalul din sectorul bugetar prin contracte sau acorduri colective de 
serviciu sunt nelegale. Curtea de Conturi, ca autoritate investită prin Constituţie3 
cu controlul banului public, a constatat acordarea de drepturi salariale prin 
contracte sau acorduri colective de serviciu în condiţiile precizate anterior, 
pe care le-a considerat nelegale și a dispus recuperarea lor prin decizii emise 
conform actelor normative în baza cărora funcţionează4.

Actele Curţii de Conturi au fost contestate, generându-se un șir nenumărat 
de litigii pe care instanţele judecătorești le-au soluţionat, în general, prin 
respingerea acţiunilor formulate de entităţile publice supuse activităţii specifi ce 
Curţii de Conturi și menţinerea actelor de control ale acesteia. Au existat și 
instanţe care au dat câștig de cauză acelor entităţi. Într-o atare situaţie, un 
număr consistent de salariaţi și funcţionari publici au fost obligaţi să restituie 
sume importante de bani cu titlu de drepturi salariale acordate ilegal, ceea ce a 

1 Republicată în M. Of. nr. 184 din 19 mai 1998.
2 Articolul 72 din Legea nr. 188/1999.are următorul conţinut: „(1) Autorităţile şi 

instituţiile publice pot încheia anual, în condiţiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale 
funcţionarilor publici sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici, care să cuprindă numai măsuri 
referitoare la: a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul 
de muncă; b) sănătatea şi securitatea în muncă; c) programul zilnic de lucru; d) perfecţionarea 
profesională; e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în 
organele de conducere ale organizaţiilor sindicale.” 

3 Avem în vedere articolul 140 din Constituţie care reglementează Curtea de Conturi.
4 Avem în vedere Legea nr. 92/1994, republicată în M. Of. nr. 238 din 3 aprilie 2014 și 

RODAS, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014, publicat în M. Of. 
nr. 547 din 24 iulie 2014.
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determinat adoptarea celor două legi prin care s-a realizat o așa zisă „amnistie 
fi scală”. Este vorba despre Legea nr. 84 din 2012 și 124 din 2014.

În ceea ce ne privește, am exprimat rezerve1 faţă de această practică pe 
care am considerat-o periculoasă pentru un stat de drept, dat fi ind faptul că 
prin intermediul ei se încurajează indisciplina fi nanciară și încălcarea normelor 
legale privind cheltuirea banului public iar legalitatea cheltuirii banului public 
este o componentă esenţială a legalităţii, în general.

O a doua modalitate de nesocotire a principiului legalităţii salarizării 
personalului bugetar o reprezintă recunoașterea și acordarea, pe cale 
jurisprudenţială, de drepturi salariale neprevăzute de lege, invocându-se fi e 
principiul nediscriminării, fi e faptul că legea-cadru prevede, de principiu, că în 
salariu sunt incluse anumite drepturi – trimiţând la legi ale salarizării pentru 
a stabili conţinutul acestor sporuri, legi care nu au fost adoptate. Cu titlu de 
exemplu, art. 31 din Legea nr. 188 din 1999 prevede că salariul funcţionarilor 
publici este format din salariul de bază, la care se adaugă pe lângă sporul 
pentru vechime, suplimentul postului și cel corespunzător treptei de salarizare. 
În absenţa legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii 
publici la care trimite alin. (3) al art. 31, prin care să se stabilească unele reguli 
și limite pentru acordarea acestor „suplimente”, instanţele judecătorești – 
la solicitarea funcţionarilor – au stabilit suplimente între 10% și 50%, ceea ce, 
evident, nu poate fi  acceptat.

Constatând o asemenea situaţie Curtea de Conturi a considerat-o contrară 
principiului stabilirii prin lege a sistemului de salarizare a personalului bugetar. O 
asemenea viziune este împărtășită și de Curtea Constituţională, care a pronunţat 
mai multe decizii2, dintre care reţinem Decizia nr. 838 din 2009, prin care a statuat 
că intră în competenţa Parlamentului și, pe cale de delegare legislativă, a 
Guvernului, să stabilească salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
instanţele judecătorești neputând să hotărască, prin jurisprudenţa lor, asupra 
acordării de drepturi salariale neprevăzute de lege.

Decizia a fost pronunţată în soluţionarea unui conflict de natură 
constituţională, la sesizarea Președintelui României.

Efectele produse de hotărârile judecătorești pronunţate în litigii care au 
avut ca obiect acordarea de drepturi salariale constau în obligarea la plata unor 
sume de multe sute de milioane de euro, pe care Guvernul, neavând fonduri să 
le plătească a fost obligat să le eșaloneze, prin adoptarea mai multor ordonanţe 
de urgenţă3.

Concluzii
Problemele pe care le ridică sistemul de salarizare a personalului din 

sistemul bugetar sunt complexe și multiple, sub mai multe aspecte. În primul 
rând, sub aspect legislativ, cadrul normativ actual prezentând carenţe prin 

1 A se vedea V. Vedinaș, Neconstituţionalitatea proiectului de lege privind amnistia fi scală, 
în Revista de Drept Public nr. 1-2/2012, p. 110-115.

2 A se vedea Decizia nr. 838/2009, publicată în M. Of. nr. 461 din 3 iulie 2009.
3 Este vorba despre O.U.G. nr. 71/2009, privind plata unor sume prevăzute în titluri 

executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, 
publicată în M. Of. nr. 416 din 18 iunie 2009.
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conţinutul lui și prin faptul că legea a fost adoptată, cu toate hibele ei, dar nu 
este încă în vigoare în integritatea ei.

Sub aspectul modului concret de salarizare, al cuantumului salariului, care 
continuă să se afl e la un nivel redus mai ales în ceea ce privește reprezentanţii 
funcţiei publice locale. În România structura tripartită a funcţiei publice în 
funcţia publică de stat, funcţia publică teritorială și în funcţia publică locală a fost 
introdusă în anul 20031, o soluţie deloc inspirată în condiţiile în care în Franţa, 
ţara de unde a fost împrumutată, ea este considerată „ruda săracă a funcţiei 
publice de stat”. Nu împărtășim această diviziune tripartită, dat fi ind faptul că 
atribuţiile aferente unei funcţii publice și responsabilitatea pe care o generează 
sunt aceleași, indiferent de nivelul central sau local, la care funcţia se exercită.

De aceea, apreciem că, de lege ferenda, se impune renunţarea la această 
diviziune tripartită prin abrogarea prevederilor legale care o consacră.

În același context, se impune, de asemenea, regândirea legii privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice prin majorarea salariilor 
aferente funcţionarilor publici. Nu ne putem permite, ca ţară, să menţinem 
starea de precaritate a veniturilor, care pune în pericol modul în care funcţionarii 
publici își desfășoară activitatea, atât sub aspectul profesionalismului, cât și 
al unei „moralităţi reprobabile” despre care se face vorbire în documentele 
europene. De lege ferenda, apreciem că se impune adoptarea unei legi unitare 
privind salarizarea funcţionarilor publici, la care face referire art. 31 din Legea 
nr. 188/1999.

Nu în ultimul rând, se impune ca legislaţia aplicabilă funcţionarilor publici, 
să fi e respectată în litera și spiritual său, și să se caracterizeze prin stabilitate, 
dat fi ind faptul că stabilitatea funcţionarilor publici este indisolubil legată 
de stabilitatea legislaţiei care le guvernează statutul.

1 Prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și 
sancţionarea corupţiei, publicată în M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003.
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1. Consideraţii introductive

Deși autorităţile administraţiei publice locale au o competenţă teritorială 
limitată la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în care au fost alese și 
funcţionează (comune, orașe, judeţe)1, perioada difi cilă pe care o parcurge 
statul pe fondul crizei economice existente la nivel internaţional pune în reală 
difi cultate bunul mers al administraţiei publice locale.

Disfuncţionalităţile create sunt cu atât mai evidente cu cât, deși în procesul 
de descentralizare2, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de 
a-și exercita competenţele în mod responsabil, cu respectarea standardelor de 
calitate în furnizarea serviciilor publice și de utilitate publică3, în concret sunt 
puse în situaţia de a identifi ca soluţii de evitare a stării de criză fi nanciară4, 
de manieră a atrage alte tipologii ale crizei cum ar fi  criza de legitimitate sau, 
chiar, criza de competenţă.

După cum susţineam în cercetările noastre anterioare5, atragerea 
fi nanţărilor nerambursabile din fonduri externe reprezintă una dintre metodele 
efi ciente, nu doar de evitare a crizei fi nanciare, ci chiar de dezvoltare a unităţilor 

1 A se vedea, V. Vedinaș, Drept administrativ, ediţia a VIII-a revăzută și actualizată, 
Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 425.

2 Pentru analiza principiului descentralizării, a se vedea, E. Bălan, Instituţii de drept public, 
Ed. ALL Beck, București, 2003, p. 46-52; M. Voican, Principiile cadru ale administraţiei publice 
locale, Ed. Universul Juridic, București, 2008, p. 21-48.

3 Astfel, printre principiile pe baza cărora se desfăşoară procesul de descentralizare se 
regăsește „principiul responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale în raport cu 
competenţele ce le revin, care impune obligativitatea realizării standardelor de calitate în 
furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică” - art. 3 lit. c) din Legea nr. 195/2006, 
legea cadru a descentralizării, publicată în M. Of. nr. 453 din 25 mai 2006; pentru conceptul 
de serviciu public și serviciu de utilitate publică, a se vedea, Iorgovan, Antonie, Tratat de 
drept administrativ, vol. II, ediţia a IV-a, Ed. All Beck, București, p. 178-187; V. Vedinaș, op. cit., 
p. 280-284; O. Puie, Serviciile de utilitate publică (2012), Ed. Universul Juridic, București. 

4 Criza fi nanciară și insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale sunt aprobate prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013, publicată în M. Of. nr. 299 din 24 mai 2013, 
cu modifi cările survenite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2014; a se vedea și 
Normele metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză 
fi nanciară a unităţilor administrativ-teritoriale, publicate în M. Of. nr. 410 din 8 iulie 2013 
precum și Normele metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor 
de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale, publicate în M. Of. nr. 410 din 8 iulie 2013.

5 E.L. Cătană, Grupurile de acţiune locală-formă atipică a parteneriatului public-privat, în E. Bălan, 
C. Iftene, D. Troanţă, G. Varia, M. Văcărelu, Administraţia publică - între misiuni și constrângeri 
bugetare. Dimensiuni juridice și manageriale, Ed. Wolters Kluwer, București, 2014, p. 279-285.
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administrativ-teritoriale prin crearea și furnizarea unor servicii publice sau 
servicii de utilitate publică la nivelul calitativ dorit.

În contextul în care un impediment real în calea atragerii acestor fi nanţări 
nerambursabile din fonduri externe îl constituie resursele fi nanciare insufi ciente 
de la bugetele locale necesare asigurării contribuţiei proprii cerută de 
autorităţile fi nanţatoare, studiul face o analiză a posibilelor soluţii conferite 
chiar de legiuitorul român autorităţilor administraţiei publice locale în scopul 
atragerii resurselor fi nanciare la bugetul local, prin:

– gestionarea efi cientă a resurselor unităţii administrativ-teritoriale printr-o 
mai bună administrare a domeniului public și privat;

– aplicarea corectă de către autorităţile administraţiei publice locale a 
cadrul normativ în materia delimitării zonelor atât în intravilanul cât 
și în extravilanul localităţilor, delimitare care constituie un criteriu bine 
determinat de stabilire a impozitelor și taxelor locale.

2. Prevenirea situaţiilor de criză prin gestionarea efi cientă a resurselor 
unităţii administrativ-teritoriale. O mai bună administrare a domeniului 
public și privat

2.1. Administrarea fondului forestier proprietatea unităţilor administrativ-
teritoriale prin ocoale silvice private, înfi inţate în condiţiile legii de autorităţile 
administraţiei publice locale

În anul 2008 s-a aprobat Codul silvic1 care defi nește fondul forestier naţional 
ca totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc 
nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor 
pâraielor, a altor terenuri cu destinaţie forestieră şi neproductive, cuprinse în 
amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990 sau incluse în acestea ulterior, 
în condiţiile legii, indiferent de natura dreptului de proprietate.

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Codul silvic, sunt obligatorii atât 
administrarea cât şi asigurarea serviciilor silvice, după caz, la toate pădurile, 
indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice, cu excepţiile expres 
prevăzute de lege.

Administrarea, precum şi serviciile silvice, după caz, se asigură prin ocoale 
silvice autorizate, care sunt de două tipuri:

a)  ocoale silvice de stat - din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, 
care administrează păduri proprietate publică a statului şi care sunt 
înfi inţate de aceasta;

b)  ocoale silvice private care sunt înfi inţate, în condiţiile legii, de unităţile 
administrativ-teritoriale, de persoanele fi zice ori de persoanele juridice care 
au în proprietate fond forestier sau de asociaţii constituite de către acestea.

Potrivit prevederilor art. 12 din Codul silvic, fondul forestier proprietate 
publică a unităţilor administrativ-teritoriale se administrează prin ocoale silvice 
private care funcţionează:

1 Legea nr. 46/2008, publicată în M. Of. nr. 238 din 27 martie 2008, cu modifi cările și 
completările ulterioare.
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– ca regii autonome de interes local cu specifi c exclusiv silvic sau
– pe bază de contracte cu ocoale silvice din cadrul Regiei Naţionale a 

Pădurilor - Romsilva.
De remarcat este că „pentru fondul forestier proprietate privată a 

persoanelor fi zice şi juridice administrarea şi/sau serviciile silvice, după caz, se 
realizează prin ocoale silvice private, care funcţionează similar asociaţiilor şi 
fundaţiilor, sau pe bază de contract cu alte ocoale silvice” [art. 13 alin. (1) din 
Codul silvic], unităţile administrativ-teritoriale având ca urmare dreptul de a 
încheia contracte de administrare și cu proprietari persoane fi zice și juridice de 
drept privat.

Sub aspectul modului de organizare și funcţionare este de reţinut că 
ocoalele silvice private au personalitate juridică, întocmesc balanţă, bilanţ 
contabil propriu, au buget anual de venituri şi cheltuieli distinct care se aprobă 
de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea generală, după caz, la 
propunerea ocolului silvic.

Conducerea şi reprezentarea legală a ocolului silvic sunt asigurate de şeful 
de ocol silvic, numit sau revocat de proprietarul unic, consiliul local ori de 
adunarea generală, după caz, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură.

Din punctul de vedere al procedurii de autorizare, ocoalele silvice 
se autorizează prin înscriere în Registrul naţional al administratorilor de păduri 
şi al ocoalelor silvice, ţinut la nivelul autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură.

Ocoalele silvice private sunt de utilitate publică şi dobândesc personalitate 
juridică din momentul înscrierii acestora în Registrul naţional al administratorilor 
de păduri şi al ocoalelor silvice [art. 15 alin. (2) din Codul silvic], pentru dobândirea 
personalităţii juridice, ocoalele silvice încheind în prealabil actul constitutiv şi 
statutul în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Veniturile ocoalelor silvice se pot constitui din:
a) valorifi carea produselor fondului forestier;
b) prestări de servicii şi închirieri de bunuri, în condiţiile legii;
c) contravaloarea efectelor funcţiilor de protecţie a pădurilor;
d) cotizaţia anuală a proprietarilor care le-au constituit;
e) tarifele percepute pentru serviciile prestate;
f) donaţii, potrivit legii;
g) compensaţii acordate de la bugetul de stat sau local;
h) alte surse, în condiţiile legii.
Din punctul de vedere al studiului nostru, prezintă relevanţă că, atât 

ocoalele silvice de stat cât și ocoalele silvice private (inclusiv cele înfi inţare de 
unităţile administrativ-teritoriale) sunt de interes public şi pot administra sau 
asigura servicii silvice, după caz, şi pentru alte proprietăţi, pe bază de contracte, 
ceea ce înseamnă că prin administrarea acestor ocoale silvice se pot atrage 
resurse bugetare și prin:

– încheierea unor contracte cu terţe persoane fi zice sau juridice;
– asigurarea serviciilor silvice şi pentru fondul forestier proprietate 

publică a statului, în cazuri justifi cate, amplasat în raza de competenţă 
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a acestora, responsabilitatea administrării suprafeţelor respective 
revenind ocoalelor silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor 
Romsilva [art. 16 alin. (3) din Codul silvic].

Concluzionând, administrarea și asigurarea serviciilor silvice se realizează prin:
– ocoale silvice de stat, din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - 

Romsilva, care administrează păduri proprietate publică a statului şi care 
sunt înfi inţate de aceasta;

– ocoale silvice private care sunt înfi inţate, în condiţiile legii, de unităţile 
administrativ-teritoriale, ca regii autonome de interes local cu specifi c 
exclusiv silvic, care administrează în primul rând fondul forestier 
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, dar pot 
atrage resurse bugetare prin încheierea unor contracte de administrare 
cu proprietari persoane fi zice și juridice de drept privat, iar în cazuri 
justificate pot asigura chiar servicii silvice pentru fondul forestier 
proprietate publică a statului;

– ocoale silvice private care sunt înfi inţate, în condiţiile legii, de persoane 
fi zice și juridice și funcţionează similar asociaţiilor și fundaţiilor, care 
administrează exclusiv fondul forestier proprietate privată a persoanelor 
fi zice şi juridice.

2.2. Administrarea pajiștilor afl ate în domeniul public și privat al comunelor, 
oraşelor, respectiv al municipiilor, prin concesionarea sau închirierea acestora în 
condiţiile noului cadru normativ în materie

În anul 2013 a intrat în vigoare un nou cadru normativ privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente reprezentat de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/19911, Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1064/20132, Ordinul nr. 407/2.051/2013 pentru 
aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de 
pajişti afl ate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 
municipiilor3.

În conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2013, astfel cum s-a modifi cat prin Legea nr. 86/2014, pentru punerea 
în valoare a pajiştilor afl ate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv 
al municipiilor şi pentru folosirea efi cientă a acestora, unităţile administrativ-
teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza 

1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modifi carea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991, publicată în M. Of. nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modifi cări și completări 
prin Legea nr. 86/2014, publicată în M. Of. nr. 491 din 2 iulie 2014; prin acest act normativ 
se abrogă Legea nr 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, 
publicată în M. Of. nr. 819 din 21 noiembrie 2011.

2 Publicată în M. Of. nr. 833 din 24 decembrie 2013.
3 Publicat în M. Of. nr. 333 din 7 iunie 2013.
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cererilor crescătorilor de animale, persoane fi zice sau juridice având animalele 
înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)1, încheie contracte de 
concesiune sau închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti 
disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o 
perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.

Facem precizarea că, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013, pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în 
domeniul privat se pot încheia exclusiv contracte de închiriere, nu și contracte 
de concesiune, ceea ce evocă diferenţierea de regim juridic pe care legiuitorul a 
înţeles să o instituie în ceea ce privește punerea în valoare a pajiștilor afl ate în 
domeniul public de pajiștile afl ate în domeniul privat al unităţilor administrativ-
teritoriale. În opinia noastră, această diferenţiere de tratament juridic ignoră însă 
destinaţia publică, de satisfacere a unui interes general a pajiștilor permanente, 
care ar impune egalitatea de tratament juridic în ceea ce privește modalitatea 
de punere în valoare a pajiștilor indiferent că sunt în domeniul public sau în 
domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale2.

În plus, atât la încheierea contractelor de concesiune cât și a contractelor 
de închiriere este necesar să fi e avute în vedere atât prioritatea interesului 
general în raport cu cele particulare3 cât și supunerea serviciilor publice la 
legile pieţei libere, ale concurenţei, având ca scop efi cientizarea serviciului 
public ce urmează a se răsfrânge benefi c asupra consumatorului acestuia4. 
Aceasta înseamnă că, deși efectele benefi ce ale adoptării noului cadru normativ 
în materia administrării pajiștilor sunt incontestabile, de lege ferenda este 
necesară reglementarea expresă prin noile acte normative adoptate în materie 
a procedurii licitaţiei publice la atribuirea contractelor de concesiune și/sau 

1 Facem precizarea că, potrivit prevederilor art. 2 lit. e) din O.U.G. nr. 34/2013, Registrul 
naţional al exploataţiilor (RNE) reprezintă colecţia de date în format electronic care cuprinde 
informaţiile de identifi care a fi ecărei exploataţii din România, potrivit Ordinului preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind 
aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identifi care 
şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, publicat în M. Of. nr. 286 din 30 aprilie 2010.

2 De altfel, distinct de concepţia civilistă potrivit căreia noţiunea de domeniul public se 
suprapune celei de proprietate publică, autorii de drept public conferă conceptului de domeniu 
public și o accepţiune lato sensu, care include în sfera noţiunii de domeniu public, pe lângă 
bunurile proprietate publică sau, mai simplu, bunurile publice, și anumite bunuri proprietate 
privată, dar nu orice bunuri private, ci acelea care au o semnifi caţie specială, care le conferă 
aceeași vocaţie ca și celor publice, respectiv destinaţia lor publică, satisfacerea interesului public – 
a se vedea, A. Iorgovan, (2004), Tratat de drept administrativ, Vol. I, ed. a IV-a, Ed. All Beck, 
București, 2004, p. 173; V. Vedinaș, D. Ciochină, Contribuţia profesorului Antonie Iorgovan la 
dezvoltarea doctrinei de drept public din România, Revista de Drept Public nr. 1/2014, p. 20. 

3 D. Apostol Tofan, Puterea discreţionară și excesul de putere al autorităţilor publice, 
Ed. C.H. Beck, București, 1999, p. 39; de reţinut sunt și prevederile exprese ale Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 care defi nește interesul legitim public ca „interesul care vizează 
ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor 
fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei 
autorităţilor publice” [art. 2 alin. (1) lit. r)].

4 M. Fodor, Protejarea interesului general în contextul externalizării serviciului public, 
Revista de Drept Public nr. 2/2007, p. 89.
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închiriere, obligatorie de altfel prin raportare la prevederile Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată1.

3. Aplicarea corectă de către autorităţile administraţiei publice locale 
a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fi scal, cu modifi cările 
și completările ulterioare, cu privire la delimitarea zonelor atât în 
intravilanul cât și în extravilanul localităţilor, delimitare în funcţie 
de care se stabilesc impozitele și taxele locale

În unele cazuri se constată în practica administrativă subevaluarea de către 
autorităţile administraţiei publice locale a valorii impozabile pentru clădirile și 
terenurile situate pe teritoriul administrativ al unităţii administrativ-teritoriale, 
prin incorecta aplicare a prevederilor Codului fi scal2 privind delimitarea zonelor 
în intravilanul și extravilanul localităţilor, subevaluare care a fost constatată și în 
cadrul auditului exercitat la autorităţile administraţiei publice locale de Curtea 
de Conturi a României prin camerele de conturi judeţene.

Este vorba de nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice 
locale în principal a prevederilor:

– art. 251 alin. (5) din Codul fi scal, cu modifi cările și completările ulterioare, 
care dispune că valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de 
rangul localităţii (stabilit gradual până la localitatea de rang V) şi zona în 
care este amplasată clădirea (zona A, B, C sau D), prin înmulţirea valorii 
determinate conform alin. (3) al art. 251 Cod fi scal3 cu coefi cientul de 
corecţie corespunzător;

– art. 258 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modifi cările și completările ulterioare, care dispune că impozitul pe 
teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, 
rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria 
de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

Apreciem că, deși este de înţeles opţiunea autorităţilor administraţiei 
publice locale de a nu împovăra contribuabilii cu impozite și taxe, cu atât mai 
mult cu cât criza afectează în primul rând persoanele fi zice și juridice de drept 
privat, legislaţia în materie obligă aceste autorităţi la aplicarea diferenţiată 
a impozitelor și taxelor locale, ceea ce presupune încadrarea imobilelor în 

1 În acest sens, art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, dispune următoarele: 
„(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau 
privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fi e date în administrarea regiilor autonome 
şi instituţiilor publice, să fi e concesionate ori să fi e închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la 
cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes 
local sau judeţean, în condiţiile legii. (2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie 
publică, organizată în condiţiile legii.”

2 Legea nr. 571/2003 privind Codul fi scal, publicată în M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 
2003, cu modifi cările și completările ulterioare.

3 Potrivit prevederilor art. 251 alin. (3) Cod fi scal, valoarea impozabilă a clădirii, exprimată 
în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în 
metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, conform tabelului 
anexat acestui text de lege.
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anumite zone cu aplicarea unor criterii bine determinate, cum sunt: amplasarea 
imobilului, accesul la utilităţi, alte investiţii deja realizate în zonă, etc.

Important însă, în opinia noastră, este ca autorităţile administraţiei publice 
locale să menţină un echilibru între interesul public și interesul cetăţenilor, 
resursele fi nanciare atrase prin impozite și taxe locale (și nu numai) trebuind 
obligatoriu concretizate în servicii publice sau servicii de utilitate publică de un 
înalt nivel calitativ în folosul membrilor comunităţii locale.

3. Concluzii

Deși în procesul de descentralizare, autorităţile administraţiei publice locale 
au obligaţia de a-și exercita competenţele în mod responsabil, cu respectarea 
standardelor de calitate în furnizarea serviciilor publice și de utilitate publică, 
în concret sunt puse în situaţia de a identifi ca soluţii de evitare a stării de 
criză fi nanciară, de manieră a atrage alte tipologii ale crizei cum ar criza de 
legitimitate sau chiar criza de competenţă.

Atragerea fi nanţărilor nerambursabile din fonduri externe reprezintă una 
dintre metodele eficiente nu doar de evitare a crizei financiare ci chiar de 
dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale, însă există un impediment real 
în calea atragerii acestor fi nanţări nerambursabile din fonduri externe cu referire 
la resursele fi nanciare insufi ciente de la bugetele locale necesare asigurării 
contribuţiei proprii cerută de autorităţile fi nanţatoare.

În acest context, studiul expune posibile soluţii conferite chiar de legiuitorul 
român autorităţilor administraţiei publice locale în scopul atragerii de fonduri la 
bugetul local, fi e prin gestionarea efi cientă a resurselor unităţii administrativ-
teritoriale, fi e prin aplicarea corectă de către autorităţile administraţiei publice 
locale a cadrului normativ în materia delimitării zonelor atât în intravilanul cât 
și în extravilanul localităţilor, delimitare în funcţie de care se stabilesc impozitele 
și taxele locale.
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Rolul administraţiei publice privind apărarea naţională, 
în timp de pace, la mobilizare şi pe timp de război

Lector dr. Codrin Dumitru MUNTEANU
Universitatea Babeș – Bolyai

Extensia universitară Sf. Gheorghe

1. Preliminarii

Studierea rolului şi competenţelor administraţiei publice privind apărarea 
naţională, în timp de pace, în situaţii de criză şi pe timp de război, presupune, 
fără a ne propune să intrăm în detalii, clarifi carea unor noţiuni, concepte şi 
sisteme specifi ce domeniului apărării.

Situaţiile de criză. Din punct de vedere etimologic, cuvântul „criză” 
provine din limba greacă, „krisis” însemnând în traducere „decizie” sau „punct 
de cotitură”. Iniţial, termenul a fost introdus în domeniul sănătăţii (Erik 
Lindemann, 1944). Treptat, conceptul de criză a ajuns să defi nească nu doar 
stările emoţionale sau de sănătate ale unei persoane, ci și acumulări accentuate 
de difi cultăţi în diferite organizaţii sau sisteme sociale.

Desigur, în ce ne privește, ne vom apleca asupra acelor situaţii de criză care, 
în raport cu natura lor, interesează apărarea naţională. Vom face precizarea 
că, „situaţiile de urgenţă1”, în fapt situaţii de criză la rându-le, nu interesează 
prezentul studiu având în vedere caracterul lor non-militar.

Mobilizarea, mai precis, starea de mobilizare este defi nită ca2 „totalitatea 
măsurilor extraordinare care se pot institui, în principal, în domeniile politic, 
economic, social, administrativ, diplomatic, juridic şi militar, planificate şi 
pregătite pe timp de pace, precum şi a acţiunilor desfăşurate pentru aplicarea 
acestora, potrivit legii, la apariţia sau iminenţa unei ameninţări grave care poate 
afecta suveranitatea, independenţa şi unitatea statului, integritatea teritorială 
a ţării şi democraţia constituţională”. Mobilizarea poate fi  parţială sau totală.

Potrivit DEX, războiul este defi nit ca un „confl ict armat (de durată) între 
două sau mai multe state, naţiuni, grupuri umane, pentru realizarea unor 
interese economice şi politice.” Funcţie de particularităţile politice, militare ori 
particularităţile altor factori asupra cărora nu vom insista acum, confl ictele, 
beligeranţele ce s-au manifestat de-a lungul istoriei şi, corespunzător 

1 Situaţiile de urgenţă sunt defi nite de O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul naţional 
de management al situaţiilor de urgenţă, publicată în M. Of. nr. 805 din 26 aprilie 2004, ca 
evenimente excepţionale, cu caracter nonmilitar, care ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, 
mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate 
sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi 
managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.

2 A se vedea Legea nr. 355 din 20 noiembrie 2009 privind regimul stării de mobilizare 
parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război, publicată în M. Of. nr. 805 din 
25 noiembrie 2009.
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terminologia, a suferit evoluţii. Vorbim, astfel, în istorie de război civil1, război 
mondial2, război rece3, război psihologic4, etc.

Într-o defi niţie legală5, Starea de război reprezintă „totalitatea măsurilor 
extraordinare care se pot institui, în principal, în domeniile politic, economic, 
social, administrativ, diplomatic, juridic şi militar, în vederea exercitării dreptului 
inerent al statului la autoapărare individuală sau colectivă”.

Cauzele războiului sunt extrem de diverse. O împărţire a cauzelor războaielor 
a fost făcută de politologul Kenneth Waltz. În concepţia sa, tipologia cauzelor 
izbucnirii războaielor cunoaşte trei nivele:

a) Nivelul 1, Individ – la acest nivel, teoriile agresiunii joacă rolul cel mai 
important. Ele caută cauzele războiului în natura sau psihicul uman. Psihologia 
distinge între trei teorii ce vin să explice comportamentul agresiv: teoria 
impulsului, teoria frustrării şi teoria cognitivă. De asemenea, se distinge între 
agresiunea individuală şi agresiunea colectivă, pe noi interesându-ne desigur, 
agresiunea colectivă6.

b) Nivelul 2, Societate/Stat – literatura de specialitate7 a identifi cat trei 
grupe diferite de cauze ale războaielor:

– în teoria percepţiei greșite, războaiele sunt „accidente” apărute în sistemul 
internaţional din cauza unor evaluări greșite ale situaţiei internaţionale 
ori ca urmare a scăpării strategiilor politice de sub controlul elitelor ce le 
manevrau;

– în teoria substituţiei, războaiele servesc la distragerea atenţiei de la 
problemele și conflictele de politică internă prin demararea unor 
probleme de politică externă;

– războaiele sunt un rezultat al calculelor conștiente ale elitei conducătoare, 
în strădaniile extinse de acestea, la nivel internaţional, de a dobândi 
monopolul asupra unor bunuri materiale sau ideale limitate (teoria 
calculelor, teoria imperialismului, teoria straturilor, teoria revoluţiei).

c) Nivelul 3, Sistemul internaţional/ Nivelul statal – împărţirea globului 
într-o sumedenie de entităţi statale egoiste și suveranitatea statelor, fără o 
instanţă supraordonată cu competenţe de control și sancţiune, care să poată 
contribui la evitarea războaielor – face ca pericolul războiului să fie unul 
permanent. Răspunsul statelor la o agresiune militară este uzul de forţă. Această 

1 Război civil - luptă armată dusă în scopul cuceririi puterii, supremaţiei politice într-un stat.
2 Război mondial - luptă armată la care participă, direct sau indirect, numeroase state 

ale lumii.
3 Război rece - stare de încordare, stare de tensiune în relaţiile dintre state (în special 

între SUA şi URSS după 1950.) 
4 Război psihologic – stare de tensiune, de hărţuială nervoasă, psihică, iniţiată şi 

întreţinută cu scopul de a zdruncina moralul forţelor adverse şi de a demoraliza populaţia.
5 A se vedea Legea nr. 355 din 20 noiembrie 2009 privind regimul stării de mobilizare 

parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război, publicată în M. Of. nr. 805 din 
25 noiembrie 2009.

6 H.-P. Nolting, Aggression ist nicht gleich Aggression. Ein Uberblick aus psychologischer; în 
Der Burger im Staat 43, 2.1993, p. 94.

7 A se vedea D. Lutz, Lexikon Rustung, Frieden, Scherheit, Munchen 1987, p. 191.
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structură a sistemului de state, anarhică și războinică deopotrivă, inspiră și 
tentează elitele politice să se implice în politici de putere susţinute militar1.

2. Principalele documente problematice privind apărarea și autorităţile 
administraţiei publice implicate în elaborarea și aprobarea lor. Sistemul 
naţional de apărare

Apărarea – un concept și nu doar un simplu termen – a fost definită, 
ca „ansamblul măsurilor și dispoziţiilor de orice natură care are drept obiect 
asigurarea, în orice moment, în orice împrejurare și împotriva oricărei forme de 
agresiune, a securităţii și integrităţii teritoriului, cât și viaţa populaţiei2”. Apărarea 
refl ectă o realitate dinamică, ce are în structura sa următoarele componente: 
politică, militară, economică, civilă, culturală, psihologică3.

Principalele documente care fundamentează planificarea apărării la 
nivel naţional sunt: Strategia naţională de apărare şi Programul de guvernare. 
Documentele de planifi care a apărării, la nivel departamental, sunt: Carta albă a 
apărării, Strategia militară, Directiva de planifi care a apărării, Programele majore 
şi Planurile operaţionale de întrebuinţare a forţelor.

Strategia naţională de apărare. Pentru a răspunde nevoii de apărare 
naţională, prin acţiuni integrate și concertate ale ansamblului de autorităţi și 
instituţii publice cu competenţe în domeniul apărării și securităţii naţionale, 
statele își elaborează și aprobă strategii naţionale de apărare/securitate. În 
cazul exemplului concret al României, Strategia Naţională de Apărare este 
consecinţa Legii nr. 473/2004 privind planifi carea apărării4, care o defi nește ca 
„documentul de bază care fundamentează planifi carea apărării la nivel naţional”. 
Responsabilitatea elaborării Strategiei Naţionale de Apărare revine Președintelui 
României care, în termen de cel mult 6 luni de la data depunerii jurământului, 
prezintă Strategia Naţională de Apărare Parlamentului. Strategia se dezbate şi 
se aprobă, prin hotărâre, în cadrul unei şedinţe comune5.

În temeiul Strategiei naţionale de apărare sunt apoi aprobate strategii 
sectoriale de securitate. Exemplifi cativ, amintim strategii de politică externă, de 
ordine publică, de securitate energetică, de securitate cibernetică, de securitate 
a infrastructurii critice ori în domeniul serviciilor de informaţii.

În mod evident, atât Strategia naţională de apărare, cât și strategiile 
sectoriale de securitate, sunt rodul unei colaborări strânse între instituţiile 
din sistemul de apărare, ordine publică și siguranţă naţională și alte autorităţi 
și instituţii publice, situate în afara acestui sistem, dar având responsabilităţi 
inclusiv constituţionale în domeniul apărării. În fapt, vorbim chiar de o 

1 D. Lutz, Lexikon Rustung, Frieden, Scherheit, Munchen 1987, p. 193.
2 Cf. Glosar de termeni și expresii privind angajarea operaţională a forţelor, Ed. AISM, 

București, 2002, p. 21.
3 C. Moștofl ei, P. Duţu, Apărarea colectivă și apărarea naţională, Ed. Universităţii Naţionale 

de Apărare, București, 2004, p. 8.
4 Publicată în M. Of. nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004.
5 Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 473/2004 privind planifi carea apărării. 



104

gestionare integrată a apărării ţării, în cadrul căreia, plecând de la un scop 
comun, instituţiile statului se completează și se sprijină reciproc1.

Programul de guvernare. Document fundamental al planifi cării, Programul 
de guvernare poate conţine referiri generice, dar concrete, privind politicile de 
apărare ale Guvernului, elemente de continuitate strategică și direcţii principale 
de acţiune.

Carta albă a apărării. Document de planificare a apărării la nivel 
departamental, prin Carta albă a apărării se stabilesc: obiectivele politicii de 
apărare, măsurile şi acţiunile avute în vedere pentru îndeplinirea acestora, 
misiunile şi cerinţele specifi ce pentru armata României, resursele naturale, umane, 
materiale, fi nanciare şi de altă natură, care urmează să fi e asigurate anual, în 
vederea generării capabilităţilor militare necesare îndeplinirii misiunilor armatei.

Elaborată de Ministerul Apărării Naţionale, Carta albă a apărării are un 
orizont de acoperire pe termen mediu de 4 ani şi conţine şi prevederi pe termen 
lung pentru realizarea obiectivelor naţionale şi colective de securitate şi apărare. 
După ce este însuşită de Guvern şi avizată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, 
Carta albă a apărării se supune spre aprobare Parlamentului în termen de cel 
mult 6 luni de la acordarea încrederii Guvernului.

Strategia militară. La rându-i document de planificare la nivel 
departamental elaborat de Ministerul Apărării Naţionale pe baza Strategiei 
naţionale de apărare, a Cartei albe a apărării şi a Directivei ministeriale NATO, 
Strategia militară cuprinde: evaluarea mediului internaţional de securitate 
din punct de vedere strategico-militar, identificarea potenţialelor riscuri 
şi ameninţări militare, definirea obiectivelor militare naţionale, stabilirea 
conceptelor strategice şi operaţionale pentru îndeplinirea acestor obiective şi 
a misiunilor armatei.

Directiva de planificare a apărării. Pe baza prevederilor Cartei albe a 
apărării şi a documentelor relevante de planifi care a apărării NATO, ministrul 
apărării naţionale emite Directiva de planifi care a apărării, prin care se planifi că 
structura şi capabilităţile militare, pe baza cărora se stabilesc Programele majore 
şi se alocă resursele pentru apărare.

Programele majore. Pe baza Directivei de planifi care a apărării, Ministerul 
Apărării Naţionale îşi elaborează Programe majore, care cuprind totalitatea 
acţiunilor şi a măsurilor concrete desfăşurate pentru constituirea, modernizarea, 
înzestrarea, instruirea, întreţinerea la pace şi pregătirea pentru situaţii de criză 
şi război a unităţilor militare, asigurarea condiţiilor optime de viaţă pentru 
personal, asigurarea sprijinului logistic şi a rezervelor pentru mobilizare şi război, 
crearea şi întreţinerea infrastructurii pentru acţiuni militare în cadrul apărării 
comune a NATO, participarea la acţiuni de cooperare internaţională cu alte 
state, precum şi resursele necesare anual pentru realizarea acestora.

Planurile operaţionale de întrebuinţare a forţelor cuprind: misiunile 
Armatei şi cerinţele specifi ce componentelor categoriilor de forţe, scenariile 
probabile, forţele întrebuinţate, resursele alocate şi modalităţile de acţiune 
pentru executarea acestora.

1 Strategia naţională de apărare a României, www.presidency.ro/static/ordine/SNAp/SNAp.
pdf, p. 5.
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Sistemul naţional de apărare. Sistemul de conducere al apărării este 
constituit din structurile de conducere politică, politico-militare, militare şi 
din alte domenii şi relaţiile care se stabilesc între ele, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor apărării.

Alte sisteme, prevăzute de actele normative în vigoare, cum ar fi : Sistemul 
naţional de mobilizare1, Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă2, Sistemul naţional de prevenire şi combatere a terorismului3, Sistemul 
naţional al protecţiei civile4 etc., împreună cu Sistemul de conducere al apărării, 
fac parte din Sistemul Naţional de Apărare (SNAp).

Va trebui, la acest moment, să facem precizarea că, fi ecare dintre sistemele 
componente ale Sistemului Naţional de Apărare suportă un studiu distinct. În ce 
ne privește, ne vom referi, în cele ce urmează, la aspecte ce interesează atribuţiile 
și relaţionările autorităţilor administraţiei publice, așa cum decurg ele din Legea 
privind apărarea naţională nr. 45/19945 și actele normative subsecvente.

Conform art. 6 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, SNAp 
cuprinde: conducerea, forţele, resursele şi infrastructura teritorială. Același 
act normativ, stabilește atribuţii și responsabilităţi în sarcina autorităţilor 
administraţiei publice centrale și locale și a demnitarilor din structura acestor 
autorităţi.

3. Principalele autorităţi ale administraţiei publice cu responsabilităţi 
în domeniul apărării

Din cele expuse anterior, reiese că principalele autorităţi și instituţii publice 
cu responsabilităţi în domeniul apărării sunt Președintele României, Guvernul, 
Parlamentul, dar și Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Aceasta nu este nici 
pe departe o enumerare limitativă. Așa cum vom arăta în cele de mai jos, 
numeroase autorităţi ale administraţiei publice sunt implicate, atât la pace, cât 
și la mobilizare sau pe timp de război, în fundamentarea și elaborarea politicilor 
și documentelor vizând apărarea și securitatea naţională. De altfel, Legea nr. 
45/1994 privind planifi carea apărării conţine un capitol distinct - Atribuţiile 
autorităţilor publice privind apărarea naţională.

În procesul de identificare a autorităţilor administraţiei publice cu 
responsabilităţi în domeniul apărării și al securităţii naţionale și a competenţelor 
lor propriu-zise va trebui, desigur, ca, alături de documentele avute în vedere 
în secţiunea anterioară, să facem, în primul rând, apel la Constituţia României6, 
dar și la legislaţia subsecventă, în special.

1 Art. 11 din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a 
forţelor armate şi al stării de război, publicată în M. Of. nr. 805 din 25 noiembrie 2009.

2 Art. 1 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, publicată în M. Of. nr. 361 din 26 aprilie 2004; Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea 
O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, 
publicată în M. Of. nr. 190 din 7 martie 2005.

3 Conf. Protocolului general de organizare şi funcţionare aprobat de CSAŢ.
4 H.G. nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă, publicată în 

M. Of. nr. 600 din 12 iulie 2005.
5 Publicată în M. Of. nr. 172 din 7 iulie 1994.
6 Republicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003.
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În ce privește Președintele României, deja creionat ca instituţie 
fundamentală în domeniul apărării, Constituţia României stabilește în 
competenţa acestei instituţii atribuţii exprese: este comandantul forţelor 
armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare 
a Ţării, poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea 
parţială sau totală a forţelor armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea 
Preşedintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de 
la adoptare, în caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele 
României ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la 
cunoștinţa Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se afl ă în 
sesiune, el se convoacă de drept, în 24 de ore de la declanşarea agresiunii1, 
instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară, ori 
în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită Parlamentului încuviinţarea 
măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia2, acordă gradele de 
mareşal, de general şi de amiral3, participă și conduce ședinţele Guvernului în 
care se dezbat probleme privind apărarea naţională4.

Exercitând funcţia executivă alături de Președinte în cadrul Statului, 
Guvernul României răspunde de organizarea activităţilor şi de aplicarea 
măsurilor ce privesc apărarea naţională şi are următoarele atribuţii: coordonează 
activitatea ministerelor şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei publice, 
pentru realizarea măsurilor de asigurare a capacităţii de apărare a ţării, asigură 
alocarea şi utilizarea, potrivit legii, a resurselor fi nanciare şi materiale necesare 
organizării, înzestrării şi mobilizării forţelor armate, întreţinerii şi instruirii 
efectivelor, menţinerii în stare de operativitate a tehnicii şi armamentului, 
precum şi realizării lucrărilor de investiţii pentru apărare, stabileşte obligaţiile 
ce revin ministerelor şi agenţilor economici din planul de mobilizare a economiei 
naţionale pentru primul an de război, asigură, din timp de pace, constituirea 
rezervelor materiale necesare pe timp de război, atât pentru nevoile apărării, 
cât şi ale populaţiei, conduce, prin prefecţi, activităţile specifi ce din judeţe şi 
din municipiul Bucureşti5.

Alături de Guvern, răspund de executarea măsurilor de apărare a ţării, fi ecare 
în domeniul său de activitate, potrivit sarcinilor expres stabilite prin legislaţia în 
vigoare, ministerele, serviciile de informaţii ale statului, celelalte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale.

Miniştrii, secretarii şi subsecretarii de stat, precum şi demnitarii cu rang 
corespunzător acestora, prefecţii, subprefecţii, primarii şi secretarii de la 
municipii, oraşe şi comune, conducătorii agenţilor economici şi instituţiilor 
publice cu sarcini la mobilizare sunt pregătiţi, în vederea îndeplinirii atribuţiilor 
ce le revin pe linia apărării naţionale, prin grija Statului Major General6.

La declararea mobilizării şi a stării de război, miniştrii de resort răspund 
direct de repartizarea resurselor privind: materiile prime, produsele industriale, 

1 Art. 92 din Constituţia României, republicată.
2 Art. 93 din Constituţia României, republicată.
3 Art. 94 din Constituţia României, republicată.
4 Art. 87 din Constituţia României, republicată.
5 Art. 32 din Legea nr. 45/1994 privind apărarea naţională a României.
6 Art. 17 din Legea nr. 45/1994 privind apărarea naţională a României.
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bunurile alimentare, energia, transporturile, lucrările publice şi comunicaţiile. 
Cerinţele forţelor destinate apărării se asigură cu prioritate.

Autorităţile administraţiei publice locale, potrivit competenţei, au, în timp 
de pace şi în caz de mobilizare şi de război, în raza lor teritorială, următoarele 
atribuţii: asigură îndeplinirea de către agenţii economici, instituţiile publice 
şi persoanele fi zice a dispoziţiilor şi măsurilor privind pregătirea populaţiei, 
economiei şi a teritoriului pentru apărare, urmăresc şi intervin, pentru 
satisfacerea cererilor prezentate de unităţile militare existente în raza lor 
teritorială, pentru nevoile de mobilizare, îndeplinesc măsurile necesare pentru 
efectuarea de rechiziţii şi chemări pentru prestări de servicii, potrivit legii, 
întocmesc, actualizează şi pun la dispoziţia centrelor militare judeţene şi ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti monografi a economico-militară a unităţilor 
administrativ-teritoriale respective, asigură centrelor militare zonale, judeţene 
şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti terenurile, localurile, instalaţiile de 
telecomunicaţii, dotările şi fondurile necesare desfăşurării activităţii acestora, 
potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului1.

Pe baza planului aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Statul Major 
General, împreună cu Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat și Probleme 
Speciale, verifi că, prin exerciţii şi antrenamente de mobilizare, stadiul pregătirii 
populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare.

Atribuţiile mai sus enumerate se exercită într-un cadru coordonat, 
integrat, ce presupune, pe de o parte, o colaborare interinstituţională între 
autorităţile administraţiei publice cu responsabilităţi în domeniul apărării și, 
pe de altă parte, o colaborare între Ministerul Apărării Naţionale și toate aceste 
autorităţi și instituţii publice. Această colaborare vizează punerea în aplicare a 
documentelor, întocmite încă din timp de pace, astfel: planul de mobilizare a 
economiei naţionale pentru apărare, bugetul de stat pentru război, mobilizarea 
populaţiei pentru nevoile sistemului de apărare, rechiziţionarea bunurilor de 
la persoane fi zice şi juridice, agenţi economici sau instituţii publice, chemarea 
cetăţenilor apţi de muncă pentru prestări de servicii, funcţionarea sistemului de 
alocare, prin prioritizare a resurselor pentru contracte sau comenzi la mobilizare, 
utilizarea rezervei de mobilizare, programul de pregătire a teritoriului pentru 
apărare.

Un rol important revine aici consiliilor judeţene şi instituţiilor prefectului, 
care pun în aplicare, în teritoriu, hotărârile luate de Parlament, Consiliul Suprem 
de Apărare a Ţării şi Guvern.

a) Conform Legii apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modifi cările 
ulterioare, la război conducerea acţiunilor militare la nivel strategic se realizează 
prin Centrul naţional militar de comandă (C.N.M.C.), subordonat Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării, iar în fi ecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se 
înfi inţează funcţia de comandant militar, subordonată Centrului naţional militar 
de comandă.

Observăm că integrarea și coordonarea unitară a activităţilor autorităţilor 
administraţiei publice, referitoare la apărarea ţării și securitatea naţională, 
este realizată de un organism specializat, Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării, reglementat chiar în secţiunea privind administraţia publică centrală a 

1 Art. 35 din Legea nr. 45/1994 privind apărarea naţională a României.
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legii fundamentale. Astfel, „Consiliul Suprem de Apărare a Ţării organizează şi 
coordonează unitar activităţile care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională, 
participarea la menţinerea securităţii internaţionale şi la apărarea colectivă în 
sistemele de alianţă militară, precum şi la acţiuni de menţinere sau de restabilire 
a păcii”1.

Din componenţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării2, autoritate 
administrativă autonomă, deducem și principalele autorităţi și instituţii ale 
administraţiei publice centrale, care au responsabilităţi în domeniul apărării: 
Președintele României, care este și președinte CSAŢ, ministrul apărării naţionale, 
ministrul afacerilor interne, ministrul afacerilor externe, ministrul justiţiei, 
ministrul economiei, ministrul fi nanţelor publice, directorul Serviciului Român 
de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, şeful Statului Major 
General şi consilierul prezidenţial pentru securitate naţională.

La lucrările Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pot participa ca invitaţi, cu 
aprobarea preşedintelui, reprezentanţi ai Parlamentului, administraţiei publice 
centrale şi locale, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai altor instituţii publice 
cu atribuţii în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, precum şi ai societăţii 
civile, persoane a căror prezenţă este necesară în raport cu problemele afl ate 
pe agenda de lucru.

4. Responsabilităţile administraţiei publice în domeniul asigurării 
resurselor pentru apărare

Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare este parte 
componentă a securităţii naţionale, are la bază prevederile Constituţiei, 
ale legilor ţării şi ale documentelor privind planifi carea apărării naţionale și 
cuprinde ansamblul de măsuri şi de acţiuni care se stabilesc şi se realizează 
din timp de pace, în vederea utilizării potenţialului economic şi uman al ţării, 
pentru satisfacerea nevoilor de apărare şi asigurarea continuităţii activităţilor 
economico-sociale, în caz de mobilizare sau de război3.

Principalul rol în materia pregătirii economiei naţionale și teritoriului 
pentru apărare revine Guvernului, sens în care: organizează, coordonează şi 
controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei 
publice, stabileşte sistemul de priorităţi şi de alocare a resurselor pentru apărare, 
înaintează spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Ţării proiectul planului 
de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, proiectul programului 
cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare şi proiectul 
bugetului de stat pentru război, aprobă planul de pregătire a economiei 
naţionale pentru apărare şi stabileşte măsuri pentru aplicarea acestuia, asigură 
resursele materiale, umane şi fi nanciare necesare pregătirii economiei naţionale 

1 Art. 119 din Constituţia României, republicată în M. Of. nr. 767 din 3 octombrie 2003.
2 Organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost aprobată prin 

Legea nr. 415/2002, cu modifi cări și completări, publicată în M. Of. nr. 767 din 3 octombrie 
2003.

3 A se vedea Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale și a teritoriului 
pentru apărare, republicată în M. Of. nr. 201 din 21 martie 2014.
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şi a teritoriului pentru apărare, asigură aplicarea planului de mobilizare a 
economiei naţionale pentru apărare.

Autoritatea din cadrul administraţiei publice centrale de specialitate, 
menită să asigure aducerea la îndeplinire a atribuţiilor Guvernului în 
domeniul constituirii şi administrării produselor din stocurile rezervelor de 
stat, stocurilor minime de siguranţă, din rezervele de mobilizare, precum şi în 
domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare este 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, organism 
afl at în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Întrucât, în cadrul prezentului studiu, încercăm să surprindem sistemul 
de autorităţi și instituţii publice cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale 
și modul în care, pe diverse paliere, acestea contribuie la efortul de apărare 
naţională, fără să insistăm pe detalii specifi ce, va trebui totuși să procedăm la 
prezentarea și explicarea unor documente și activităţi din domeniu. Aceasta 
pentru că, din astfel de expuneri, vom putea extrage și formula concluzii legate 
de contribuţia administraţiei publice, centrale și locale, în domeniul apărării, în 
timp de pace, în situaţii de criză, la mobilizare şi pe timp de război.

Astfel, Guvernul, prin Sistemul de priorităţi şi alocare a resurselor pentru 
apărare, gestionat de A.N.R.S.P.S. stabilește priorităţile pentru contracte/
comenzi şi alocă resursele în vederea realizării cerinţelor urgente, necesare 
susţinerii efortului de apărare. Împreună cu ministerele şi celelalte autorităţi 
ale administraţiei publice, A.N.R.S.P.S. elaborează proiectul planului de 
mobilizare a economiei naţionale pentru apărare. Planul de mobilizare cuprinde 
responsabilităţi şi sarcini obligatorii pentru ministere şi celelalte autorităţi 
ale administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii şi agenţi economici. 
Produsele şi serviciile cuprinse în planul de mobilizare se stabilesc prin 
nomenclatorul cu produsele şi serviciile pentru apărare, elaborat de A.N.R.S.P.S., 
pe baza propunerilor ministerelor, ale celorlalte autorităţi ale administraţiei 
publice şi instituţii.

Pe baza propunerilor ministerelor şi ale celorlalte instituţii cu atribuţii în caz 
de mobilizare sau de război, avizate de A.N.R.S.P.S. și a planului de mobilizare, 
Ministerul Finanţelor Publice elaborează proiectul bugetului de stat pentru 
război. Ambele documente se dimensionează pentru un an, sunt aprobate de 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi au valabilitate timp de 4 ani.

Pe baza propunerilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Parlamentul 
aprobă punerea în aplicare a planului de mobilizare şi a execuţiei bugetului 
de stat pentru război. În cazuri excepţionale, inclusiv de agresiune armată 
îndreptată împotriva ţării, corespunzător prevederilor constituţionale, 
Preşedintele României poate hotărî punerea în aplicare a planului de mobilizare 
şi a execuţiei bugetului de stat pentru război. Anumite măsuri din planul de 
mobilizare sunt luate de către ministere, alte autorităţi ale administraţiei 
publice şi instituţii publice încă din timp de pace.

Pentru prevenirea, localizarea, înlăturarea urmărilor unor dezastre, cât şi 
pe timpul acestor situaţii, la declararea mobilizării parţiale sau totale a forţelor 
armate ori a stării de război, la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, se 
poate institui măsura excepţională a rechiziţionării de bunuri și prestările de 
servicii în interes public1.

1 A se vedea Legea nr. 132/1997, republicată în M. Of. nr. 261 din 10 aprilie 2014.
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Reţinem astfel că, pentru stabilirea cantităţilor, a preţurilor şi a tarifelor 
bunurilor rechiziţionabile, precum şi pentru soluţionarea diverselor litigii care 
derivă din executarea rechiziţiilor, sunt organizate și funcţionează:

a) Comisia Centrala de Rechiziţii, organ de pregătire şi executare a rechiziţiilor, 
din subordinea Guvernului, compusă din: Preşedintele Administraţiei Naţionale 
a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care are și calitatea de președinte 
al comisiei, 4 reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, 2 reprezentanţi 
ai Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Justiţiei, 
2 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al 
Institutului Naţional de Statistică, directorul general al Ofi ciului Naţional al 
Registrului Comerţului, un reprezentant al Băncii Naţionale a României, câte 
un reprezentant din partea ministerelor stabilite prin hotărâre a Guvernului;

b) la nivel judeţean și al municipiului Bucureşti, Comisii Mixte de Rechiziţii, 
în subordinea instituţiilor prefectului, compuse din: prefectul judeţului 
ori al municipiului Bucureşti, care are și calitatea de președinte al comisiei, 
comandantul centrului militar judeţean, respectiv comandanţii centrelor 
militare ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, reprezentantul 
Statului Major al Forţelor Aeriene sau, după caz, al Statului Major al Forţelor 
Navale, reprezentantul inspectoratului judeţean de jandarmi sau al municipiului 
Bucureşti, reprezentantul inspectoratului judeţean de poliţie ori al Direcţiei 
generale de poliţie a municipiului Bucureşti, şeful compartimentului juridic 
al instituţiei prefectului, reprezentantul direcţiei generale a fi nanţelor publice 
judeţene sau a municipiului Bucureşti - specialist în preţuri şi evaluări de 
bunuri, şeful Structurii teritoriale pentru probleme speciale, directorul 
ofi ciului registrului comerţului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, 
reprezentantul consiliului judeţean, preşedintele camerei de comerţ şi industrie 
a judeţului sau a municipiului Bucureşti, reprezentantul structurii teritoriale 
pentru situaţii de urgenţă.

Atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice centrale și/sau locale 
în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, al 
rechiziţiilor de bunuri şi prestărilor de servicii în interes public sunt clasifi cate în 
atribuţii comune precum fundamentarea şi elaborarea de propuneri şi prognoze 
pentru proiectele planului de mobilizare şi ale planului de pregătire, pe care le 
transmit A.N.R.S.P.S., actualizarea şi transmiterea anuală de către A.N.R.S.P.S. 
şi Statului Major General situaţia obiectivelor de infrastructură teritorială 
importante pentru sistemul naţional de apărare, etc.) și atribuţii specifice 
(luate în domeniul industriei, transporturilor, comunicaţiilor şi al tehnologiei 
informaţiei, social sănătăţii, agriculturii şi alimentaţiei, comerţului, lucrărilor 
publice şi amenajării teritoriului).

Conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale prezintă, 
la solicitarea Guvernului sau la propunerea A.N.R.S.P.S., rapoarte/informări în 
şedinţe ale Guvernului, cu privire la rezolvarea sarcinilor prevăzute în planul de 
mobilizare şi planul de pregătire.

Figură centrală a administraţiei publice teritoriale, prefectul asigură 
organizarea, coordonarea şi conducerea activităţilor de pregătire a economiei 
şi a teritoriului pentru apărare din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, 
ca măsuri de apărare care nu au caracter militar. La nivelul judeţului şi al 
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municipiului Bucureşti, atribuţiile în acest domeniu sunt îndeplinite prin 
intermediul Structurilor Teritoriale pentru Probleme Speciale (S.T.P.S.) ale 
A.N.R.S.P.S., care sprijină autorităţile administraţiei publice locale, potrivit legii, 
în vederea mobilizării agenţilor economici şi a instituţiilor publice.

În ce privește administraţia publică locală, următoarele atribuţii specifi ce 
sunt îndeplinite de către consiliile judeţene, Consiliul general al municipiului 
București și consiliile locale: transmit propuneri privind asigurarea consumului 
şi a protecţiei populaţiei, precum şi a nevoilor pentru buna funcţionare a 
agenţilor economici din profi l teritorial, în situaţia de mobilizare sau de război, 
pentru a fi  incluse în planul de mobilizare, iau măsuri şi creează condiţii de 
realizare prioritară a obiectivelor stabilite în planul de mobilizare, îndrumând 
agenţii economici pentru îndeplinirea programelor economice, prin utilizarea în 
regim de urgenţă a capacităţilor existente în starea de mobilizare şi de război, 
propun includerea din timp de pace a obiectivelor de pregătire a teritoriului 
pentru apărare în programele de investiţii proprii şi iau măsuri de asigurare 
a fondurilor necesare realizării acestora, cu prioritate, întocmesc programele 
de aprovizionare a populaţiei judeţului/municipiului Bucureşti/localităţii 
cu principalele produse alimentare şi industriale raţionalizate, în caz de 
mobilizare sau de război, asigură prin agenţii economici din judeţ, respectiv 
din municipiul Bucureşti, localurile, cazarmamentul, materialele şi mijloacele 
de transport necesare formaţiunilor medico-sanitare prevăzute a se înfi inţa 
în caz de mobilizare sau de război, întocmesc şi actualizează monografiile 
economico-militare ale judeţului, respectiv ale municipiului Bucureşti, conform 
instrucţiunilor emise în acest scop, fac propuneri pentru întocmirea planului de 
evacuare a populaţiei şi a bunurilor din patrimoniul naţional, arhivistic, material 
şi a altor valori de interes naţional şi organizează în acest scop asigurarea 
mijloacelor de transport, a spaţiilor de cazare şi de depozitare necesare.

5. Concluzii şi implicaţii

În secţiunile anterioare am analizat și expus modul în care în plan legal 
și teoretic, autorităţile administraţiei publice din România acţionează și au 
responsabilităţi în domeniul apărării și securităţii naţionale, atât la pace, cât 
și la mobilizare sau pe timp de război. Cu diferenţe mai mult sau mai puţin 
semnifi cative, atribuţii similare regăsim în sarcina administraţiei publice în 
majoritatea statelor lumii. Putem aprecia însă că felul în care administraţia, 
dincolo de planuri elaborate și aprobate pe timp de pace, ajunge să se manifeste 
în cazul unor confl icte armate, reprezintă totuși o necunoscută sau, măcar, 
suportă elemente ce nu pot fi  anticipate în totalitatea și complexitatea lor.

Nu de puţine ori, inclusiv în cazul unor situaţii de urgenţă și nu doar a 
unor conflicte armate, planurile anterior aprobate s-au dovedit a nu avea 
sufi cientă rigoare, precizie sau predictibilitate. Acestor elemente de anticipaţie 
li s-au adăugat slăbiciuni ale factorului uman, responsabil de luarea sau 
implementarea unor decizii în baza planurilor preexistente. Nu de puţine ori, 
lipsa profesionalismului, lipsa fondurilor necesare instruirii sau executării unor 
exerciţii în condiţii reale au făcut ca personalul administraţiei publice să nu 
poată, cel puţin într-o primă fază, să aibă o reacţie competentă și fermă în faţa 
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unei situaţii de criză. Desigur, nu pot fi  formulate concluzii cu caracter general 
valabil, capacitatea administrativă a administraţiei publice de a face faţă unor 
situaţii de criză sau confl ictelor armate diferă de la stat la stat și chiar în cadrul 
aceluiași stat.

Unul dintre principiile de bază ale administraţiei publice este reprezentat 
de principiul continuităţii, care impune ca activitatea administraţiei publice 
să se desfășoare în mod permanent, fără sincope, pentru că orice întrerupere 
a organizării și executării legii va putea degenera în acte de dezordine socială, 
dar se poate ajunge la anarhie și la disoluţia organizării statului din teritoriul 
respectiv. Relaţia administraţie publică – confl ict armat/război va trebui astfel 
privită din perspectiva continuităţii administraţiei publice într-o astfel de 
situaţie extremă și nu doar a analizării teoretice și expunerii atribuţiilor legale 
ale administraţiei publice în domeniul apărării.

Dacă la pace, administraţia publică funcţionează în condiţii normale, 
sigur, corespunzător și adaptat tipului de organizare statală, nivelului de 
democratizare a societăţii din statul respectiv etc. și este limitată la elaborarea 
de planuri pentru situaţii de criză, mobilizare sau război, ori la executarea de 
exerciţii de verifi care a pertinenţei acestor planuri, a capacităţii de răspuns a 
administraţiei în astfel de situaţii, pe timp de mobilizare sau, și mai grav, pe timp 
de război, cu totul alta devine implicarea administraţiei publice. Subsumarea 
administraţiei publice unor nevoi militare, precum și riscurile, chiar extreme, 
ale neadministrării societăţii, în cazul în care administraţia se prăbușește între 
două fronturi, sub ocupant străin, ori de altă factură1, ne conduce spre cu totul 
noi și chiar neanticipate situaţii.

Tipurile de provocări în asemenea situaţii sunt complexe. Pe de o parte, în 
asemenea situaţii extreme și cu precădere la timp de război, actele normative, 
indiferent că privesc economia ţării, viaţa socială și nu în ultimul rând 
funcţionarea administraţiei publice, tind spre centralizare, pentru a se asigura 
o linie de comandă directă și efi cientă între centru și structurile teritoriale. În 
paralel cu îngrădirea unor drepturi și libertăţi publice, se constată o întărire 
a disciplinei în administraţia publică, putând să se ajungă chiar la controlul 
deplin al acesteia de către forţele armate. În cazuri extreme, se poate ajunge la 
suprimarea unora sau a ultimelor elemente de democraţie modernă.

În cazul unor conflicte armate, o problemă administrativă extrem de 
serioasă o constituie soluţionarea de către administraţia publică a nevoilor 
economice, sociale, juridice și chiar culturale ale populaţiei civile refugiate, 
complexitatea provocării fi ind proporţională cu amploarea refugiului, la rându-i 
determinat de amploarea confl ictului.

Trăind într-o paradigmă a confl ictelor atipice, generate de conjuncturi și 
motivaţii diverse, chiar dacă facem apel la istorie, putem identifi ca, doar cu 
caracter general, posibile scenarii de evoluţie a administraţiei publice în cazul 
unor războaie sau confl icte armate.

Nici pe departe într-o enumerare limitativă, de la instalarea unei noi 
administraţii, cea a ocupantului, fi e ca urmare a retragerii fără luptă a armatei 
și administraţiei de către statul care și-a exercitat anterior suveranitatea 

1 A se vedea situaţia Statului Islamic al Irakului și Levantului ori al „republicilor populare” 
Doneţk sau Luhansk.
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asupra teritoriului în litigiu (două astfel de exemple le avem în chiar istoria 
României, cedarea Transilvaniei de Nord în urma Diktatului de la Viena din 1940 
și a Basarabiei și Bucovinei de Nord în urma ultimatumului dat de URSS, tot în 
1940), fi e ca urmare a pierderii teritoriilor în urma unor lupte, mutarea frontului 
ori schimbarea chiar și temporară a graniţelor, până la situaţiile contemporane 
cu putere de exemplu (schimbarea administraţiei ucrainene cu administraţia 
rusă în Crimeea, înlocuirea administraţiei ucrainene cu administraţia 
organizaţiilor separatiste pro-ruse în „republicile populare„ Doneţk și Luhansk, 
înlocuirea unei administraţii, este adevărat nici pe departe o administraţie 
publică modernă dacă avem în vedere lipsa oricum a democraţiei din Siria sau 
Irak, cu anarhia din Statului Islamic al Irakului și Levantului), întâlnim tot atâtea 
forme de infl uenţare, reașezare, schimbare și chiar disoluţie a administraţiei 
publice în timpul sau din cauza unor confl icte armate sau războaie, în adevăratul 
sens al cuvântului.
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Angajarea răspunderii Guvernului în jurisprudenţa 
Curţii Constituţionale. Aspecte teoretice şi practice

Conf. univ. dr. Benonica VASILESCU
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

1. Cadrul constituţional

Se poate aprecia că, în ultimii ani, angajarea răspunderii Guvernului în faţa 
Parlamentului a devenit o practică la care executivul a recurs pentru adoptarea 
unor acte normative în domenii de referinţă, benefi ciind de avantajul majorităţii 
parlamentare, determinând intrarea în vigoare a noilor reglementări în forma 
prezentată de Guvern. De aceea, este de analizat dacă o astfel de procedură este 
exercitată în limitele legii fundamentale şi nu se abate de la scopul său iniţial, 
aşa cum acesta a fost avut în vedere de legiuitorul constituant.

Amintim că, în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Constituţie, 
Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi Senatului, în 
şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau 
a unui proiect de lege.

În termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică 
generală sau a proiectului de lege se poate iniţia o moţiune de cenzură, care 
poate fi  semnată chiar şi de către deputaţii şi senatorii care au mai iniţiat, în 
aceeaşi sesiune, o moţiune de cenzură care a fost respinsă. Moţiunea de cenzură 
se dezbate, potrivit art. 113 alin. (3) din Constituţie, după 3 zile de la data când 
a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

Dacă moţiunea de cenzură este votată, Guvernul este demis, acesta având 
competenţa de a îndeplini numai actele necesare pentru administrarea treburilor 
publice, urmând a fi  declanşată procedura de formare a unui nou Guvern.

Dacă nu este iniţiată nicio moţiune de cenzură sau dacă moţiunea de 
cenzură a fost respinsă, aplicarea programului sau a declaraţiei de politică 
generală devine obligatorie pentru Guvern, iar proiectul de lege se consideră 
adoptat.

Angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului este o instituţie 
juridică relativ nouă în dreptul public şi reprezintă o procedură parlamentară 
prin care Guvernul, pentru a face faţă unor situaţii deosebite, care reclamă 
măsuri urgente ce sunt însă de competenţa Parlamentului, urmăreşte adoptarea 
unui program, a unui proiect de lege sau a unei declaraţii de politică generală, 
după caz, cu sprijinul majorităţii parlamentare1.

În literatura de specialitate2 angajarea răspunderii Guvernului este califi cată 
ca fi ind o procedură parlamentară complexă, ce implică raporturi de natură 
mixtă, întrucât prin conţinutul său este un act al Guvernului ce poate provoca 

1 M. Constantinescu, A. Iorgovan în Constituţia României - comentată şi adnotată - I. Muraru 
şi colectivul, Ed. Regia Autonomă „Monitorul Ofi cial”, Bucureşti, 1992, p. 252.

2 A. Varga, citat de Dana Tofan în Drept administrativ, Vol. I, ed. 2, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 
2008, p. 223-224.
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declanşarea controlului parlamentar asupra acestuia, iar prin efectul său fi e 
produce un act de legiferare, fi e se ajunge la demiterea Guvernului.

Prin angajarea răspunderii sale, Guvernul se expune riscului iniţierii şi 
adoptării unei moţiuni de cenzură. Angajându-şi răspunderea politică, Guvernul 
pune Parlamentul în faţa unei alternative: ori îl susţine şi, prin neadoptarea unei 
moţiuni de cenzură, se bucură în continuare de încrederea acordată – programul 
sau declaraţia devenind obligatorie sau legea considerându-se adoptată, ori 
votează o moţiune de cenzură prin care îi retrage încrederea, Guvernul fi ind 
astfel demis.

Aşadar, angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege 
reprezintă o modalitate legislativă indirectă de adoptare a unei legi, nu prin 
dezbaterea şi votarea ei în cadrul procedurii legislative obişnuite sau în procedură 
de urgenţă, ci prin prezentarea problematicilor care constituie conţinutul acesteia1.

În doctrină2 se apreciază că această cale de adoptare a unei legi este una 
simplifi cată, la care Guvernul recurge in extremis, fi ind indicată mai ales în 
situaţia unui Guvern sigur pe majoritatea parlamentară, atunci când doreşte să 
promoveze extrem de repede o lege pe care o consideră vitală pentru programul 
său de guvernare.

Dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţie prevăd şi posibilitatea ca 
proiectul de lege prezentat de către Guvern să fi e modifi cat sau completat cu 
amendamentele formulate de parlamentari. Este vorba însă, numai de acele 
amendamente acceptate de Guvern, rezultând că textul lasă la aprecierea 
autorităţii executive preluarea sau nu a acestora în cuprinsul legii. Desigur că în 
cazul unui refuz din partea Guvernului de a accepta vreun amendament, textul 
constituţional are doar un efect declarativ, deoarece legea va fi  transmisă spre 
promulgare Preşedintelui României în forma în care Guvernul a prezentat-o 
Parlamentului. În literatura de specialitate3 s-a susţinut că acceptarea 
amendamentelor rămâne la discreţia Guvernului, aceasta reprezentând un 
privilegiu derivat din riscul asumat prin angajarea răspunderii politice.

Preşedintele României are posibilitatea de a cere reexaminarea legii adoptate 
prin angajarea răspunderii Guvernului, dezbaterea acesteia urmând să se facă – 
potrivit art. 114 alin. (4) din Constituţie – în şedinţa comună a celor două 
Camere. În cadrul reexaminării s-ar putea aduce modifi cări conţinutului legii cu 
care Guvernul şi-a angajat răspunderea, deoarece senatorii şi deputaţii ar putea 
integra unele dintre amendamentele formulate care nu au fost acceptate de către 
Guvern. În aceste condiţii, procedura reexaminării ar avea ca efect diminuarea 
avantajelor angajării răspunderii Guvernului, cum ar fi  urgenţa adoptării legii şi 
păstrarea formei acesteia, astfel cum a fost prezentată de Guvern.

În doctrină4 s-a apreciat că în urma reexaminării, legea poate fi  respinsă 
în întregime, deoarece legile adoptate prin procedura angajării răspunderii 
Guvernului nu se bucură de un regim juridic special.

1 A se vedea, în acest sens, M. Constantinescu, A. Iorgovan, op. cit., p. 253.
2 D. Apostol, Angajarea răspunderii Guvernului, în Revista de Drept Public nr. 1/2003, p. 8.
3 I. Deleanu, Tratat de drept constituţional, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 657.
4 G. Vrabie, Organizarea politico-etatică a României, Vol. II, ediţia a IV-a revăzută şi 

adăugită, cu participarea lui M. Bălan, Institutul European, Iaşi, 2004, p. 152.
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De asemenea, nu trebuie uitat şi faptul că asupra acestei legi s-ar putea 
declanşa controlul de constituţionalitate anterior promulgării, Curtea 
Constituţională putând să constate neconstituţionalitatea legii, astfel că, şi în 
acest caz, scopul angajării răspunderii Guvernului nu va fi  realizat. În practică, au 
existat astfel de situaţii, de exemplu, Legea educaţiei naţionale1 şi Legea privind 
stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele 
ministere și organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum 
și a unor măsuri de reformă privind administraţia publică2.

Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1655 din 20103, sintetizându-și 
jurisprudenţa în privinţa condiţiilor în care Guvernul are îndrituirea constituţională 
de a-şi angaja răspunderea în faţa Parlamentului în conformitate cu art. 114 din 
Constituţie, a reţinut 4 astfel de condiţii, şi anume:

– existenţa unei urgenţe în adoptarea măsurilor conţinute în legea asupra 
căreia Guvernul şi-a angajat răspunderea;

– necesitatea ca reglementarea în cauză să fi e adoptată cu maximă celeritate;
– importanţa domeniului reglementat;
– aplicarea imediată a legii în cauză.

2. Precizări cu privire la noţiunea un proiect de lege

Cu privire la textul constituţional al art. 114 alin. (1), precizăm că, deşi acesta 
se referă la un proiect de lege, de-a lungul timpului, practica a cunoscut diverse 
forme de acte care au vizat angajarea răspunderii Guvernului: de la un proiect 
de lege, care reglementa o singură problematică, la legi complexe, care înglobau 
domenii între care nu exista nicio legătură, de la proiecte afl ate în procedură 
legislativă la Parlament la un pachet de legi.

Referitor la acest aspect, Curtea Constituţională a reţinut că „dispoziţiile 
art. 114 din Constituţie nu prevăd cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească 
un proiect de lege sub aspectul structurării sale şi al întinderii domeniului de 
reglementare”4. „Nicio dispoziţie a legii fundamentale nu interzice Guvernului ca 
printr-o lege să fi e reglementate mai multe domenii ale relaţiilor sociale. Astfel, 
Guvernul poate opta ca într-un proiect de lege pe care îl supune Parlamentului 
spre adoptare, fi e pe calea procedurii obişnuite de legiferare, fi e prin angajarea 
răspunderii în faţa Parlamentului, să propună reglementarea mai multor 
domenii prin modifi cări, completări sau abrogări a mai multor acte normative 
în vigoare”5.

În jurisprudenţa sa, instanţa de contencios constituţional a reţinut, prin 
Decizia nr. 147 din 20036, că „legiuitorul poate să reglementeze printr-o lege 
un grup complex de relaţii sociale, în vederea obţinerii unui rezultat dezirabil la 
nivelul întregii societăţi”, iar prin Decizia nr. 375 din 20057 a statuat că „proiectul 

1 Decizia nr. 1.557/2009 publicată în M. Of. nr. 40 din 19 ianuarie 2010.
2 Decizia nr. 1/2014 publicată în M. Of. nr. 123 din 19 februarie 2014.
3 Decizia nr. 1655/2010 publicată în M. Of. nr. 51 din 20 ianuarie 2011.
4 Decizia nr. 298/2006 publicată în M. Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006.
5 Decizia nr. 375/2005 publicată în M. Of. nr. 591 din 8 iulie 2005.
6 Decizia nr. 147/2003 publicată în M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003.
7 Decizia nr. 375/2005.
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de lege asupra căruia Guvernul îşi angajează răspunderea poate să aibă şi un 
caracter complex, să fi e structurat pe mai multe titluri, capitole şi secţiuni şi să 
reglementeze mai multe domenii, dacă există o legătură între ele ori dacă există 
un scop sau un interes general unic”.

În practică, au fost adoptate prin procedura angajării răspunderii Guvernului 
legi complexe, cum ar fi : Legea nr. 99 din 1999 privind unele măsuri pentru 
accelerarea reformei economice1, Legea nr. 161 din 2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei2, Legea 
nr. 247 din 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente3, Legea nr. 329 din 2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 
Fondul Monetar Internaţional4.

Pronunţându-se asupra obiecţiei de neconstituţionalitate asupra Legii nr 161 
din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, Curtea Constituţională5 a reţinut că susţinerea potrivit 
căreia, în realitate, Guvernul şi-a asumat răspunderea asupra unui număr de 
15 legi, adunate într-un proiect eclectic, nu poate fi  primită. Legea criticată 
„reglementează în mod primar, modifică şi completează acte normative 
existente pentru obţinerea transparenţei decizionale, în scopul prevenirii şi 
combaterii corupţiei”, subliniind că „un asemenea procedeu legislativ a mai 
fost utilizat de Parlamentul României” şi în cazul Legii nr. 99 din 1999 privind 
unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, care modifi ca şi completa, 
de asemenea, foarte multe acte normative. Curtea a concluzionat că „astfel de 
reglementări nu se abat de la regulile întocmirii unui proiect de lege, aşa cum 
sunt stabilite prin Legea nr. 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, însă prin complexitatea lor nu au aceeaşi 
alcătuire ca un proiect de lege consacrat reglementării unei singure materii”. 
Având în vedere scopul unic al noii reglementări, modul în care aceasta este 
structurată nu este de natură să afecteze dispoziţiile constituţionale referitoare 
la angajarea răspunderii Guvernului şi nici pe cele ale Legii nr. 24 din 2000.

Referitor la Legea privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente, Curtea Constituţională6 a statuat că 
„proiectul de lege asupra căruia Guvernul şi-a angajat răspunderea în temeiul 
art. 114 alin. (1) din Constituţie este o lege complexă şi cuprinzătoare, 
titlurile în care este structurată fi ind părţi componente ale unui întreg unitar, 
subsumându-se aceleiaşi concepţii unice de legiferare”.

1 Legea nr. 99/1999 publicată în M. Of. nr. 236 din 27 mai 1999.
2 Legea nr. 161/2003 publicată în M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003.
3 Legea nr. 247/2005 publicată în M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005.
4 Legea nr. 329/2009 publicată în M. Of. nr. 761 din 9 noiembrie 2009
5 Decizia nr. 147/2003.
6 Decizia nr. 375/2005.
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3. Angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege afl at 
în procedură parlamentară

De-a lungul timpului, Guvernul a adoptat unele ordonanţe de urgenţă, deşi 
obiectul de reglementare al acestora constituia conţinutul unor proiecte de lege 
afl ate în procedură parlamentară. A existat însă şi situaţia în care Guvernul şi-a 
angajat răspunderea pe un proiect de lege afl at în dezbaterea Parlamentului. 
Este cazul Legii educaţiei naţionale.

Astfel, după ce în luna septembrie 2009 Guvernul şi-a angajat răspunderea 
asupra Legii educaţiei naţionale, lege declarată neconstituţională prin Decizia 
nr. 1.557 din 2009, în luna aprilie 2010 a transmis Camerei Deputaţilor, ca 
primă Cameră sesizată, proiectul Legii educaţiei naţionale. Pe baza Raportului 
comisiei de specialitate, proiectul a fost dezbătut în plenul Camerei Deputaţilor 
şi adoptat în luna mai 2010, fi ind înaintat Senatului, în calitate de Cameră 
decizională. Comisia de specialitate a Senatului nu a fi nalizat dezbaterea până 
în luna octombrie 2010. În aceste condiţii, Guvernul a adresat o scrisoare 
Parlamentului prin care informa că a hotărât să îşi angajeze răspunderea asupra 
proiectului Legii educaţiei naţionale şi a solicitat declanşarea procedurilor 
parlamentare necesare.

În acest context, preşedintele Senatului a solicitat Curţii Constituţionale 
să constate existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între 
Parlamentul României şi Guvern, confl ict declanşat prin oprirea procedurii 
legislative de la Senat a proiectului Legii educaţiei naţionale şi angajarea 
răspunderii de către Guvern asupra acestui proiect. S-a apreciat că, în acest fel, 
Guvernul a împiedicat Parlamentul să îşi fi nalizeze atribuţia constituţională de 
a adopta această lege, arogându-şi astfel acte, atribuţii şi competenţe care, 
potrivit Constituţiei, aparţin Parlamentului, cele două autorităţi intrând într-un 
confl ict juridic de natură constituţională. În plus, s-a arătat că prin acest demers, 
Guvernul a sfi dat rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare şi a încălcat 
principiul separaţiei puterilor în stat, creând un precedent foarte periculos prin 
care se poate generaliza o practică de ocolire a dezbaterilor parlamentare.

În punctul său de vedere transmis Curţii Constituţionale, Guvernul a susţinut 
că nu se poate reţine existenţa unui confl ict juridic de natură constituţională 
între Parlament şi Guvern, deoarece însăşi Legea fundamentală consacră două 
instituţii juridice ce permit Guvernului să participe, în mod excepţional, la actul 
legiferării, şi anume angajarea răspunderii şi delegarea legislativă.

Totodată, s-a precizat că nu au fost încălcate nici dispoziţiile constituţionale 
care consacră principiul separaţiei puterilor în stat, întrucât varianta pentru 
care Guvernul şi-a angajat răspunderea reprezintă tocmai forma adoptată de 
Camera Deputaţilor, valorifi când astfel îmbunătăţirile aduse soluţiilor legislative 
iniţiale, ca urmare a amendamentelor şi dezbaterilor în cadrul acestei Camere 
a Parlamentului.

S-a mai arătat că, la nivelul Senatului, proiectul a înregistrat un veritabil 
blocaj şi, dată fi ind necesitatea reglementării cu maximă celeritate, domeniul 
fi ind de importanţă maximă, întreruperea procedurii de examinare şi dezbatere 
a proiectului de lege poate fi  apreciată drept legitimă şi oportună. În consecinţă, 
„contextul în care ar urma să fi e asumată răspunderea asupra proiectului Legii 
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educaţiei naţionale prezintă neîndoielnic sensibile elemente de diferenţă faţă de 
momentul septembrie 2009, motivele relevate în Decizia Curţii Constituţionale 
nr. 1.557 din 2009 fi ind înlăturate”.

Examinând cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură 
constituţională formulată de preşedintele Senatului, Curtea Constituţională a 
reţinut că „angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului Legii educaţiei 
naţionale încalcă prevederile art. 114 din Constituţie. Şi în această cauză, ca 
şi în cea deferită Curţii şi soluţionată prin Decizia nr. 1.557 din 2009, ocolirea 
procedurii de examinare şi dezbatere a proiectului de lege, atât în cadrul 
comisiilor de specialitate, cât şi în plenul fi ecărei Camere a Parlamentului... 
şi recurgerea la angajarea răspunderii asupra unui proiect de lege nu îşi găsesc 
motivare nici în fapt, nici în drept”.

Întărind cele reţinute în decizia anterior menţionată, Curtea a observat 
că „acceptarea ideii potrivit căreia Guvernul îşi poate angaja răspunderea 
asupra unui proiect de lege în mod discreţionar, oricând şi în orice condiţii, ar 
echivala cu transformarea acestei autorităţi în autoritate publică legiuitoare, 
concurentă cu Parlamentul în ceea ce priveşte atribuţia de legiferare. Or, o astfel 
de interpretare dată dispoziţiilor art. 114 din legea fundamentală este în totală 
contradicţie cu cele statuate de Curtea Constituţională în jurisprudenţa citată şi, 
prin urmare, în contradicţie cu prevederile art. 147 alin. (4) din Constituţie, care 
consacră obligativitatea erga omnes a deciziilor Curţii Constituţionale, şi încalcă 
în mod fl agrant dispoziţiile art. 1 alin. (4) şi art. 61 alin. (1) din Constituţie.

Legitimarea unui astfel de act, cu argumentul că art. 114 din Constituţie 
nu face nicio distincţie cu privire la posibilitatea Guvernului de a-şi angaja 
răspunderea, argument fundamentat pe ideea că tot ce nu este interzis este 
permis, ar putea conduce, în fi nal, la crearea unui blocaj instituţional, în sensul 
că Parlamentul ar fi  în imposibilitate de a legifera, adică de a-şi exercita rolul 
său fundamental, de unică autoritate legiuitoare”.

Cu privire la solicitarea ca instanţa de contencios constituţional să oblige 
Guvernul să renunţe la procedura angajării răspunderii, Curtea a constatat că 
această cerere excedează competenţei sale, soluţia aparţinând în exclusivitate 
autorităţilor publice afl ate în confl ict.

În aceste condiţii, Curtea constituţională a constatat, prin Decizia nr. 1.431 
din 20101, că angajarea răspunderii de către Guvern în faţa Parlamentului asupra 
Legii educaţiei naţionale „este neconstituţională şi a declanşat un confl ict juridic 
de natură constituţională între Guvern şi Parlament, întrucât proiectul de lege se 
afl ă în proces de legiferare la Senat, în calitate de Cameră decizională”.

Aşa cum vom arăta în continuare, această decizie nici nu şi-a produs efectele 
juridice, deoarece chiar Curtea Constituţională, printr-o decizie ulterioară 
pronunţată asupra unui alt confl ict juridic de natură constituţională dintre 
Guvern şi Parlament, a clarifi cat efectele acesteia şi a făcut aplicarea lor la 
noua situaţie litigioasă dedusă spre soluţionare.

Noua situaţie litigioasă a fost declanşată de faptul că, până la pronunţarea 
Curţii Constituţionale (3 noiembrie) şi publicarea deciziei în Monitorul Ofi cial al 
României (12 noiembrie), Guvernul, în luna octombrie, şi-a angajat răspunderea 

1 Decizia nr. 1.431/2010 publicată în M. Of. nr. 758 din 12 noiembrie 2010.
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asupra proiectului Legii educaţiei naţionale, imediat fi ind depusă şi moţiunea 
de cenzură.

Publicarea Deciziei nr. 1.431 din 2010 a avut drept consecinţă refuzul 
Parlamentului de a permite prezentarea şi dezbaterea moţiunii de cenzură 
depuse ca urmare a angajării răspunderii Guvernului, conduită ce a determinat, 
de această dată, pe primul-ministru să sesizeze Curtea Constituţională pentru 
soluţionarea unui confl ict juridic de natură constituţională dintre Guvern şi 
Parlament, precizând că blocajul instituţional poate fi  înlăturat numai prin 
continuarea procedurii parlamentare de asumare a răspunderii Guvernului.

S-a susţinut astfel, că prin stabilirea datei prezentării proiectului de lege, 
Parlamentul „a permis Guvernului să îşi angajeze răspunderea asupra proiectului 
legii educaţiei naţionale”, iar Guvernul şi opoziţia au acţionat în consecinţă, prin 
prezentarea proiectului în plenul celor două camere, respectiv prin depunerea 
unei moţiuni de cenzură.

În plus, s-a mai arătat că, „odată angajată răspunderea Guvernului în faţa 
Parlamentului, ea nu mai poate fi  stopată, procedura necesitând a fi  parcursă în 
toate etapele sale; altfel, ar însemna că ori de câte ori Guvernul, după angajarea 
răspunderii, ar avea indicii că moţiunea de cenzură depusă va fi  votată, ar avea 
posibilitatea să-şi retragă angajarea răspunderii şi să ceară stoparea procedurilor 
parlamentare”.

Examinând cererea, Curtea Constituţională a reţinut, prin Decizia nr. 1.525 
din 24 noiembrie 20101, că „Parlamentul nu are competenţa de a împiedica 
Guvernul să ia decizia angajării răspunderii; de asemenea, odată luată această 
decizie, Parlamentul nu poate împiedica Guvernul să continue procedura în 
cauză, întrucât s-ar ajunge la situaţii inadmisibile în care un Guvern minoritar 
să nu îşi poată angaja niciodată răspunderea, ceea ce încalcă în mod fl agrant 
art. 114 din Constituţie. De asemenea, nici Guvernul nu îşi poate retrage 
cererea de angajare a răspunderii, fi ind un act irevocabil al său. În acest context 
constituţional, depunerea moţiunii de cenzură are semnifi caţia declanşării 
controlului parlamentar asupra Guvernului şi, mutatis mutandis, constituie un 
act irevocabil în sensul iniţierii acestui control”.

Totodată, Curtea a clarificat şi efectele deciziei anterioare prin care 
angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului Legii educaţiei naţionale a 
fost declarată neconstituţională. În acest sens, a reţinut că „Decizia nr. 1.431 din 
2010 nu poate să se aplice unor raporturi juridice de drept public deja încheiate, 
întrucât, pentru a „bloca” angajarea răspunderii Guvernului prin intermediul 
unei decizii a Curţii Constituţionale, titularii dreptului de a sesiza Curtea 
prevăzuţi la art. 146 lit. e) din Constituţie trebuiau să uzeze de acest drept 
până cel târziu la data 18 octombrie 2010”, data şedinţei Biroului permanent 
al celor două Camere, considerând că la această dată a fost acceptată decizia 
Guvernului de angajarea a răspunderii. „Prin această acceptare, situaţia juridică 
constituită prin decizia de angajare a răspunderii Guvernului a fost încheiată; 
celelalte aspecte, şi anume prezentarea proiectului de lege, iniţierea unei 
moţiuni de cenzură, votarea moţiunii de cenzură sau adoptarea proiectului de 
lege prezentat sunt efecte ale deciziei Guvernului, acceptată de Parlament, de 
a-şi angaja răspunderea”.

1 Decizia nr. 1.525/2010 publicată în M. Of. nr. 818 din 7 decembrie 2010.
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A fost amintită Decizia nr. 838 din 27 mai 20091 prin care Curtea a reţinut 
că „efectele deciziei nu pot viza decât actele, acţiunile, inacţiunile sau operaţiunile 
ce urmează a se înfăptui în viitor de către autorităţile publice implicate în confl ictul 
juridic de natură constituţională”. Curtea a concluzionat că „acest considerent 
este aplicabil întru-totul şi în cauza de faţă, întrucât confl ictul constatat de către 
Curte nu este unul care este încă în desfăşurare, ci s-a încheiat la momentul 
18 octombrie 2010, când Parlamentul a acceptat solicitarea Guvernului de a-şi 
angaja răspunderea”.

În acelaşi context, Curtea a mai reţinut că „Decizia sa nr. 1.431 din 
3 octombrie 2010 nu poate fi  invocată în sensul blocării procedurii de angajare 
a răspunderii Guvernului asupra Legii educaţiei naţionale” şi, în consecinţă, 
„constată că există un confl ict juridic de natură constituţională între Guvern şi 
Parlament, generat de refuzul Parlamentului de a dezbate moţiunea de cenzură 
depusă de opoziţia parlamentară, dezbatere care, odată declanşată, ţinând seama 
de prevederile Constituţiei, nu poate fi  oprită”.

În legătură cu această ultimă decizie a Curţii, este de reţinut faptul că trei 
dintre judecătorii Curţii Constituţionale au formulat o opinie separată. Achiesăm 
la argumentele invocate pe care le considerăm pertinente şi interesante, motiv 
pentru care le prezentăm în continuare:

În dezacord cu opinia majoritară, s-a apreciat că nu există un confl ict juridic 
de natură constituţională între Guvern şi Parlament şi că sesizarea trebuia 
respinsă ca fi ind neîntemeiată.

„Chiar dacă prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.431 din 3 noiembrie 2010 
Guvernul nu este obligat, în termeni expreşi, să renunţe la procedura angajării 
răspunderii asupra proiectului Legii educaţiei naţionale, aceasta nu semnifi că 
faptul că poate continua o procedură constatată ca fi ind neconstituţională. 
Curtea nu poate obliga părţile să adopte o atitudine sau alta, însă deciziile sale 
sunt defi nitive şi general obligatorii, se aplică erga omnes şi trebuie respectate 
de către toate autorităţile în baza prevederilor constituţionale”.

S-a mai arătat că „numai o procedură parlamentară declanşată cu respectarea 
prevederilor constituţionale nu poate fi  retrasă de către Guvern, în timp ce 
Parlamentul este obligat să continue derularea acesteia. Pe cale de consecinţă, 
o procedură parlamentară declarată neconstituţională nu poate fi  continuată 
cu nesocotirea deciziei Curţii Constituţionale şi fără suport constituţional. 
Angajarea răspunderii Guvernului este un proces derulat în mai multe etape; 
fi ecare etapă trebuie să se desfăşoare în acord cu prevederile constituţionale, 
iar neconstituţionalitatea unei etape se răsfrânge asupra întregii proceduri. Din 
moment ce angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege a fost 
declarată neconstituţională, dezbaterea moţiunii de cenzură din cadrul acestei 
proceduri este lipsită de obiect”.

Totodată, opinia separată a susţinut că, „printr-o nouă decizie, Curtea nu 
clarifi că efectele deciziilor precedente şi nu face aplicarea lor la situaţia litigioasă 
dedusă spre soluţionare”, aşa cum s-a reţinut de opinia majoritară.

În legătură cu existenţa confl ictului juridic între Guvern şi Parlament al 
cărui izvor rezultă chiar din prevederile constituţionale, prin opinia separată 
s-a considerat că „existenţa unui confl ict juridic de natură constituţională nu 

1 Decizia nr. 838/2009 publicată în M. Of. nr. 461 din 3 iulie 2009.
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poate fi  dedusă din coroborarea prevederilor constituţionale, ci, eventual, din 
acte sau fapte de natură a crea blocaje instituţionale. Existenţa unui astfel 
de confl ict nu poate fi  dedusă nici din interpretările diferite pe care le dau 
autorităţile prevederilor constituţionale sau cu privire la aplicarea deciziilor 
Curţii Constituţionale”.

Ca efect al acestei ultime decizii a Curţii Constituţionale, moţiunea de 
cenzură a fost dezbătută şi, supusă la vot, a fost respinsă, iar Legea educaţiei 
naţionale1 s-a considerat adoptată.

Faţă de cele reţinute de Curtea Constituţională în soluţionarea celor 
două conflicte de natură constituţională ne întrebăm căror acte, acţiuni, 
inacţiuni sau operaţiuni ce urmează a se înfăptui în viitor de către autorităţile 
publice implicate în confl ictul juridic de natură constituţională ar urma să se 
aplice Decizia nr. 1.431 din 2010, de vreme ce aceasta soluţionează punctual 
angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului Legii educaţiei naţionale. Este 
adevărat că, potrivit practicii constante a Curţii, caracterul obligatoriu vizează 
nu numai dispozitivul deciziilor, ci şi considerentele pe care se sprijină acesta, 
ele urmând a fi  respectate în operaţiunile viitoare de către autorităţile publice, 
însă a declara o procedură neconstituţională şi apoi a clarifi ca efectele acesteia, 
concluzionând că ea nu se aplică chiar respectivei proceduri neconstituţionale, 
ci doar unor acţiuni viitoare, nu îşi găseşte niciun suport constituţional. În plus, 
suntem de acord cu opinia separată conform căreia o procedură parlamentară 
declarată neconstituţională nu poate fi  continuată cu nesocotirea deciziei Curţii 
Constituţionale, neconstituţionalitatea unei etape având efecte asupra întregii 
proceduri.

4. Obiectul proiectului de lege asupra căruia Guvernul îşi poate angaja 
răspunderea

Cu privire la problema angajării răspunderii Guvernului, alături de 
jurisprudenţa Curţii Constituţionale trebuie amintită şi doctrina în materie. 
În acest sens, subliniem opinia profesorului Antonie Iorgovan, potrivit căreia: 
„Este în afară de orice îndoială că, de vreme ce legiuitorul nu a înţeles să facă 
distincţie nici în procesul de adoptare a Constituţiei, nici în procesul de revizuirea 
a acesteia, rămâne la latitudinea Guvernului să contureze dimensiunile şi 
conţinutul acestui proiect de lege, discuţia glisând din sfera tehnicii legislative 
în sfera disputelor politice. ... Textul Constituţiei ... lasă la latitudinea Guvernului 
stabilirea obiectului de reglementare al proiectului de lege asupra căruia 
înţelege să îşi angajeze răspunderea şi, corespunzător acestui obiect, stabilirea 
formei tehnico-juridice a proiectului respectiv”2.

În legătură cu obiectul de reglementare al proiectului de lege cu care 
Guvernul îşi angajează răspunderea – aşa cum a rezultat din deciziile instanţei de 
contencios constituţional – acesta îl poate constitui fi e reglementarea primară 
a unui domeniu sau a mai multor domenii, fi e modifi carea, completarea sau 

1 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 publicată în M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011.
2 A. Iorgovan în Constituţia României revizuită – comentarii şi explicaţii, M. Constantinescu, 

A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 218-219.
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abrogarea unor acte normative, fi e norme distincte de reglementare, dar şi 
intervenţii asupra unor acte normative în vigoare.

În practică a existat o situaţie unică în care Guvernul şi-a angajat răspunderea 
pe proiectul legii de aprobare a unei ordonanţe de urgenţă. Este prima angajare 
a răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului în temeiul dispoziţiilor Legii 
fundamentale, care a avut loc în anul 1998 asupra Legii pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr. 88 din 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale1.

La acea vreme, Curtea Constituţională a fost sesizată cu obiecţia de 
neconstituţionalitate a acestei legi, unul dintre motive fi ind inadmisibilitatea 
aprobării unei ordonanţe de urgenţă prin angajarea răspunderii Guvernului.

În argumentarea acestei susţineri s-a arătat că „Ordonanţa de urgenţă este 
o măsură extremă pentru rezolvarea unor situaţii excepţionale, cu executare 
imediată, astfel încât nu intră în categoria actelor juridice ale Guvernului la 
care se referă art. 107 din Constituţie (actualul art. 108). Ordonanţa de urgenţă 
este condiţionată de existenţa cazului excepţional şi care nu poate consta în 
reglementări normale şi obişnuite, ci în stări de fapt care impun maximă urgenţă 
de adoptare a măsurii şi de executare a ei, iar condiţionarea intrării în vigoare a 
unei asemenea ordonanţe de depunerea sa prealabilă la Parlament demonstrează 
caracterul obligatoriu al controlului de către Parlament asupra unor astfel de 
măsuri excepţionale luate de Guvern”. De asemenea, s-a arătat că „Guvernul 
şi-a asumat deja răspunderea o dată cu adoptarea ordonanţei de urgenţă, astfel 
încât nu mai este necesară o altă asumare de răspundere, ci, dimpotrivă, se 
impune dezbaterea ordonanţei de către Parlament în procedura legislativă 
normală”.

În ceea ce priveşte procedura de angajare a răspunderii Guvernului, 
prevăzută de Constituţie, s-a considerat că „referirea la un proiect de lege ... 
are în vedere iniţiativa legislativă guvernamentală care nu creează nici drepturi şi 
nici obligaţii. În cadrul acestei proceduri, riscul căderii Guvernului compensează 
transformarea proiectului în lege. Ordonanţa de urgenţă este însă un act 
juridic care produce efecte, are forţă de lege potrivit naturii constituţionale a 
acesteia, efecte ce pot fi  de îndată sau până la aprobarea ordonanţei de către 
Parlament. De aceea, în cazul proiectului de lege, actul de legiferare are efecte 
constitutive, pe când, în cazul ordonanţei, el este numai confi rmativ sau de 
ratifi care, distincţie ce se consideră a fi  obligatorie şi esenţială, deoarece, potrivit 
art. 72 (actualul art. 73) şi următoarele din Constituţie, Parlamentul adoptă legi, 
iar art. 114 (actualul art. 115), cu referire atât la ordonanţele emise pe temeiul 
unei legi de abilitare, cât şi la ordonanţele de urgenţă, foloseşte termenul de 
aprobare, ceea ce nu înseamnă adoptare sau constituire, ci ratifi care a ceea ce 
era deja constituit. Ordonanţele sunt excepţii de la procesul de legiferare şi, ca 
orice excepţie, ele au un regim special, limitativ. Angajarea răspunderii este, de 
asemenea, o excepţie. De aceea, Guvernul, în respectul limitelor competenţei 
sale, nu recurge la excepţii de natură a eluda competenţa exclusivă de legiferare 
a Parlamentului, prin asumarea competenţei de legiferare a acestuia”.

Prin Decizia nr. 34 din 19982, Curtea Constituţională a reţinut că „Prevederea 
constituţională nu distinge cu privire la natura proiectului de lege respectiv. 

1 Devenit Legea nr. 44/1998 publicată în M. Of. nr. 88 din 25 februarie 1998.
2 Decizia nr. 34/1998 publicată în M. Of. nr. 88 din 25 februarie 1998.
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Rezultă că el poate fi de natura legilor organice sau a legilor ordinare, cu 
excluderea legii constituţionale de revizuire a Constituţiei, pentru care există 
o procedură specială.... A adăuga o altă restricţie – cum se propune în sesizare 
– referitoare la aprobarea unei ordonanţe de urgenţă nu poate avea decât 
semnifi caţia modifi cării textului constituţional ..., ceea ce, de principiu, este 
inadmisibil. Când legea nu distinge, nici interpretul nu poate distinge, iar o 
normă constituţională nu poate fi  modifi cată pe cale de interpretare. De aceea, 
solicitarea adresată Curţii, în fi nalul sesizării, de a se constata inadmisibilitatea 
angajării răspunderii Guvernului pentru o lege de aprobare a unei ordonanţe 
de urgenţă, nu poate fi  reţinută”. Având la bază şi alte argumente de ordin 
constituţional, Curtea a constatat că adoptarea acestei legi este constituţională.

Avem rezerve cu privire la recurgerea concomitent de către Guvern la cele 
două căi excepţionale de reglementare, având în vedere faptul că şi la acea 
vreme fostul art. 114 alin. (4) din Constituţie1 prevedea obligativitatea depunerii 
la Parlament a ordonanţelor de urgenţă pentru ca acestea să intre în vigoare, 
precum şi convocarea Parlamentului în mod obligatoriu.

Referitor la acest aspect, în doctrină2 s-a reţinut că „tocmai fi indcă nu au 
fost emise pe baza unei legi speciale de abilitare, ordonanţele (s.n. - de urgenţă) 
se supun aprobării Parlamentului chiar înainte de a intra în vigoare, astfel încât 
acesta să poată hotărî neîntârziat cu privire la aprobarea sau respingerea lor”.

În plus, ne putem pune şi întrebarea care ar mai fi  justifi carea convocării 
în mod obligatoriu a Parlamentului, dacă el nu se afl ă în sesiune, prevăzută în 
mod expres numai pentru ordonanţele de urgenţă, dacă nu ar fi  recunoscută 
competenţa exclusivă a acestuia în a hotărî aprobarea sau respingerea acestor 
ordonanţe.

În prezent, în condiţiile în care art. 115 alin. (5) din legea fundamentală 
prevede nu numai depunerea obligatorie la Parlament a ordonanţelor de urgenţă 
şi convocarea celor două Camere dacă nu se afl ă în sesiune, ci şi procedura de 
urgenţă pentru aprobarea acestora, iar alin. (7) al aceluiaşi articol se referă la 
„ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat”, suntem de părere că nu este 
posibilă angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege care să 
aibă ca obiect aprobarea unei ordonanţe de urgenţă.

5. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la procedura 
angajării răspunderii Guvernului

Până în anul 2009, Guvernul a recurs la procedura angajării răspunderii în 
faţa Parlamentului ca o cale excepţională de legiferare. Şi aceasta deoarece a 
folosit procedura o singură dată pe an în 1998, 2001, 2002, 2005 şi 2006 şi de 
două ori în anii 1999 şi 2003.

1 Redăm textul art. 114 alin. (4) în vigoare până la revizuirea Constituţiei din anul 2003:
„Art. 114 (4) – În cazuri excepţionale, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă. 

Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă 
Parlamentul nu se afl ă în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu”.

2 M. Constantinescu în A. Iorgovan, Constituţia României - comentată şi adnotată, I. Muraru 
şi colectivul, Ed. Regia Autonomă „Monitorul Ofi cial”, Bucureşti, 1992, p. 256.



125

În anul 2009 însă, Guvernul şi-a angajat răspunderea asupra a cinci proiecte 
de legi. Amintim, în acest sens, angajarea răspunderii Guvernului la data de 22 
iunie, pe un pachet de două legi: proiectul Codului penal şi proiectul Codului 
civil, care au devenit Legea nr. 286 din 20091, respectiv Legea nr. 287 din 20092; 
angajarea răspunderii Guvernului la data de 15 septembrie, pe un pachet de 3 
legi: proiectul de Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, devenit 
Legea nr. 329 din 20093, proiectul Legii privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, devenit Legea nr. 330 din 20094 şi proiectul Legii 
educaţiei naţionale, care, aşa cum am arătat, a fost declarat neconstituţional 
prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1557 din 18 noiembrie 2009.

Şi în anul 2010, Guvernul şi-a angajat răspunderea tot asupra a cinci proiecte 
de legi, după cum urmează: două în data 29 iunie: proiectul Legii privind unele 
măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, devenit Legea nr. 118 
din 20105, şi proiectul Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, 
devenit Legea nr. 119 din 20106, unul în data de 28 octombrie – proiectul Legii 
educaţiei naţionale, devenit Legea nr. 1 din 2011, şi două în data de 14 decembrie: 
proiectul Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, devenit Legea nr. 284 din 20107, şi proiectul Legii privind salarizarea în anul 
2011 a personalului plătit din fonduri publice, devenit Legea nr. 285 din 20108.

În anul 2011, Guvernul şi-a angajat răspunderea asupra a patru proiecte de 
legi, şi anume: la data de 8 martie asupra proiectului Legii pentru modifi carea şi 
completarea Legii nr. 53 din 2003 – Codul muncii, devenit Legea nr. 40 din 20119, 
la data de 18 aprilie asupra a două proiecte: proiectul Legii dialogului social, 
devenit Legea nr. 62 din 201110, şi proiectul Legii privind încadrarea şi salarizarea 
în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, devenit 
Legea nr. 63 din 201111, şi în data de 15 decembrie asupra proiectului Legii pentru 
modifi carea şi completarea Legii nr. 303 din 2004 privind statutul judecătorilor 
şi procurorilor, precum şi pentru modifi carea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 304 din 2004 privind organizarea judiciară, devenit Legea nr. 300 din 201112.

Din cele relatate rezultă faptul că, în ultimii ani, Guvernul a recurs mai 
des la dispoziţiile art. 114 din Constituţie, ceea ce s-ar putea interpreta că a 
transformat, practic, procedura angajării răspunderii din excepţie în regulă. În 
acest sens, şi în literatura de specialitate a fost criticată încălcarea delimitărilor 

1 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009.
2 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009.
3 Legea nr. 329/2009 publicată în M. Of. nr. 761 din 9 noiembrie 2009.
4 Legea nr. 330/2009 publicată în M. Of. nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
5 Legea nr. 118/2010 publicată în M. Of. nr. 441 din 30 iunie 2010.
6 Legea nr. 119/2010 publicată în M. Of. nr. 441 din 30 iunie 2010.
7 Legea nr. 284/2010 publicată în M. Of. nr. 877 din 28 decembrie 2010.
8 Legea nr. 285/2010 publicată în M. Of. nr. 878 din 28 decembrie 2010.
9 Legea nr. 40/2011 publicată în M. Of. nr. 225 din 31 martie 2011.
10 Legea nr. 62/2011 publicată în M. Of. nr. 322 din 10 mai 2011 şi republicată în M. Of. nr. 

625 din 31 august 2012.
11 Legea nr. 63/2011 publicată în M. Of. nr. 323 din 10 mai 2011.
12 Legea nr. 300/2011 publicată în M. Of. nr. 925 din 27 decembrie 2011.
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dintre executiv şi legislativ. Astfel, s-a reţinut că: „Din consacrarea constituţională 
expresă a rolului Parlamentului de organ reprezentativ suprem şi unica autoritate 
legiuitoare a ţării, în ce ne priveşte, considerăm că Guvernului nu ar trebui să i se 
permită decât cu titlu de excepţie să pătrundă în sfera de reglementare primară 
a relaţiilor sociale, să intre în câmpul de acţiune a forului legislativ. Or, două 
proceduri constituţionale şi anume, angajarea răspunderii Guvernului şi delegarea 
legislativă, au permis în timp, mai ales datorită caracterului prea general al 
redactării textelor constituţionale, în opinia noastră, transformarea excepţiei în 
regulă”1.

Varietatea unor astfel de soluţii nu este benefică nici pentru Guvern, 
nici pentru practica Parlamentului, care recunoaşte şi acceptă prin aceasta 
o extindere a prerogativelor de legiferare ale Guvernului deşi, în limitele 
constituţionale, această modalitate este recunoscută a avea un caracter de 
excepţie. Într-adevăr, unica autoritate legislativă este Parlamentul, Guvernul 
fi ind autoritatea puterii executive, care are ca scop realizarea politicii interne 
şi externe a ţării şi exercitarea conducerii generale a administraţiei publice. 
Activitatea de legiferare nu îi este conferită Guvernului decât în baza unei 
legi speciale de abilitare adoptată de către Parlament sau în temeiul delegării 
constituţionale, pentru situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate 
fi amânată ori în cazul angajării răspunderii în faţa Parlamentului. Orice 
abuz al acestor modalităţi poate fi  interpretat ca încălcări ale dispoziţiilor 
constituţionale, care pot afecta raporturile dintre cele două autorităţi 
fundamentale ale statului şi, prin aceasta, democraţia constituţională.

Dacă în anul 2005, Curtea Constituţională reţinea că „angajarea răspunderii 
constituie un act prin excelenţă politic, a cărui oportunitate este la latitudinea 
exclusivă a Guvernului, Parlamentul având la dispoziţie exercitarea controlului 
parlamentar pe calea moţiunii de cenzură”2, ulterior, dată fiind practica 
Guvernului în angajarea răspunderii, Curtea a fost mai tranşantă asupra 
caracterului limitat al executivului de a legifera pe această cale. Astfel, prin 
Decizia nr. 1.557 din 2009, Curtea a statuat următoarele:

„Legea fundamentală a instituit trei modalităţi de legiferare: una fi rească, 
uzuală şi care, potrivit art. 61 alin. (1), aparţine Parlamentului, ca organ 
«reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării» 
şi două excepţionale care aparţin Guvernului ca autoritate legislativă delegată în 
condiţiile art. 115 ori 114 din Constituţie.

Aceste din urmă două posibilităţi de legiferare nu pot fi  însă neîngrădite. 
În caz contrar, s-ar permite eludarea principiului fundamental al separaţiei 
puterilor în stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din legea fundamentală. Dacă, 
referitor la procedura de adoptare de către executiv a ordonanţelor simple ori 
de urgenţă, Constituţia şi jurisprudenţa Curţii au asanat eventualele neajunsuri, 
în ceea ce priveşte legiferarea pe calea asumării răspunderii Guvernului, se 
impun, în virtutea art. 142 din Constituţie, precizări menite să cristalizeze o 
viziune unitară asupra acesteia.

1 I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constituţia României, comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2008, p. 1078.

2 Decizia nr. 375/2005.
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Angajarea răspunderii Guvernului potrivit art. 114 din Constituţie reprezintă 
o procedură complexă ce implică raporturi de natură mixtă, deoarece, pe de 
o parte, prin conţinutul său este un act ce emană de la executiv şi, pe de altă 
parte, prin efectul său, fi e produce un act de legiferare, fi e se ajunge la demiterea 
Guvernului. La această modalitate simplifi cată de legiferare trebuie să se ajungă 
în extremis, atunci când adoptarea proiectului de lege în procedura obişnuită 
sau în procedura de urgenţă nu mai este posibilă ori atunci când structura 
politică a Parlamentului nu permite adoptarea proiectului de lege în procedura 
uzuală sau de urgenţă.

De altfel, angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege 
urmăreşte ca acesta să fi e adoptat în condiţii de maximă celeritate, conţinutul 
reglementării vizând stabilirea unor măsuri urgente într-un domeniu de maximă 
importanţă, iar aplicarea acestora trebuie să fi e imediată. Altfel, nu se justifi că 
recurgerea de către Guvern la procedura angajării răspunderii asupra proiectului 
de lege.

Prin urmare, chiar dacă la prima vedere posibilitatea angajării răspunderii nu 
este supusă niciunei condiţii, oportunitatea şi conţinutul iniţiativei rămânând 
teoretic la aprecierea exclusivă a Guvernului, acest lucru nu poate fi  absolut, 
pentru că exclusivitatea Guvernului este opozabilă numai Parlamentului, şi nu 
Curţii Constituţionale ca garant al supremaţiei legii fundamentale.

Aşa fi ind, dreptul Guvernului de a stabili conţinutul şi structura unui proiect 
de lege nu este absolut, el trebuind să se supună unor condiţii impuse ori 
desprinse din realitate sau de caracterul vital al legii pentru programul său de 
guvernare. A ignora astfel de limitări echivalează cu subminarea unui raport 
echilibrat între puterile statului, negând până la anihilare rolul de legiferare 
ca funcţie principală a Parlamentului, prin minimalizarea conceptului de 
reprezentativitate, întrucât numai senatorii şi deputaţii ca deţinători de 
funcţii publice alese reprezintă poporul, fi ind deci, potrivit art. 69 alin. (1) din 
Constituţie, în serviciul acestuia”.

În concluzie, Curtea Constituţională a statuat prin aceeaşi decizie că „pentru 
a nu fi  catalogată drept o procedură de nesocotire a raţiunilor ce au stat la baza 
edictării dispoziţiilor art. 114 din Constituţie, angajarea răspunderii Guvernului 
asupra unui proiect de lege nu poate fi  făcută oricând, oricum şi în orice condiţii, 
deoarece această modalitate de legiferare reprezintă, într-o ordine fi rească a 
mecanismelor statului de drept, o excepţie”.

În plus, prin Decizia nr. 1431 din 2010, Curtea a subliniat „importanţa, pentru 
buna funcţionare a statului de drept, a colaborării dintre puterile statului, care 
ar trebui să se manifeste în spiritul normelor de loialitate constituţională, 
comportamentul loial fi ind o prelungire a principiului separaţiei şi echilibrului 
puterilor în stat”.
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Situaţia extraordinară - temei sau pretext pentru puterea 
executivă de a reglementa în domenii rezervate legii?

Dr. Irina ALEXE1

E-mail: irina_alexe@yahoo.com

Introducere

Plecând de la moto-ul prezentei conferinţe, potrivit căruia trebuie să se 
recunoască puterii executive o activitate pentru timpuri normale şi o activitate 
pentru timpuri anormale2, am considerat necesar să analizăm în ce măsură 
Guvernul uzează de instituţia delegării legislative în concordanţă cu dispoziţiile 
constituţionale sau dacă acesta foloseşte temeiul constituţional doar ca pretext 
pentru a reglementa în domeniile rezervate legii.

Pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări vom analiza atât temeiul 
constituţional, doctrina şi jurisprudenţa relevante în această materie, rolul 
Avocatului Poporului, cât şi preambulul ordonanţelor de urgenţă adoptate de 
Guvern, publicate în Monitorul Ofi cial al României în perioada 15 septembrie – 
15 octombrie 20143. Nu vom analiza, în cele ce urmează, delegarea legislativă 
acordată de Parlament Guvernului, în temeiul unei legi speciale de abilitare, ci 
ne vom rezuma doar la delegarea legislativă în situaţii extraordinare, a căror 
reglementare nu poate fi  amânată4.

Potrivit dispoziţiilor articolului 115 alin. (4) din Constituţia României, 
republicată, „Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii 
extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de 
a motiva urgenţa în cuprinsul acestora”, iar în alineatele următoare ale aceluiaşi 

1 Irina Alexe este doctor în drept al Universităţii din București.
2 Motto: „… viaţa unui stat nu urmează totdeauna un mers regulat, accidente pot să se 

întâmple, pericole pot să apară, care să ameninţe integritatea sau chiar existenţa statului… 
Toate aceste situaţiuni de fapt… fi e că sunt provocate de oameni, fi e că sunt produse de 
forţele naturei, sunt anormale… Pentru ca organismul social să poată rezista pericolului… este 
necesar ca puterea politică permanentă, adică puterea executivă… să aibă posibilitatea de a 
aduce modifi cările necesitate de împrejurări… Trebuie să recunoaştem deci, puterei executive 
o activitate pentru timpuri normale şi o activitate pentru timpuri de criză, timpuri anormale.” 
(P. Negulescu, Tratat de Drept administrativ român, vol. 1, ed. a III-a, Bucureşti, Tipografi ile 
Române Unite, 1925, p. 325-326), disponibil la adresele http://evenimente.juridice.
ro/2014/08/administratia-publica-in-situatii-de-criza-editia-a-iii-a-24-octombrie-2014-
bucuresti.html şi http://www.cdpsa.ro/evenimente/conferinta_2014.html

3 În perioada menţionată, în Monitorul Ofi cial, Partea I, au fost publicate nouă ordonanţe 
de urgenţă adoptate de Guvern, numerotate de la nr. 56 la nr. 64. De la începutul anului şi 
până la data de 23 octombrie 2014, Guvernul a adoptat şi au fost publicate în Monitorul 
Ofi cial nr. 66 ordonanţe de urgenţă.

4 În opinia autoarelor D. Apostol Tofan și E.S. Tănăsescu, „... instituţia delegării legislative rezumă, 
în esenţă, posibilitatea acordată de Parlament Guvernului ca, în anumite limite și cu respectarea unor 
condiţii, să adopte acte ce conţin norme cu putere de lege care, în sistemul juridic românesc, poartă 
denumirea de ordonanţe.” - în volumul Constituţia României - Comentariu pe articole, coordonatori 
I. Muraru şi E.S. Tănăsescu, ediţia 1, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 1086.
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articol sunt prevăzute condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru ca 
ordonanţa de urgenţă să intre în vigoare, să fi e adoptată sau respinsă prin lege, 
precum şi interdicţiile de a emite ordonanţe de urgenţă în anumite domenii1.

Nu vom analiza dispoziţiile constituţionale invocate anterior întrucât 
doctrina a făcut deja acest lucru, cu succes, ci vom prezenta, în cele ce 
urmează, opiniile deja exprimate, după cum urmează2: „Într-o interpretare 
sintetică, observăm că formularea iniţială „cazuri excepţionale” a fost înlocuită 
cu sintagma situaţii extraordinare, tot un concept juridic nedeterminat lăsat 
în continuare la discreţia Guvernului. Însă, spre deosebire de varianta iniţială, 
prin actuala dispoziţie constituţională se încearcă clarifi carea acestui concept, 
precizându-se că „reglementarea nu poate fi  amânată”. Fireşte că fi ind vorba de 
situaţii extraordinare reglementarea lor este şi urgentă, ea urmând să intervină 
imediat, neputând deci să fi e amânată, dar această condiţie rezultă din caracterul 
de urgenţă a acestor ordonanţe, stabilit chiar prin denumirea lor. Nimeni nu 
contestă la ora actuală acest caracter ca o a doua condiţie de adoptare a acestui 
tip de ordonanţe, Curtea Constituţională emiţând şi decizii în acest sens, cu 
privire la existenţa cele două condiţii. Or, în noua confi guraţie constituţională se 
defi neşte de fapt sensul noţiunii de urgenţă, pe care nimeni nu-l contestă, dar pe 
care nici Guvernul nu-l respecta decât rareori, atunci când recurgea la adoptarea 
de ordonanţe de urgenţă. În doctrină au fost identifi cate următoarele elemente 
necesare pentru stabilirea dimensiunilor constituţionale ale noţiunii de situaţie 
extraordinară: a) este o condiţie constituţională de esenţă, fundamentală pentru 

1 Textul articolului 115, intitulat Delegarea legislativă, din Constituţia României, 
republicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003, are următorul conţinut: „(1) Parlamentul 
poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care 
nu fac obiectul legilor organice. (2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul 
şi data până la care se pot emite ordonanţe. (3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se 
supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de 
abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. (4) Guvernul poate 
adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi  
amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora. (5) Ordonanţa de urgenţă 
intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera 
competentă să fi e sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Ofi cial. Camerele, dacă nu se afl ă în 
sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, trimitere. Dacă în 
termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, 
aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în 
procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se 
aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1). (6) Ordonanţele de urgenţă nu pot 
fi  adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale 
ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale 
şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. (7) Ordonanţele cu 
care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi  cuprinse 
şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit alin. (3). (8) Prin legea de aprobare sau de 
respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice 
produse pe perioada de aplicare a ordonanţei.”

2 A se vedea D. Apostol Tofan, E.S. Tănăsescu, comentariul la articolul 115 – Delegarea 
legislativă, pct.9, referitor la modifi cările aduse instituţiei delegării legislative prin Legea de 
revizuire, în volumul Constituţia României - Comentariu pe articole, coordonatori I. Muraru şi 
E.S. Tănăsescu, ediţia 1, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 1096-1097.
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adoptarea ordonanţelor de urgenţă; b) este o situaţie obiectivă şi independentă, 
în sensul că producerea acesteia nu depinde de voinţa vreunei autorităţi publice şi 
nu se justifi că prin instituirea altei situaţii de criză constituţională; c) este o situaţie 
imprevizibilă care se abate de la regulile sau aşteptările obişnuite şi a cărei 
reglementare nu suportă în niciun fel amânare; d) este o situaţie care periclitează 
interesul public, funcţionarea normală a autorităţilor statului şi regimul politic; 
pericolul cauzat de această situaţie trebuie să reclame urgenţă, adică să fi e un 
pericol cert şi imediat, pe cale să se producă [V. Cârstea, Condiţiile stabilite 
de art. 115 alin. (4) din Constituţie pentru adoptarea ordonanţelor de urgenţă ale 
Guvernului, în R.D.P. nr. 1/2005, p. 48 şi urm.].

Situaţia extraordinară trebuie să constea într-o stare de urgenţă absolută, 
care presupune – apreciază acelaşi autor – două elemente: imposibilitatea de 
a apela la alte procedee de legiferare a acesteia; măsurile dispuse, prin conţinutul 
lor material, să aibă un caracter de necesitate şi urgenţă absolută. Din analiza 
câtorva ordonanţe de urgenţă adoptate de Guvernul învestit în decembrie 
2004, autorul mai sus-citat constată că doar într-un singur caz existau premisele 
constituţionale ale adoptării unei ordonanţe de urgenţă, în toate celelalte situaţii 
era vorba despre situaţii previzibile, măsuri stabilite în programul de guvernare etc. 
iar analiza conţinutului acestora demonstra că măsurile dispuse nu aveau caracter 
de necesitate sau de urgenţă. Pe bună dreptate, se concluzionează că adoptarea 
ordonanţelor de urgenţă cu depăşirea limitelor stabilite de Constituţie, înseamnă 
eliminarea Parlamentului din procesul de legiferare, o uzurpare a puterii legislative 
de către puterea executivă [V. Cârstea, Condiţiile stabilite de art. 115 alin. (4) din 
Constituţie pentru adoptarea ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, în R.D.P. 
nr. 1/2005, p. 52].

Într-o formulare sintetică, dar elocventă, sintagma „situaţie extraordinară” 
a fost definită ca „o situaţie imprevizibilă, care se abate de la regulile sau 
aşteptările obişnuite, de natură să întreţină, să determine ori să favorizeze 
periclitarea interesului public, implicând, din acest motiv şi în lipsa altor mijloace 
constituţionale imediate, măsuri urgente pentru înlăturarea sau prevenirea 
pericolului, aplicabile de îndată, măcar parţial” (I. Deleanu, Instituţii şi proceduri 
constituţionale, p. 705). (…)

Un al doilea element de noutate introdus în 2003 priveşte „obligativitatea 
motivării urgenţei în cuprinsul acestora.” (…) În mod evident o astfel de dispoziţie 
expresă privind obligativitatea motivării urgenţei în preambulul ordonanţelor de 
urgenţă nu a creat reţineri Guvernului în a le adopta.”

Acestea sunt dispoziţiile constituţionale şi unele dintre explicaţiile doctrinare 
în ceea ce priveşte situaţiile excepţionale şi condiţiile în care Guvernul poate 
adopta ordonanţe de urgenţă. Se recunoaşte deci, puterii executive, posibilitatea 
de a reglementa, în anumite situaţii, în domenii primare, rezervate legii. 
Cu toate acestea putem constata1 că, în ultimii ani, numărul ordonanţelor de 
urgenţă se menţine la un nivel ridicat, aspect criticat atât de doctrină cât şi 
de judecătorii Curţii Constituţionale. Astfel, în una dintre opiniile concurente 

1 I. Alexe, Înalţii funcţionari publici, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 251; în acelaşi 
sens, I. Alexe, Consideraţii referitoare la decizia nr. 55/2014 a Curţii Constituţionale a României 
şi la statutul juridic al unor înalţi funcţionari publici, în Curierul Judiciar nr. 3/2014, p. 159-161.
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publicate anul acesta1 se menţionează că problema respectării art. 115 
alin. (4) din Constituţie devine una sistemică și că este imposibil ca 
statul român să se confrunte cu situaţii extraordinare o dată la trei zile 
(în anul 2013, când au fost adoptate 117 ordonanţe de urgenţă) sau chiar 
o dată la două zile (în anul 2008, când au fost adoptate 230 de ordonanţe 
de urgenţă), apreciind că legiuitorul delegat ar trebui să manifeste o mai 
mare atenţie atunci când apelează la un instrument legislativ excepţional, 
adică la ordonanţa de urgenţă, pentru a nu-l transforma într-unul ordinar/
general. De altfel și doctrina de specialitate semnalează că, din păcate, Guvernul 
consideră ordonanţa de urgenţă ca un privilegiu pe care Constituţia i l-a pus la 
dispoziţie, iar nu ca un act strict atașat unei anumite situaţii extraordinare, la a 
cărei depășire este chemat să contribuie .2

Amintim totodată faptul că, în dezbaterile care au avut loc la conferinţa 
anuală din 20133, criticând modalitatea de reglementare şi temeiul pe baza cărora 
a fost emisă o ordonanţă de urgenţă4, ne-am întrebat, pe bună dreptate, cum de 
o astfel de reglementare, declarată, ulterior, neconstituţională în integralitatea 
sa5, nu a fost atacată la Curtea Constituţională de către Avocatul Poporului6. 

1 Opinia concurentă, referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 
funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la 
instituţiile și autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului 
ori a ministerelor, publicată în M. Of. nr. 136 din 25 februarie 2014.

2 Cu privire la critica regimului ordonanţelor de urgenţă a se vedea V. Vedinaș, Drept 
Administrativ, ediţia a VIII-a, revăzută și actualizată, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 377.

3 Conferinţa anuală Administraţia publică – între misiuni și constrângeri bugetare – 
Dimensiuni juridice și manageriale, Bucureşti, 8 noiembrie 2013. A se vedea I. Alexe, Categoria 
înalţilor funcţionari publici. Tendinţe actuale, p. 136-144, în E. Bălan, C. Iftene, D. Troanţă, 
G. Varia, M. Văcărelu (coordonatori), Administraţia publică – între misiuni și constrângeri 
bugetare – Dimensiuni juridice și manageriale, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2014.

4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi și reducerea 
cheltuielilor la instituţiile și autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor, publicată în M. Of. nr. 393 din 29 iunie 2013.

5 Decizia nr. 55 din 5 februarie 2014 a Curţii Constituţionale a României, referitoare la 
obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 77/2013 
pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a 
numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituţiile și autorităţile publice din subordinea, 
sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, a fost publicată în M. Of. 
nr. 136 din 25 februarie 2014. A se vedea I. Alexe, Înalţii funcţionari publici, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2014, p. 250.

6 Cu privire la standarde normative, buna administrare, drepturile omului și organizarea 
în diferite generaţii ale ombudsmanului: M. Remac, Standards of Ombudsman Assessment: A 
New Normative Concept?, Utrecht Law Review, Vol. 9, No. 3, p. 62-78, July 2013; disponibil 
la adresa http://ssrn.com/abstract=2294370 (consultat ultima dată la 23 octombrie 2014); 
o lucrare cu caracter general, de drept comparat, cu privire la raporturile dintre Ombudsman 
și administraţie: M. Remac, Coordinating Ombudsmen and the Judiciary. A comparative view 
on the relations between ombudsmen and the judiciary in the Netherlands, England and the 
European Union, Intersentia, 2014.
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Mai ales că în doctrină1, descriindu-se relaţia dintre Ombudsman şi executiv, 
respectiv dintre Avocatul Poporului şi Curtea Constituţională, se evidenţiază 
în mod pozitiv textul constituţional care i-a conferit Avocatului Poporului 
posibilitatea de a putea ridica direct excepţia de neconstituţionalitate cu privire 
la legi şi la ordonanţe ale Guvernului2.

Atunci nu am găsit răspuns la această întrebare însă, studiind şi alte 
cazuri asemănătoare, în cursul acestui an, am identificat câteva explicaţii 
oferite chiar de Avocatul Poporului. Vom cita, în cele ce urmează, din ultimul 
comunicat emis de Avocatul Poporului, la data de 18 octombrie 2014, intitulat 
Răspunsul instituţiei Avocatul Poporului referitor la solicitările de sesizare a 
Curţii Constituţionale cu privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55 din 
28 august 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică 
locală3. Astfel Avocatul Poporului consideră că prin posibilitatea sesizării 
Curţii Constituţionale, nu s-a urmărit ca instituţia Avocatul Poporului să fi e 
transformată într-un arbitru între autorităţile publice şi nici să se substituie 
vreunei autorităţi şi că, tocmai din acest motiv, Avocatul Poporului are 
latitudinea de a stabili cazurile în care poate să intervină. Considerând că speţa 
respectivă vizează în special raporturile dintre autorităţile publice, aspecte ale 
funcţionării democraţiei constituţionale care presupun o analiză şi o abordare cu 
predilecţie politică, ceea ce ar obliga Avocatul Poporului să-şi depăşească poziţia 
sa de neutralitate şi de obiectivitate şi să se implice în controverse partizane, 
acesta a considerat că trebuie să fi e imparţial şi obiectiv, fără a se angaja ca 
arbitru în diferendele cu nuanţă politică dintre instituţiile statului, rolul său 
fundamental fi ind acela de apărător al drepturilor şi libertăţilor persoanelor 
fi zice în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice şi a motivat această 
opinie invocând Decizia nr. 336 din 2013 a Curţii Constituţionale4, potrivit căreia 
„Avocatul Poporului are exclusivitatea în privinţa deciziei de a ridica o excepţie de 
neconstituţionalitate, parte a independenţei instituţionale şi funcţionale de care 
acesta se bucură”, iar „ridicarea directă a excepţiei de neconstituţionalitate este şi 
rămâne la aprecierea exclusivă a Avocatului Poporului, acesta neputând fi  obligat 
sau împiedicat de nicio autoritate publică să ridice o atare excepţie”*.

Desigur că o astfel de abordare presupune unele discuţii doctrinare, însă 
reiterăm doar cazul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77 din 2013 

1 A se vedea D. Apostol Tofan, Raporturile Avocatului Poporului cu jurisdicţia constituţională, 
în volumul Instituţia Ombudsmanului: justiţie alternativă?, coordonatori: D.-C. Dragoş şi 
B. Neamţu, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 36-58; în acelaşi volum, D.-C. Dragoş, B. Neamţu, 
D. Balica, Parteneriat cu Curtea Constituţională, p. 72-73.

2 A se vedea art. 146 lit. d) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: „Curtea 
Constituţională are următoarele atribuţii: .... d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate 
privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; 
excepţia de neconstituţionalitate poate fi  ridicată şi direct de Avocatul Poporului; ...”.

3 Disponibil la http://www.avp.ro/comunicate-de-presa/comunicat_18octombrie2014.
pdf, consultat la data de 23 octombrie 2014.

4 Decizia nr. 336 din 24 septembrie 2013 a Curţii Constituţionale, referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, a fost publicată în M. Of. nr. 684 din 7 noiembrie 2013.

* Nota editorului: Menţionăm că în ședinţa sa din 17 decembrie 2014, Curtea 
Constituţională a decis că Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 55/2014 este neconstituţională, 
decizie publicată în M. Of. nr. 46 din 20 ianuarie 2015.
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(care a produs efecte şi care a afectat chiar drepturile persoanelor în raport 
cu autorităţile publice deşi, ulterior, prevederile acesteia au fost declarate 
neconstituţionale în integralitate) pentru care Avocatul Poporului nu a ridicat 
excepţia de neconstituţionalitate şi continuăm să întrebăm cine plăteşte 
pentru greşelile voite sau nu ale autorităţilor şi de ce autorităţile publice nu 
găsesc echilibrul rezonabil între măsurile dispuse şi efectele, inclusiv de natură 
materială ale acestora1. Răspunsul vine tot din doctrină care ne arată că „forţa 
unei … autorităţi depinde şi de personalitatea celui care o îndeplineşte.”2

Revenind la obiectul studiului nostru vom analiza, în cele ce urmează, motivele 
invocate de Guvern, în preambulul celor nouă ordonanţe de urgenţă emise în 
perioada analizată. Vom constata astfel de la început că, în decursul unei luni, în 
care Parlamentul se afl a în sesiune şi, în mod teoretic, se putea recurge la oricare 
altă posibilitate prevăzută de Constituţie, de adoptare a unor legi în procedură de 
urgenţă, s-a preferat adoptarea unor ordonanţe de urgenţă, inducându-se ideea 
că au existat situaţii excepţionale cu o frecvenţă de una la trei zile. Suntem în 
măsură să argumentăm, după studierea preambulului ordonanţelor de urgenţă, 
că situaţiile extraordinare şi urgenţa reglementărilor sunt doar afi rmate în 
unele cazuri şi nu sunt motivate potrivit cerinţelor constituţionale.

Astfel, într-unul dintre cazuri3 se motivează emiterea ordonanţei de urgenţă 
prin propria incapacitate administrativă şi prin luarea unor măsuri anterioare care 
au condus la disfuncţionalităţi în activitatea instituţiilor publice şi în îndeplinirea 
gradului de absorbţie a fondurilor europene de pescuit atribuite României.

Emiterea unei alte ordonanţe de urgenţă4 este motivată de Guvern prin aceea 
că a luat notă de faptul că în conformitate cu prevederile legale un anumit operator 
dintr-un minister nu are posibilitatea să realizeze activităţile stabilite într-un 
contract de sponsorizare, acestea putând fi  realizate de către o altă instituţie 
publică din subordinea altui minister și, apreciind că aspectele menţionate 
constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi  amânată, 
impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, a 
emis ordonanţa de urgenţă respectivă.

Alte cinci ordonanţe de urgenţă au avut ca obiect de reglementare măsuri 
fi nanciare în domeniul fondurilor externe5 şi al instrumentelor structurale6, 

1 I. Alexe, Înalţii funcţionari publici, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 250.
2 D. Apostol Tofan, op. cit., p. 41.
3 O.U.G. nr. 56 din 10 septembrie 2014, privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru 

Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în M. Of. nr. 638 din 
18 septembrie 2014.

4 O.U.G. nr. 57 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei 
aeronave afl ate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în M. Of. nr. 696 din 
23 septembrie 2014.

5 O.U.G. nr. 58 din 22 septembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri fi nanciare şi pentru 
modifi carea unor acte normative, publicată în M. Of. nr. 711 din 29 septembrie 2014.

6 O.U.G. nr. 61 din 1 octombrie 2014, pentru modifi carea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale 
care privesc benefi ciarii direcţi fi nanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele 
măsuri fi nanciare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, publicată în M. Of. nr. 729 din 
6 octombrie 2014.
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rectifi carea bugetului de stat pe anul 20141, rectifi carea bugetului asigurărilor 
de stat pe anul 20142, respectiv măsuri pentru formarea şi utilizarea resurselor 
derulate prin trezoreria statului3. Şi pentru emiterea acestor ordonanţe de 
urgenţă se invocă mai degrabă motive de oportunitate decât situaţii excepţionale, 
a căror reglementare nu poate fi  amânată, fi ind în practica ultimilor ani ca 
măsurile financiare, respectiv rectificările bugetului să fie adoptate prin 
ordonanţe.

De asemenea, într-unul dintre cazuri4 se motivează emiterea ordonanţei de 
urgenţă prin faptul că o lege cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea 
implementării acestora în termenul prevăzut şi prin necesitatea îndeplinirii 
obligaţiilor care decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene.

Într-un alt caz5 este invocat scopul alinierii la reglementările comunitare în 
materia taxelor de viză, în perspectiva aplicării integrale a acquis-ului Schengen 
de către România, cu efecte benefi ce imediate prin creşterea atractivităţii ţării 
noastre ca partener în cadrul schimburilor şcolare, universitare sau academice şi 
ca destinaţie pentru cercetătorii ştiinţifi ci şi reprezentanţii organizaţiilor nonprofi t, 
având în vedere că prestarea cu titlu oneros a anumitor servicii consulare constituie 
un impediment pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare consulară, cu precădere 
între statele membre ale Uniunii Europene, iar printre beneficiarii direcţi ai 
cooperării consulare internaţionale se numără cetăţenii români afl aţi în state terţe 
în care România nu este reprezentată la nivel consular.

După simpla lectură a motivelor respective, reiterând faptul că în perioada 
analizată Parlamentul se afla în sesiune, opinia doctrinară care preciza că: 
„Situaţia extraordinară şi urgenţa impuse de aceasta sunt mai degrabă proclamate, 
fără a fi pe deplin motivate, aşa cum expres impune textul constituţional de 
referinţă”6 are susţinere şi în aceste cazuri.

Astfel, în dezbaterile referitoare la o eventuală modificare a textului 
constituţional referitor la ordonanţele de urgenţă, s-a exprimat și opinia 
potrivit căreia „stabilirea celor două condiţii, urgenţa și existenţa unor 
situaţii extraordinare, fără alte detalii ce pot deveni dăunătoare, ni s-ar fi 
părut sufi cientă, Guvernul fi ind cel căruia îi revine obligaţia de a le respecta 

1 O.U.G. nr. 59 din 30 septembrie 2014, cu privire la rectifi carea bugetului de stat pe anul 
2014, publicată în M. Of. nr. 718 din 1 octombrie 2014.

2 O.U.G. nr. 60 din 30 septembrie 2014, cu privire la rectifi carea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2014, publicată în M. Of. nr. 719 din 1 octombrie 2014.

3 O.U.G. nr. 62 din 1 octombrie 2014, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului, publicată în M. Of. nr. 729 din 6 octombrie 2014.

4 O.U.G. nr. 63 din 1 octombrie 2014, pentru modifi carea şi completarea unor acte 
normative din domeniul agriculturii, publicată în M. Of. nr. 730 din 7 octombrie 2014.

5 O.U.G. nr. 64 din 7 octombrie 2014, pentru modifi carea Legii nr. 198/2008 privind serviciile 
consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi ofi ciile 
consulare ale României în străinătate, publicată în M. Of. nr. 742 din 13 octombrie 2014

6 D. Apostol Tofan, E.S. Tănăsescu, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Delegare legislativă. 
Situaţii excepţionale. Lege de aprobare a ordonanţei de urgenţă. Camera decizională. Competenţa 
Curţii Constituţionale. Obiectul controlului de constituţionalitate. Control preventiv. Control extrinsec 
(C.C., Decizia nr. 255/2005, M. Of. nr. 511 din 16 iunie 2005), în Curierul Judiciar nr. 10/2005, p. 25-33. 



135

cu adevărat”1. Unii autori apreciază că „…atunci când legilor li se pretinde 
perfecţiunea este bine să fi e avută în vedere şi natura umană a creatorilor şi 
benefi ciarilor lor. O Constituţie este un instrument juridic, util pentru autorii 
şi destinatarii săi, iar … utilitatea se evaluează prin adecvarea instrumentului 
la cauze şi scopuri.”2, alţii că „ …este necesară revizuirea Constituţiei dar, 
deocamdată, nu este oportună …. texte din Constituţie nu şi-au dovedit 
efi cienţa, reglementarea unor instituţii juridice nefi ind realizată în aşa fel încât 
să se atingă scopul ei. Angajarea răspunderii Guvernului pentru un proiect de 
lege (în baza art. 114) şi adoptarea unor ordonanţe de urgenţă de către acesta 
(în baza art. 115) au fost practici specifi ce tuturor guvernelor post-decembriste, 
care – prin exercitarea abuzivă a competenţelor amintite – au infi rmat principiul 
constituţional înscris în art. 61 alin. (1), care consacră Parlamentul ca unica 
autoritate legiuitoare a ţării.”3

Ca o concluzie a tuturor aspectelor expuse mai sus ne raliem opiniei 
domnului profesor Ioan Alexandru, potrivit căruia, „Înainte de a avea o 
democraţie, poate ar trebui să avem o administraţie capabilă să genereze 
democraţie. Capacitatea Administrativă nu este o vorbă în vânt.”4

1 A se vedea D. Apostol Tofan, E.S. Tănăsescu, comentariul la articolul 115 – Delegarea 
legislativă, pct.9, referitor la modifi cările aduse instituţiei delegării legislative prin Legea de 
revizuire, în volumul Constituţia României - Comentariu pe articole, coordonatori I. Muraru şi 
E.S. Tănăsescu, ediţia 1, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 1103.

2 E.S. Tănăsescu, Despre revizuirea Constituţiei României, în Curierul Judiciar nr. 6/2014, 
p. 333.

3 I. Muraru, Cu privire la necesitatea revizuirii Constituţiei şi oportunitatea înfăptuirii ei. Un 
punct de vedere, în Curierul Judiciar nr. 6/2014, p. 331.

4 I. Alexandru, Scopul revizuirii Constituţiei: consolidarea democraţiei, în Curierul Judiciar 
nr. 6/2014, p. 343.
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Criza economică şi dezvoltarea fi scală 
ca posibilă soluţie pentru administraţia publică

Drd. Alexandra PLEȘEA-CREŢAN
SNSPA

1. Introducere

Criza economică, de care statele nu s-au putut „debarasa”, a scos în evidenţă 
imposibilitatea statelor de a absorbi sau atenua şocuri macroeconomice, în 
contextul în care politica monetară este una centralizată la nivel european, iar 
cea fi scală este descentralizată, rămânând atribut al statelor membre.

Acest dezechilibru major a determinat cheltuieli publice ridicate în 
majoritatea ţărilor membre ale Uniunii Europene. Cu toate că statele aleg calea 
cea mai promiţătoare pentru sustenabilitatea fi scală: reforme de îmbunătăţire 
a repartizării veniturilor, focusarea pe o mai bună utilizare globală a resurselor 
şi pe efi cientizarea producţie (de exemplu, un cost redus de resurse pe unitate 
de livrare de servicii) în confruntarea cu presiuni legate de cheltuieli iminente, 
criza persistă.

Uniunea Europeană continuă procesul de consolidare fiscală, luptând 
pentru redresarea economiilor naţionale prin măsuri care impun, în primul rând, 
prudenţa fi scală.

În contextul apariţiei şi evoluţiei conceptelor de dezvoltare economică 
şi dezvoltare economică durabilă – ce aduc în discuţie aspecte care depăşesc 
graniţa economiei pure, orientându-se către eliminarea disparităţilor între 
diferite regiuni, îmbunătăţirea şi diversifi carea serviciilor oferite de către stat, 
precum şi creşterea nivelului de trai al cetăţenilor – ne apare nu doar justifi cat, ci 
şi util demersul întreprins pentru a descifra conceptul dezvoltării fi scale. Această 
nouă perspectivă ar trebui să dezvolte economii naţionale cu un grad ridicat de 
protecţie împotriva şocurilor economice într-o Uniune Europeană încă departe 
de federalism fi scal, fi ind un mecanism la îndemâna administraţiilor publice 
europene.

2. Dezvoltarea fi scală, posibilă soluţie la criza economică pentru 
administraţiile publice

Considerăm că dezvoltarea fiscală ar trebui să fie înţeleasă ca proces 
prin care se asigură convergenţa sistemelor fi scale ale statelor membre UE, 
efi cacitatea construcţiei comunitare prin intermediul consolidării fi scale la 
nivel comunitar, precum şi asigurarea unei taxări morale, atât din perspectiva 
autorităţii care se bucură de puterea de a taxa, cât şi din perspectiva subiectului 
supus taxării.

Dezvoltarea fi scală a Uniunii Europene ar trebui să fi e înţeleasă ca mijloc 
de asigurare a dezvoltării economice a Uniunii Europene, de diminuare a 
diferenţelor în ceea ce priveşte economiile statelor membre, de asigurare 
a concurenţei loiale pe Piaţa Comună, precum şi ca un mecanism de 
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extra-protecţie pentru cetăţenii europeni. Prin urmare, considerăm că 
în procesul de elaborare a politicii fiscale a fiecărui stat membru, pentru 
efi cientizarea acesteia, ar trebui luată în calcul dezvoltarea fi scală, cu elementele 
şi limitele impuse de aceasta.

Primul aspect al conceptului dezvoltării fi scale este convergenţa sistemelor 
fi scale naţionale. Acest lucru ar implica un set de proceduri fi scale comune, 
norme fi scale similare, un „impozit european” şi niveluri similare ale presiunii 
fiscale. Toate aceste elemente ar aduce un plus de predictibilitate şi de 
stabilitate a politicilor fi scale naţionale, atât de necesare pentru redresarea 
economiilor europene.

Având în vedere situaţia actuală a dezvoltării unor structuri europene de 
luare a deciziilor, politicile fi scale naţionale nu pot fi  eliminate – situaţie în 
care este necesară coordonarea acestora printr-un set de reguli fi scale comune 
şi supranaţionale. Naşterea unui Cod Fiscal European ar ghida administraţiile 
publice în punerea în aplicare a măsurilor de politică fi scală.

Convergenţa fi scală la nivelul Uniunii Europene este unul dintre conceptele 
economice care a devenit din ce în ce mai important de-a lungul timpului, aspect 
sporit de faptul că taxele şi impozitele reprezintă principalele surse de venit 
pentru bugetele naţionale. Aşadar, concurenţa fi scală este de natura statelor, 
însă în condiţiile în care contribuabilii – fi e ei persoane fi zice sau juridice – se 
bucură de posibilitatea de a migra de la o jurisdicţie fi scală la alta – şi, în general, 
de la cea în care povara fi scală este mai mare către cea în care povara fi scală 
este mai mică – convergenţa fi scală reprezintă un mijloc de contrabalansare a 
concurenţei fi scale dusă la extrem. În plus, „asigurarea convergenţei fi scale în 
UE reprezintă un mijloc de a evita controversele suplimentare dacă concurenţa 
fi scală între statele membre este legală sau morală”1.

Literatura de specialitate apărută încă din anii 1990 semnalează 
conştientizarea faptului că problema convergenţei fi scale este una importantă, 
chiar dacă a debutat în Statele Unite ale Americii, ea urmând a se aplica şi în 
cazul Uniunii Europene.

Astfel, studiile elaborate de Carlino și Mills2, Quah3, Bernard și Durlauf4, 
Evans și Karras5, Li și Papell6 au dus la delimitarea conceptuală a trei tipuri de 
convergenţă fi scală: convergenţa pe termen lung, convergenţă deterministică 
și convergenţa stocastică sau de tip catching-up.

1 I.L. Ţibulcă, Fiscal convergence in the European Union in the context of the Global Financial 
Crisis, în International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Manage 
Sciences, Vol. 4, No. 2, April 2014, p. 156-162, p. 156.

2 G.A. Carlinoand and L. Mills, Are U.S. regional incomes converging? A time series 
analysis, Journal of Monetary Economics 32(2), 1993, p. 335-346.

3 D.T. Quah, Empirical cross-section dynamics in economic growth, European Economic 
Review 37, 1993, p. 426-434.

4 A.B. Bernard and S.N. Durlauf, Convergence in international output, Journal of Applied 
Econometrics 10, 1995, p. 97-108.

5 P. Evans, and G. Karras, Convergence revisited, Journal of Monetary Economics, 37(2), 
1996, p. 249-265.

6 Q. Li and D.H. Papell, Convergence of international output: time series evidence for 
16 OECD countries, International Review of Economics andFinance 8, 1999, p. 267-280.
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Însă, în prezentul studiu convergenţa fi scală va fi  considerată ca având 
punctul de plecare în armonizarea (aproximarea) legislativă, aceasta fi ind o 
metodă mult mai uşor de acceptat de către statele membre și care ar echilibra 
mai uşor situaţia în care pe de o parte se afl ă Uniunea Europeană – construcţie 
supranaţională, iar pe de altă parte, suveranitatea statelor membre.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona competenţele UE 
în ceea ce privește reglementarea impozitelor indirecte au fost sporite. Potrivit 
art. 113 din TFUE, Consiliul UE este împuternicit să adopte reglementări care 
facilitează armonizarea legislaţiilor privind impozitul pe cifra de afaceri şi 
accizele, în măsura în care astfel de prevederi sunt necesare pentru a asigura 
organizarea și funcţionarea pieţei comune și pentru a evita denaturarea 
concurenţei. Aşadar, statele au conştientizat pericolul unor evenimente similare 
crizei economice, motiv pentru care au înţeles necesitatea creşterii atribuţiilor 
Uniunii în materie fi scală.

Însă toate aceste noi prevederi, care presupun convergenţa sistemelor 
fi scale naţionale, lasă sufi cient spaţiu de manevră în ceea ce priveşte competiţia 
fi scală între statele membre, astfel încât consumatorii continuă să se bucure de 
diversitatea de produse şi servicii.

Convergenţa în acest domeniu se realizează prin legislaţia secundară 
elaborată de către Consiliul Uniunii Europene, care – în cele mai multe cazuri – 
ia forma directivelor, obligatorii doar în ceea ce priveşte rezultatele ce trebuie 
obţinute, în timp ce mijloacele de a atinge aceste obiective rămân la alegerea 
statelor.

Impozitarea uniformă ar obliga statele membre cu impozite mai mari să 
reducă nivelul lor – ceea ce ar însemna reducerea veniturilor bugetare ale 
statelor respective, iar statele cu niveluri de impozitare mai mici să crească 
acest nivel – ceea ce creează nemulţumiri în rândul contribuabililor și un grad 
mai mare de evaziune fi scală.

Cu toate că în ceea ce priveşte impozitarea directă Uniunea Europeană 
acţionează marginal, asigurând protejarea obiectivele generale, în ceea 
ce priveşte impozitele indirecte – cele pe consum în mod special – a fost 
întotdeauna o forţă motrice esenţială a convergenţei fi scale.

Articolul 99 din vechiul Tratat UE prevede în mod explicit armonizarea 
impozitelor pe vânzări și a accizelor. Astfel, în 1967 statele membre au fost 
de acord cu privire la trecerea de la taxele pe vânzări la TVA, dar numai după 
alţi zece ani Uniunea Europeană a reuşit să adopte Directiva a şasea TVA. 
Această nouă reglementare în materie a adoptat principiul destinaţiei pentru a 
administra fl uxurile transfrontaliere de bunuri și servicii.

Acest moment a marcat implicarea activă atât a instituţiilor, cât și a 
jurisprudenţei UE în examinarea sistemelor fi scale naţionale și a compatibilităţii 
acestora cu cele patru libertăţi.

Taxa pe valoarea (TVA) este un impozit a cărui adoptare presupune atât 
un grad ridicat de certitudine privind colectarea sa – deoarece nu se bazează 
pe realizarea de venituri, ci doar pe consumul de bunuri – cât şi o facilitate 
mai mare de colectare faţă de alte tipuri de impozite. Din acest motiv TVA 
este un impozit adoptat de majoritatea statelor din lume. Chiar şi majoritatea 
membrilor UE utilizează acest tip de impozit încă dinainte de formarea Uniunii, 
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iar cele care nu aplică TVA sunt încurajate să o facă prin discuţiile purtate de 
Comisia Europeană cu populaţia statelor membre referitor la importanţa TVA 
în statele cu venituri mici1.

Pe de altă parte, faptul că taxa pe valoarea adăugată s-a impus şi în state 
non-membre UE ne îndreptăţeşte să considerăm că ea este forma dominantă 
de taxă generală pe consum în Europa, chiar și fără existenţa Uniunii Europene, 
statele având diverse interese pentru adoptarea sa. Cu siguranţă însă, Uniunea 
Europeană a fost un catalizator pentru evoluţia şi răspândirea TVA.

Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat taxa pe valoarea adăugată 
în 1972, în timp ce statele membre OCDE au adoptat această taxă cu aproape 
15 ani mai târziu. Acest aspect denotă în mod cert2 infl uenţa procesului de 
armonizare desfăşurat de UE asupra sistemelor naţionale de impozitare a 
consumului. Măsurile adoptate au dus la un numitor comun, fără a leza 
suveranitatea statelor membre, asigurând politici fi scale naţionale predictibile 
şi stabile. Cu toate acestea, directiva din domeniul TVA nu a soluţionat utilizarea 
excesivă a ratelor reduse ale impozitelor pentru consum în statele membre. 
Astfel, derogările existente la nivel naţional au fost codifi cate în Directiva TVA 
adoptată de Uniunea Europeană în 1992.

Statele sunt tentate să fraudeze interesul comunitar în gestionarea propriilor 
politici fi scale, motiv pentru care convergenţa fi scală pare a fi  şi un element de 
unitate, care atenuează măsurile dispuse de administraţiile naţionale pentru 
asigurarea intereselor individuale.

Prin urmare, cele mai însemnate progrese privind convergenţa fi scală s-au 
înregistrat în domeniul taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor. În ceea ce 
priveşte TVA, Directiva a şasea TVA (1977) şi Directiva 2006/112/CE stabilesc 
faptul că statele membre trebuie să aibă o rată standard nu mai mică de 15% 
şi nu mai mult de una sau două rate reduse.

Aşadar, în ceea ce priveşte impozitele indirecte principale există convergenţă 
fiscală, statele conformându-se regulilor generale impuse de construcţia 
europeană pentru a proteja concurenţa economică loială.

Referitor la accize, care sunt importante surse de venituri publice, s-a 
înregistrat un progres mai redus faţă de cazul TVA, vizându-se stabilirea unei 
rate minime pentru alcool, tutun și combustibili pe bază de energie.

Acest aspect se explică prin faptul că accizele vin în multiple forme și au 
diferite scopuri, în funcţie de politica internă a fi ecărui stat în parte. În plus, 
consumul specific de bunuri supuse accizelor menţionate anterior diferă 
foarte mult de la o ţară la alta, din cauza diferenţelor de obiceiuri culturale ale 
consumului de alcool, tutun şi energie. Pentru toate aceste motive, este evident 
că traiectoriile naţionale în materie de reglementare a accizelor au fost foarte 
diferite, ţinând cont de particularităţi culturale.

1 A se vedea D. Kurtinaitytė–Venediktovienė, Value Added Tax System and dynamics of rate 
in the period of European Union crisis, în Social Transformation in Contemporary Society, 2013 
(1), online, p. 210.

2 Kemmerling, A., From convergence to diffusion: the EU’s infl uence on national tax 
systems, American Consortium on European Union Studies (ACES) EU Center of Excellence 
Washington, D.C., ACES Cases, No. 2011.2, p. 16.
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Cu toate acestea, armonizarea accizelor la nivelul Uniunii Europene a fost 
un proces important și a aparţinut în totdeauna Uniunii Europene, fi ind un 
mandat al acesteia. În urma apariţiei Pieţei Comune în 1993, UE a adoptat 
directive importante, cum ar fi  2002/84/CEE, care a înlocuit vechiul regim 
duty-free cu un sistem mult mai indulgent de reglementare a cumpărăturilor 
transfrontaliere.

Totodată, directiva a introdus accize minime la alcool și tutun și a decis 
că o rată standard de TVA trebuia să fi e aplicată la aceste bunuri. Această 
reglementare a determinat apariţia unei serii de decizii CEJ infl uente împotriva 
impozitării discriminatorii a produselor interne și externe care conţin alcool.

În consecinţă, prin jurisprudenţa CEJ au fost trasate linii directoare 
în ceea ce priveşte taxarea indirectă la nivelul Uniunii Europene, care au 
temperat administraţiile naţionale, asigurând efi cienţa sistemelor de taxare a 
cumpărăturilor transfrontaliere.

Domeniul impozitării directe rămâne un atribut exclusiv al statelor membre, 
Uniunea Europeană putând să acţioneze doar în măsura în care urmăreşte 
interesul general al funcţionării Pieţei Comune şi reglementează aspectele care 
ţin de impozitarea companiilor şi veniturilor din economii.

Reglementările Uniunii Europene din această arie „au constat într-un 
cod politic de conduită pentru eliminarea regimurile fiscale dăunătoare și 
două măsuri legislative care să asigure un nivel minim efi cient de impozitare 
a veniturilor din economii și eliminarea impozitelor la sursă pentru plăţile 
transfrontaliere de dobânzi și redevenţe între companii asociate”1.

Directiva 2003/48/CE privind impozitarea veniturilor obţinute sub forma 
plăţilor de dobânzi a reprezentat punctul de plecare pentru studiul realizat 
de către Comisia Europeană pentru a stabili o bază comună în impozitarea 
profi tului (CCCTB2).

„Baza fi scală consolidată comună pentru taxarea profi tului își propune 
să abordeze unele impedimente fi scale majore în creștere pe piaţa unică. În 
lipsa unor norme comune de impozitare a profi tului, interacţiunea sistemelor 
fiscale naţionale duce la supra-impozitare și la dubla impunere de multe 
ori, întreprinderile se confruntă cu sarcini administrative mari și costurile de 
conformare cu impozitarea ridicate”3.

În abordarea problematicii convergenţei fi scale, Delgado concluzionează că 
existentă convergenţă în ceea ce privește structura sistemului de impozitare 
și presiunea fi scală în statele membre ale Uniunii Europene în perioada 1965 
– 20054. Așadar, în perioada dinainte de criza economică, statele membre UE 
erau orientate către convergenţă fi scală.

1 F.J. Delgado, M.J. Presno, Convergence of fi scal pressure in the EU: a time series approach, 
2007, p. 10, Department of Applied Economics. University of Oviedo.

2 The Common Consolidated Corporate Tax Base.
3 Propunerea Comisiei către Consiliul de Miniştri privind o bază fi scală consolidată 

comună pentru taxarea profi tului, COM(2011) 121/4, p. 3
4 F.J. Delgado, M.J. Presno, Tax policy convergence in EU: an empirical analysis, 2008, 

Department of Applied Economics. University of Oviedo.
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Acest aspect este uşor de explicat în contextul în care state cu un nivel 
al dezvoltării economice diferit, de la caz la caz, au fost nevoite să se supună 
aceluiaşi set de reguli.

Conform datelor prelucrate de către Achim Kemmerling1, putem concluziona 
că apariţia crizei fi nanciare a infl uenţat în mod negativ procesul de convergenţă 
fi scală a statelor membre UE, care înregistra o tendinţă de creştere înainte de 
2008.

O tendinţă clară de convergenţă fi scală a fost stabilită pentru perioada 1989 
–2007, cu o rată anuală negativă de convergenţă pentru întreaga perioadă. 
Acest aspect este simplu de explicat dacă luăm în considerare faptul că statele 
membre – în contextul crizei economice – sunt mai orientate către urmărirea 
propriilor interese, decât către interesul comunitar. Din acest motiv este 
important să acordăm o atenţie sporită convergenţei fi scale.

Prin urmare administraţiile statelor membre ţin din ce în ce mai mult cont 
de politica Uniunii Europene atunci când vine vorba de punerea în aplicare a 
politicilor fi scale naţionale.

Uniunea Europeană a întreprins câţiva pași în direcţia armonizării 
impozitelor pe venit. Aceasta acţionează în măsura în care legislaţiile naţionale 
interferează cu cele patru libertăţi ale Pieţei Comună, domeniul impozitelor 
pe venit fi ind, în prezent, controlat indirect de către UE. Cu toate că există o 
tendinţă de codifi care a legislaţiei fi scale la nivelul Uniunii Europene, în special în 
ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată şi accizele, procesul de convergenţă 
fi scală ar trebui să vizeze elaborarea unui Cod Fiscal European, care să faciliteze 
activitatea administraţiilor publice în ceea ce priveşte stabilirea bazelor de 
impozitare, a tipurilor de impozite şi a modului de colectare a acestora. Acest 
cod ar aduce un grad de previzibilitate activităţilor din domeniul politicii fi scale, 
aspect deosebit de important în contextul economiilor europene dezechilibrate.

În ceea ce priveşte consolidarea fi scală, literatura de specialitate prezintă 
multiple variante pentru a defi ni acest concept, utilizând fi e factori economici 
(ciclul afacerilor, starea fi nanţelor publice), fi e factorii politici (guvernanţă 
fi scală, rezultate electorale, consolidări graduale vs. consolidări bruşte etc.).

Conceptul de consolidare fi scală se referă la ansamblul de strategii create şi 
implementate cu scopul de a minimiza defi citele bugetare, limitând în acelaşi 
timp acumularea datoriei publice2.

1 From convergence to diffusion: The EU’s infl uence on national tax systems, American 
Consortium on European Union Studies (ACES) EU Center of Excellence Washington, D.C., 
ACES Cases, No. 2011.2.

2 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=984
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Figura 2. Echilibrul bugetului public U – 27 (2005 -2012)1

Conform datelor recente, datoria publică brută a ţărilor UE-27 este încă în 
creștere, iar în anul 2012 s-a ridicat la mai mult de 87% din PIB. Acest raport 
depășește cu mult nivelul de 100% în: Grecia (162%), Italia (127%), Portugalia 
(121%) și Irlanda (117%).

Potrivit Analizei anuale a Comisiei Europene aferente anului 2011, statele 
membre au fost clasifi cate în funcţie de defi citul bugetar raportat la Produsul 
Intern Brut și la importurile nete de bunuri și servicii, după cum urmează: trei 
dintre ele nu înregistrează dezechilibre vizibile (Luxemburg, Suedia și Estonia), 
unsprezece înregistrează dezechilibre fiscale (Austria, Belgia, Danemarca, 
Finlanda, Germania, Lituania, Malta, Olanda, Republica Cehă, Slovenia 
și Ungaria), în timp ce restul, printre care și România, înregistrează atât 
dezechilibre fi scale, cât şi dezechilibre macroeconomice.

Datele prezentate mai jos arată că toate ţările luate în considerare, au 
aplicat măsuri de ajustare care vizează atât cheltuielile publice, cât și veniturile 
publice, ajustarea medie fi ind mai mare în al doilea caz.

Printre rezultatele obţinute în această perioadă se detașează ca extreme, pe 
de o parte Irlanda și Ungaria, iar pe de altă parte Italia, Franţa și Portugalia. De 
asemenea, Irlanda este un bun exemplu pentru ajustările fi scale orientate către 
venituri, în timp ce Danemarca pentru ajustarea cheltuielilor publice.

Printre măsurile adoptate pentru consolidarea fi scală putem enumera: 
introducerea amortizării accelerate, scutirea profi tului reinvestit, renunţarea 
la tratament fiscal favorabil pentru unele venituri sau activităţi (Austria, 
Franţa, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburg), reduceri de tarife pentru anumite 
tranzacţii sau facilităţi de plată pentru TVA (Belgia, Finlanda), scutiri sau 
deduceri pentru veniturile individuale, impozite pe profi t sau subvenţii pentru 

1 G. Kolev, J. Matthes, Smart Fiscal Consolidation A Strategy for Achieving Sustainable 
Public Finances and Growth, © Centre for European Studies 2013, p. 14.
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plăţi de dobânzi (Bulgaria, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Luxemburg, 
Olanda, Portugalia), reduceri ale ratei impozitelor pe profi t sau a contribuţiilor 
la asigurările sociale (Republica Cehă, Franţa, Germania, Polonia), amânarea 
plăţii impozitelor (Danemarca), stimulente fi scale pentru crearea de noi locuri 
de muncă (Finlanda, Luxemburg), creșteri ale unor rate directe sau indirecte 
de impozitare (Ungaria, România, Italia, Lituania), reducere sau anulare a unor 
prestaţii sociale (România, Ungaria, Germania, Franţa, Portugalia, Spania), 
reducerea și plafonarea anumitor categorii de cheltuieli publice.

Consolidarea fi scală este un proces care se derulează în dublu sens, printr-un 
efort susţinut al administraţiilor naţionale, dar şi al Uniunii Europene. Măsurile 
menţionate anterior au fost dublate de măsuri europene.

Astfel, criteriile impuse prin Tratatul de la Maastricht presupun ca defi citul 
bugetar al statelor membre să nu depăşească 3% din Produsul Intern Brut, iar 
datoria publică să nu depăşească 60% din Produsul Intern Brut. Aceste reguli 
au fost reiterate prin Pactul de Stabilitate şi Creştere, însă acesta din urmă a 
impus obiectivele bugetare pe termen mediu, care vor fi  defi nite pentru fi ecare 
stat în parte ţinând cont de gradul de îndatorare şi a potenţialului de creştere 
economică. Acestea vor fi  între -1% din PIB pentru ţările cu o îndatorare mică 
şi un potenţial de creştere sporit şi 0 sau chiar o valoare pozitivă pentru ţările 
cu datorie mare şi un potenţial de creştere scăzut.

„Pactul de Stabilitate şi Creştere prevede, de asemenea, monitorizare 
crescută, în cadrul revizuirii anuale a programelor de stabilitate ale ţărilor 
participante la zona euro (și a programelor de convergenţă ale celor care nu 
fac parte din zona euro)”1.

Pentru a asigura succesul consolidării fi scale, aceasta trebuie să aibă în 
vedere reducerea cheltuielilor pe baza unor politici economice austere, care 
să asigure echilibrul şi prudenţa bugetar – fi scală, impactul ei pozitiv asupra 
efi cienţei și durabilitatea măsurilor pentru reducerea cheltuielilor.

Ultimul aspect al dezvoltării fi scale care ar trebui urmărit pentru echilibrarea 
economiilor europene este o taxare morală. Aceasta ar fi  „văzută ca motivaţia 
intrinsecă de a plăti impozite, ... instrument-cheie care ajută la explicarea 
conformării fi scale”2, ori ca „obligaţia morală de a plăti impozite sau convingerea 
că plata impozitelor contribuie la societate”3.

Cu toate acestea, considerăm că taxarea morală ar trebui să vizeze şi 
autorităţile îndrituite să taxeze. Criza economică nu ar trebui să fi e o justifi care 
pentru abuzul de putere în ceea ce priveşte taxarea.

Din perspectiva autorităţii, taxarea morală ar presupune două aspecte: 
legitimitatea puterii fi scale şi o impunere fi scală rezonabilă.

1 S. Kennedy, J. Robbins, F. Delorme, The role of fi scal rules in determining fi scal performance, 
p. 3 și urm., informaţie preluată de pe site-ul https://ssrn.com/abstract=2094473

2 B. Torgler, C.A. Schaltergger, Tax Morale and Fiscal Policy, p. 2, CREMA Working Paper 
2005-30, Basel, Center for Research in Economics, Management and the Arts, informaţie 
accesată pe site-ul http://www.crema-research.ch/papers/papers05.htm 

3 B.S.Frey, B. Torgler, Tax morale and conditional cooperation, Journal of Comparative 
Economics 35 (2007) 136–159, p. 140.



144

Primul aspect s-ar traduce prin sloganul „Nicio taxare fără reprezentare”1, 
care justifi că ideea conform căreia cetăţenii trebuie să ofere încrederea lor 
instituţiilor care vor fi  abilitate să impună taxe asupra veniturilor realizate de 
către contribuabili.

Cel de-al doilea aspect presupune stabilirea nivelului presiunii fi scale într-o 
manieră în care să nu fi e periclitată normala desfăşurare a activităţii agenţilor 
economici sau nivelul de trai al cetăţenilor pe care statele au obligaţia de-ai proteja.

Nerespectare acestor două elemente se va traduce prin lipsa unei taxări 
morale pentru cei care sunt supuşi presiunii fi scale. Astfel, evaziunea fi scală şi 
economia subterană pot căpăta propoţii alarmate, probleme care nu sunt de 
dorit pentru economiile europene în curs de redresare.

De aceea, considerăm că toate aspectele prezentate anterior vin să dea 
conţinut noţiunii de dezvoltare fi scală, concept care poate fi  gândit şi aplicat 
ca o măsură de asigurare a redresării economice.

Concluzii

Dezvoltarea fiscală poate reprezenta o posibilă soluţie de redresare a 
economiilor europene pentru administraţiile publice. În acest sens, urmărirea 
celor trei elemente ale acestui concept prezentate mai sus poate fi  un punct de 
legătură între interesele statelor membre pe plan fi scal şi interesul comunitar 
general.

De aceea considerăm că aplicarea unui limite maxime a nivelului presiunii 
fi scale în fi ecare stat, pentru patru categorii de impozite – TVA, accize, impozit 
pe profi t, impozit pe venit – ar reprezenta o metodă efi cientă de a asigura 
convergenţa fi scală a sistemelor naţionale.

Convergenţa celor patru tipuri de impozite ar trebui să se realizeze deoarece 
acestea au cea mai mare pondere în bugetele naţionale; pentru că acestea 
acoperă atât aria impozitelor directe, cât şi pe cea a celor indirecte; pentru că 
vizează atât persoanele fi zice, cât şi persoanele juridice, dar şi pentru că au un 
impact major asupra agenţilor economici.

Convergenţa fiscală este un prim pas către unificarea fiscală la nivelul 
Uniunii Europene, fi ind absolut necesară deoarece aceasta nu se poate realiza 
brusc – ci treptat, în etape. Ce putem vedea, din analiza prezentată anterior este 
faptul că în cazul Uniunii Europene procesul de convergenţă fi scală este în plină 
desfăşurare, asigurând o bună funcţionare a Pieţei Comune, dar şi o minimă 
protecţie a statelor membre împotriva concurenţei economice distorsionate.

Consolidarea fi scală, ca termen care este folosit pentru a descrie crearea de 
strategii cu scopul de a minimiza defi citele bugetare, marchează eforturile unui 
guvern local sau naţional pentru a reduce nivelul datoriei efectuate. Un accent 
sporit acordat acestui element ar putea duce la evitarea unor situaţii similare 
crizei datoriei suverane din Grecia.

Consolidarea fi scală este un aspect foarte important ce ţine de politica 
fi scală, aceasta asigurând un buget public echilibrat, dar şi o economie naţională 
funcţională. Din această perspectivă consolidarea fi scală a Uniunii Europene a 

1 Expresie folosită în Statele Unite ale Americii pentru a protesta împotriva taxării impuse 
de către Parlamentul britanic în 1765 prin Legea privind taxa de timbru.



145

început în urmă cu trei decenii, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Maastricht prin intermediul căruia au fost introduse criteriile de convergenţă. 
Procesul de consolidare fi scală – ţinând pasul cu evoluţia Uniunii Europene – 
a continuat, dobândind o şi mai mare importanţă odată cu apariţia şi derularea 
crizei economice, care a impus bugete de austeritate şi o atenţie sporită la 
datoriile publice ale statelor membre.

Ultimul element care intră în componenţa dezvoltării fiscale – taxarea 
morală – urmăreşte atât autorităţilor care deţin puterea de a taxa, cât şi pe cele 
ale subiecţilor supuşi taxării. Din perspectiva autorităţilor, moralitatea taxării 
trebuie să presupună legitimitatea, dar şi să ia în calcul raportul dintre indicele 
preţurilor şi puterea de cumpărare a banilor – pe de o parte – şi indicele de 
taxare, pe de altă parte. Din perspectiva subiecţilor supuşi taxării, moralitatea 
taxării ar trebui corelată cu gradul de evaziune fiscală, nivelul economiei 
subterane, numărul sancţiunilor aplicate pentru nerespectarea obligaţiilor 
fi scale şi gradul de conformare fi scală.

În fi nal, în contextul unei politici fi scale majoritar naţionale, rămâne la 
alegerea administraţiilor dacă deciziile şi acţiunile de redresare economică vor 
ţine cont de ideea dezvoltării fi scale a statelor membre ale Uniunii Europene.
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Aspecte privind posibila neconstituţionalitate a unor 
dispoziţii legale privitoare la suspendarea mandatului 

autorităţilor publice locale alese în unităţile 
administrativ-teritoriale ajunse în stare de insolvenţă

Conf. univ. dr. Cristian CLIPA
Universitatea de Vest din Timişoara

Introducere

O.U.G. nr. 46 din 2013 reglementează, printre altele, starea de insolvenţă 
a unităţilor administrativ-teritoriale. În cadrul acestei proceduri, la cererea 
administratorului judiciar, judecătorul-sindic poate solicita suspendarea unor 
atribuţii ale primarului sau, după caz, ale preşedintelui consiliului judeţean, 
respectiv a acelora care implică calitatea acestora de ordonatori principali 
de credite. O atare posibilitate, respectiv o astfel de măsură pune în discuţie 
legitimitatea constituţională a unui astfel de scenariu, ştiut fi ind faptul că, 
în principiu, suveranitatea naţională aparţine poporului, care o exercită prin 
organele sale reprezentative, în rândul cărora se găsesc şi primarii şi preşedinţii 
consiliilor judeţene. Numai că tot atât de adevărat este şi faptul că Legea 
fundamentală a României stabileşte faptul că astfel de autorităţi – primari 
şi preşedinţi ai consiliilor judeţene – funcţionează în condiţiile legii, iar Legea
(în speţă, O.U.G. cu nr. 46/2013) prevede o situaţie de excepţie în care atribuţiile 
de ordonator principal de credite al unor astfel de autorităţi ale administraţiei 
publice locale pot fi  preluate de administratorul-judiciar. În sfârşit, având în 
vedere faptul că starea de insolvenţă reprezintă, în sine, o situaţie excepţională, 
apreciem că, într-un astfel de caz, sunt incidente în materie dispoziţiile 
art. 53 alin. (1) din Constituţia României, text privitor la restrângerea exerciţiului 
unor drepturi sau libertăţi pentru apărarea ordinii publice, dar şi a drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor.

Conţinut

Intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 46/2013 aşează pentru prima dată 
în România un regim juridic al crizei financiare şi a insolvenţei unităţilor 
administrativ-teritoriale. Un atare act normativ – distinct de cel adoptat prin 
Legea cu nr. 85/2014 – s-a dorit a fi  un suport juridic pentru administrarea 
patrimoniului unei unităţi administrativ-teritoriale în situaţiile excepţionale 
de criză fi nanciară sau de insolvenţă. Calitatea unui atare act normativ este, 
fără doar şi poate, discutabilă, însă absenţa lui ar fi  dus la situaţia ca unităţile 
administrativ-teritoriale care au acumulat arierate să nu poată depăşi 
această stare în condiţii reglementate şi sub presiunea unor constrângeri 
instituţionalizate, menite a scoate autorităţile administraţiei publice locale 
din starea de blazare şi dezinteres faţă de starea patrimoniului acelor unităţi 
administrativ-teritoriale pe care ele – autorităţile în cauză – le conduc şi le 
gestionează.
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Potrivit art. 41 din cuprinsul O.U.G. cu nr. 46/2013, „în conformitate cu 
art. 75 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 273/2006, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, administratorul judiciar poate propune judecătorului-sindic 
suspendarea atribuţiilor de ordonator principal de credite şi dispunerea preluării 
acestor atribuţii de către administratorul judiciar”.

Alin. (11) şi (13) al art. 75 din Legea cu nr. 273/2006 instituie două situaţii în 
care administratorul judiciar poate propune judecătorului-sindic pronunţarea 
unei hotărâri prin care atribuţiile de ordonator principal de credite (ale 
primarului sau, după caz, ale preşedintelui consiliului judeţean) să fi e preluate 
de un astfel de administrator, şi anume:

a) atunci când planul de redresare a insolvenţei nu este supus aprobării sale 
de către autoritatea deliberativă (consiliul local sau consiliul judeţean, după caz) 
sau, deşi supus formalităţii aprobării, nu este aprobat în termenele prevăzute de 
alin. (7) şi (10) ale aceluiaşi art. 75 din Legea cu nr. 273/2006;

b) atunci când planul de redresare a insolvenţei aprobat de autoritatea 
deliberativă competentă nu este respectat.

În ambele situaţii mai sus evocate, potrivit legii, atribuţiile aferente calităţii 
de ordonator principal de credite aparţinând primarului sau preşedintelui 
consiliului judeţean, după caz, sunt suspendate.

Textele pozitive evocate în acest loc ridică, din punctul nostru de vedere, 
mai multe probleme de constituţionalitate. Concret, apreciem că ele aduc 
atingere art. 2 şi art. 121 din Legea noastră fundamentală. Art. 2 alin. (1) al 
Constituţiei României stabileşte faptul că „suveranitatea naţională aparţine 
poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite 
prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum”; alin. (2) al 
aceluiaşi text adaugă precizator faptul că „nici un grup şi nicio persoană nu pot 
exercita suveranitatea în nume propriu”. Art. 121 al Constituţiei noastre are 
următorul conţinut:

„(1) Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia 
locală în comune şi în oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în 
condiţiile legii.

(2) Consiliile locale şi primarii funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi 
administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe.

(3) Autorităţile prevăzute la alineatul (1) se pot constitui şi în subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale municipiilor”.

Prima problemă pe care o ridică sumara analiză de faţă este aceea a 
înţelesului noţiunii de „ordonator principal de credite”. În sfera acestei noţiuni 
intră, la nivelul administraţiei publice locale, acele persoane care dispun asupra 
folosirii creditelor bugetare, acordate potrivit legii şi în condiţiile stabilite de 
ea, respectiv primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene. În situaţia de excepţie 
menţionată de art. 41 din O.U.G. nr. 46/2013, la prima vedere, ar ajunge să fi e 
suspendate doar acele atribuţii ale primarului sau, după caz, ale preşedintelui 
consiliului judeţean (ales la nivelul unităţii administrativ-teritoriale ajunsă în 
stare de insolvenţă) de ordonator principal de credite, nu totalitatea atribuţiilor 
acestor autorităţi ale administraţiei publice locale. Chiar şi la o analiză de 
suprafaţă a prerogativelor primarilor, respectiv ale preşedinţilor consiliilor 
judeţene se poate lesne observa faptul că, în realitate, o pondere covârşitoare a 
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acestor prerogative implică, direct sau indirect, bugetul unităţilor administrativ-
teritoriale pe care aceste autorităţi alese ale administraţiei publice locale le 
conduc. Plata salariilor personalului încadrat la nivelul administraţiei publice 
locale, plata serviciilor comunitare de utilităţi publice, plata obligaţiilor băneşti 
asumate de unitatea administrativ-teritorială prin contracte încheiate cu 
profesioniştii (contracte civile sau administrative), dispoziţiile de imputare, 
dispoziţiile prin care se dispune încasarea diverselor creanţe bugetare ori 
recuperarea (inclusiv pe calea executării silite) a acelor creanţe care nu au 
fost stinse benevol. Mai toate aceste atribuţii sunt specifi ce unui ordonator 
principal de credite şi ele ocupă – cantitativ, dar şi calitativ – un loc însemnat în 
ansamblul atribuţiilor unui primar sau al unui preşedinte al unui consiliu local.

Ce se întâmplă în cazul în care administratorul judiciar al unei unităţi 
administrativ-teritoriale ajunsă în stare de insolvenţă solicită judecătorului-
sindic aplicarea art. 41 din O.U.G. nr. 46/2013? Potrivit acestui din urmă act 
normativ, prin hotărârea judecătorească pronunţată la cererea administratorului 
judiciar, judecătorul-sindic dispune suspendarea atribuţiilor de ordonator 
principal de credite în ceea ce-l priveşte pe primar sau, după caz, pe preşedintele 
consiliului judeţean şi, totodată, îl împuterniceşte (abilitează/mandatează) pe 
administratorul judiciar să exercite aceste atribuţii de ordonator principal de 
credite. În mai puţine cuvinte, administratorul judiciar ajunge în situaţia de 
a exercita însemnate şi numeroase atribuţii aferente unui mandat de primar 
sau, după caz, de preşedinte al unui consiliu judeţean. O astfel de situaţie 
pune în discuţie constituţionalitatea textului art. 41 din O.U.G. cu nr. 46/2013 
(analizat în acest loc). Căci este pentru oricine evident faptul că unui astfel de 
administrator judiciar nu i se poate recunoaşte calitatea de organ reprezentativ 
prin care să fi e exercitată suveranitatea naţională (nici măcar la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale) de către popor. Şi tot atât de adevărat este şi faptul că 
un astfel de administrator judiciar nu este învestit prin alegeri libere, periodice 
şi corecte, ci printr-o hotărâre judecătorească dată de un judecător-sindic. În 
sfârşit, ar fi  difi cil de acceptat ideea că autonomia locală, în comune sau în 
oraşe, se poate realiza prin administratori judiciari, anume desemnaţi în acest 
sens la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale ajunse în stare de insolvenţă.

Rigoarea ne obligă însă la a analiza subiectul abordat şi în contextul 
prevederilor art. 121 alin. (2) din Constituţie, text potrivit căruia „consiliile locale 
şi primarii funcţionează, în condiţiile legii (s.n.), ca autorităţi administrative 
autonome și rezolvă treburile publice din comune şi oraşe”. Prin urmare, 
textul Legii fundamentale stabileşte – într-adevăr – faptul că autorităţile 
executive constituite la nivelul oraşelor (şi sectoarelor Municipiului Bucureşti) 
funcţionează în condiţiile legii, ceea ce înseamnă că legea însăşi stabileşte 
condiţiile în care primarii îşi exercită atribuţiile şi tot ea instituie acele situaţii 
de excepţie în care exerciţiul mandatului acestor primari poate fi  supus unor 
restrângeri. În cazul de faţă, practic, asistăm la un partaj de competenţă între 
un primar ales (şi a cărui legitimitate decurge din votul universal prin care a 
fost desemnat) şi un administrator judiciar numit prin hotărâre a judecătorului 
sindic. Aveam de-a face, din punctul nostru de vedere, cu o măsură excepţională, 
dispusă într-o situaţie excepţională, astfel că art. 41 din conţinutul O.U.G. cu 
nr. 46/2013 reprezintă un caz de aplicare în materia organizării şi funcţionării 
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unităţilor administrativ-teritoriale a unui (clasic) principiu de drept public 
potrivit căruia salus rei publicae suprema lex est. Suntem într-o ipoteză de 
neconstituţionalitate? Credem că nu. Deşi poate părea paradoxal, în susţinerea 
acestui răspuns invocăm dispoziţiile art. 53 alin. (1) din Constituţia României, 
text în conformitate cu care „exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate 
fi  restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea 
(…) ordinii (…) publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor (…)”. Acest text 
poate constitui un just temei pentru preluarea, în condiţiile speciale ale stării 
de insolvenţă a unei unităţi administrativ-teritoriale, de către administratorul 
judiciar a prerogativelor de ordonatori principali de credite exercitate, în condiţii 
normale, de primari sau, după caz, de preşedinţi ai consiliilor judeţene. În fond 
şi la urma urmei, atât suveranitatea, cât şi autonomia locală sunt – în sens larg – 
drepturi, al căror exerciţiu poate fi  suspus unor legitime restrângeri, atunci 
când situaţii excepţionale impun astfel de măsuri. Ipoteza de faţă ar fi  acea 
că aşezarea unei unităţi administrativ-teritoriale în stare de insolvenţă se 
face tocmai pentru redresarea patrimoniului unui astfel de subiect de drept 
şi în scopul de a asigura, pe viitor, viabilitatea funcţionării sale, astfel încât, 
la nivelul administraţiei locale, să poate fi  conservată ordinea de drept şi să 
poată fi  furnizate colectivităţii locale (direct afectată de starea de insolvenţă) 
servicii publice esenţiale. Sunt sufi ciente motive pentru care exerciţiul dreptului 
(colectiv) la suveranitate, respectiv la autonomie locală să sufere parţiale 
restrângeri, odată cu şi prin preluarea prerogativelor de ordonator principal 
de credite de către administratorul judiciar de la primarul sau, după, caz de la 
preşedintele consiliului judeţean care conduce unitatea administrativ-teritorială 
ajunsă în stare de insolvenţă.

La rândul său, art. 42 din acelaşi act normativ mai sus evocat, statuează „în 
cazul desemnării administratorului judiciar ca ordonator principal de credite, 
acesta preia controlul activităţilor cu incidenţă asupra situaţiei fi nanciare şi/sau 
patrimoniale ale aparatului de specialitate al primarului sau consiliului judeţean 
şi din instituţiile sau serviciile publice de interes local sau judeţean, după caz, 
şi exercită temporar atribuţiile conferite de lege primarului sau preşedintelui 
consiliului judeţean, în numele şi pe contul acestuia, în limita competenţelor 
stabilite de către judecătorul-sindic”.

În sfârşit, art. 71 din aceeaşi O.U.G. cu nr. 46/2013 are următorul conţinut:
„Pe perioada în care unitatea administrativ-teritorială este declarată în 

stare de insolvenţă, potrivit prevederilor art. 75 din Legea nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite şi 
autoritatea deliberativă nu pot, fără avizul administratorului judiciar:

a) să emită dispoziţii sau să adopte hotărâri, după caz, care pot conduce 
la o creşterea obligaţiilor fi nanciare, cu excepţia celor prevăzute prin lege, sau 
să efectueze alte cheltuieli în afara celor necesare furnizării serviciilor publice 
esenţiale;

b) să înfi inţeze noi servicii sau instituţii publice de interes local sau judeţean;
c) să răspundă oricăror obligaţii fi nanciare contractate înainte de iniţierea 

procedurilor, cu excepţia obligaţiilor aprobate expres în planul de redresare a 
insolvenţei unităţii administrativ-teritoriale;
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d) să împrumute fonduri cu excepţia împrumuturilor de refinanţare a 
datoriei publice;

e) să angajeze personal suplimentar”.
În interpretarea acestor din urmă texte, câteva observaţii se impune, după 

cum urmează:
– pe perioada în care exercită atribuţiile de ordonator principal de credite 

la nivelul unităţii administrativ-teritoriale ajunsă în stare de insolvenţă, 
administratorul judiciar are obligaţi de a conlucra cu consiliul local sau 
cu consiliul judeţean, după caz;

– administratorul-judiciar nu îşi subordonează autorităţile locale 
deliberative constituite la nivelul unităţii administrativ-teritoriale ajunsă 
în stare de insolvenţă;

– pe perioada exercitării atribuţiilor de ordonator principal de credite, 
administratorul judiciar poate emite dispoziţii (similare cu cele ale 
primarului sau, după caz, ale preşedintelui consiliului judeţean), care vor 
fi  comunicate autorităţilor publice locale deliberative şi vor fi  supuse 
controlului de legalitate exercitat de judecătorul-sindic;

– administratorul-judiciar va reprezenta unitatea administrativ-teritorială 
ajunsă în stare de insolvenţă în raporturile acesteia cu autorităţile 
publice, dar şi cu subiectele de drept privat, inclusiv cu ocazia încheierii 
de către respectiva unitate a unor contracte cu terţe persoane;

– în sfârşit, acelaşi administrator-judiciar va aviza orice dispoziţie a 
autorităţii publice locale executive ori hotărâre a autorităţii publice 
locale deliberative, în situaţia în care astfel de acte administrative 
implică fondurile băneşti ori alte elemente de patrimoniu aparţinând 
unităţii administrativ-teritoriale ajunsă în stare de insolvenţă.

Această preluare de către administratorul judiciar a atribuţiilor de ordonator 
principal de credite (atribuţii ce aparţin, în principiu, primarului sau preşedintelui 
consiliului judeţean) încetează în următoarele situaţii:

– când din ofi ciu sau la cerere, judecătorul-sindic dispune încetarea acestei 
situaţii, urmare a dispariţiei condiţiilor care au ocazionat instituirea ei;

– când autoritatea deliberativă constată, prin hotărâre, faptul că unitatea 
administrativ-teritorială şi-a revenit, respectiv sunt îndeplinite condiţiile 
pentru ca ea să treacă de la starea de insolvenţă la cea de criză fi nanciară 
sau chiar la cea de normalitate.



151

Dezbateri:
Conf. univ. dr. Benonica Vasilescu:
Este clar o încălcare a principiului autonomiei locale: nu se știe care este 

situaţia autorităţilor locale alese, dacă e o încetare a mandatului și dacă adaugă 
la lege la situaţiile deja reglementate, la plata drepturilor salariale ...

Conf. univ. dr. Simona Gherghina:
Nu trebuie să uităm că principiul autonomiei locale nu este un obiectiv în 

sine. El este subordonat unui obiectiv mai larg, menţionat de autor, anume acela 
că autonomia servește rolului pe care trebuie să îl îndeplinească administraţia 
locală. Starea de criză și de insolvenţă, așa cum sunt reglementate – perfectibil – 
de către legea română pleacă de la premisa unei administraţii care a eșuat, care 
este incapabilă să-și plătească datoriile, iar această criză fi nanciară și insolvenţa 
sunt încadrate foarte precis de lege – nu ai fost capabil să-și plătești datoriile 
semnifi cative un timp foarte îndelungat, minimum 90 sau chiar 120 de zile 
în cazul insolvenţei. Ai fost ales, ai avut niște instrumente, dar nu ai reușit. 
Întrebarea apare: ce punem în locul procedurii de criză? Sunt de acord că ea este 
concepută în mod incomplet, că este gândită probabil din perspectivă privatistă 
– fără intervenţia unui specialist în drept administrativ care să fi  atras atenţia la 
particularităţi – dar premisa de la care plecăm pentru a da o soluţie e corectă, 
consider că ceva trebuie făcut, nu poţi să-l lași să nu-și plătească datoriile la 
nesfârșit.

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:
Adevărat, iar ordonanţa a fost făcută de privatiști, fără consultarea unui 

specialist în dreptul public. Am însă următoarea întrebare: dacă procedura 
de insolvenţă trenează și mandatele celor aleși deja sunt suspendate, mai 
organizezi alegeri locale după o vreme? Mandatele suspendate se socotesc 
a fi în inactivitate, se împlinește termenul până la care trebuie organizate 
alegeri locale generale; le organizezi: alegi niște consilieri și un primar care 
din start au mandatele suspendate? Le poţi atrage răspunderea patrimonială 
a celor aleși, chiar dacă au mandatele suspendate, dar cine îmi garantează 
mie că un administrator judiciar – oricând schimbabil de judecătorul sindic 
– și chiar judecătorul sindic, care se poate implica în managementul unităţii 
administrativ-teritoriale vor fi  mai buni administratori și se vor bucura de mai 
multă legitimitate decât niște autorităţi? Plus că nu vor cunoaște de la înălţimea 
poziţiei de magistrat ori din zona de interes privat a administratorului judiciar 
toate chestiunile care ţin de dreptul public.

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
Este clar că reglementarea a urmat tiparul privat și o aplicăm în zona dreptul 

public. Să ne aducem aminte și faptul că în perioada interbelică a dominat teoria 
caracterului veșnic solvabil al colectivităţii locale.
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Măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă 
la nivel naţional și european

Dr. Dana VULPAȘU
E-mail: danavulpasu@yahoo.com

Din ce în ce mai mult, natura riscurilor și protejarea populaţiei necesită o 
muncă intensă de pregătire pentru identifi carea riscurilor, prevedere a măsurilor 
ce trebuie luate dacă acestea se realizează, confi gurare a mijloacelor de ajutor. 
Sub denumirea de „planifi care”, sunt reunite deci măsurile în realitate destul 
de variate. Doctrina franceză1 arată că acestea relevă securitatea civilă, care 
potrivit articolului L 112-1 din Codul francez de securitate internă are ca obiect 
prevenirea riscurilor de orice natură, informarea și alertarea populaţiei precum 
și protejarea persoanelor, a bunurilor și a mediului înconjurător împotriva 
accidentelor, catastrofelor prin pregătirea și punerea în aplicare a măsurilor 
și mijloacelor potrivite de către stat, colectivităţile teritoriale și de către alte 
persoane publice sau private, iar în conformitate cu articolul L 112-2 statul 
defi nește doctrina și coordonează mijloacele2.

Diversele planuri de prevenire a riscurilor naturale, tehnologice, de expunere 
la zgomot au statute variabile și uneori incerte, însă au ca obiect informarea 
administraţilor, orientarea acţiunii administrative (în special în materie de 
urbanism) și împiedicarea accidentelor și catastrofelor. Alte planuri au ca obiect 
stabilirea unei liste de măsuri de luat în funcţie de gravitatea circumstanţelor: 
de exemplu, Directiva franceză interministerială din 7 aprilie 2005 cu privire 
la acţiunea puterii publice în caz de eveniment care antrenează o situaţie 
de urgenţă radiologică3. Alte situaţii se limitează să prevadă organizarea și 
mobilizarea ajutoarelor, cum sunt planurile ORSEC4.

În România, astfel de situaţii întâlnim în cazul declarării stărilor de alertă, în urma 
căreia se pun în aplicare, în regim de urgenţă, măsurile de prevenire și planurile de 
acţiuni pentru limitarea și înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă.

Cadrul legal al acestor situaţii îl constituie Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 
de Urgenţă, modifi cată și completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2014, prin care se înfi inţează, se organizează și funcţionează Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă pentru prevenirea și 
gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea și coordonarea resurselor umane, 
materiale, fi nanciare și de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate.

În sensul acestui act normativ, situaţiile de urgenţă sunt evenimente 
excepţionale, cu caracter nonmilitar, care prin amploare și intensitate ameninţă 

1 D. Truchet, Droit administratif, Presses Universitaires de France, 5e edition, Paris, 2013, 
p. 319.

2 http://www.legifrance.gouv.fr/affi chCode.do;jsessionid=4D584FB4DDE84E50DED3D
72FA356EDED.tpdjo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025508541&cidTexte=LEGITEXT000
025503132&dateTexte=20120618, accesat în data de 04.01.2013.

3 http://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446912&da
teTexte=&categorieLien=id, accesat în data de 04.01.2013.

4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Orsec, accesat în data de 04.01.2013.
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viaţa și sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale 
importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea 
de măsuri și acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare și managementul 
unitar al forţelor și mijloacelor implicate.

Menţionăm cu titlu de exemplu Hotărârea Comitetului Naţional de Urgenţă 
nr. 1/2014 privind declararea stării de alertă în judeţele Brăila, Buzău și Vrancea, 
în care au fost prevăzute activităţile întreprinse pentru asigurarea funcţiilor de 
sprijin pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă:

– asigurarea, sub comanda unitară, a utilajelor, a altor mijloace de intervenţie, 
precum și a carburantului necesar pentru acţiunile de deszăpezire;

– organizarea transportului, depozitării și distribuţiei alimentelor de prima 
necesitate pentru populaţia afectată;

– asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în faza prespitalicească și în 
cadrul unităţilor sanitare;

– ierarhizarea acţiunilor de intervenţie, pe localităţi și categorii de drumuri;
– planifi carea și pregătirea resurselor și serviciilor;
– asigurarea funcţionării reţelelor de distribuţie a energiei electrice, a serviciilor 

de utilitate publică, precum și a reţelelor de comunicaţii și informatică;
– căutarea, descarcerarea și salvarea persoanelor afectate sau sinistrate;
– menţinerea ordinii publice;
– asigurarea logisticii intervenţiilor;
– informarea, înștiinţarea și avertizarea populaţiei;
– posibilitatea interzicerii circulaţiei pe drumurile publice din zonele 

afectate a transporturilor de substanţe periculoase;
– asigurarea capacităţii de localizare și stingere a incendiilor;
– asigurarea transportului forţelor și mijloacelor de intervenţie, 

persoanelor evacuate și altor resurse;
– asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate;
– asigurarea logistică a intervenţiei;
– reabilitarea zonei afectate;
– orice alte măsuri pentru restabilirea stării de normalitate.
Și la nivelul Uniunii Europene întâlnim astfel de situaţii, în special cele 

prevăzute de articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a 
cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituie a Autorităţii Europene 
pentru Siguranţa Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei 
produselor alimentare1, atunci când produsele alimentare sau hrana pentru 
animale care își au originea în Comunitate (Uniunea Europeană) sau sunt 
importate dintr-o terţă ţară ar putea reprezenta un risc major pentru sănătatea 
umană, sănătatea animală sau mediul înconjurător, iar acest risc nu poate 
fi  combătut în mod satisfăcător prin măsurile luate de statul membru (statele 
membre) respectiv(e), Comisia [...] din proprie iniţiativă sau la solicitarea unui 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002R0178-20090807&
rid=1, accesat în data de 30.06.2014.
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stat membru, adoptă de îndată una sau mai multe dintre următoarele măsuri, 
în funcţie de gravitatea situaţiei:

(a) în cazul produselor alimentare sau hranei pentru animale care își au 
originea în Uniunea Europeană:

(i)  suspendarea introducerii pe piaţă sau a utilizării alimentului respectiv;
(ii) suspendarea introducerii pe piaţă sau a utilizării hranei pentru animale 

respective;
(iii) stabilirea unor condiţii speciale pentru produsele alimentare sau hrana 

pentru animale respective;
(iv) orice altă măsură interimară adecvată;
(b)  în cazul produselor alimentare sau hranei pentru animale importate 

dintr-o ţară terţă:
(i)  suspendarea importului produselor alimentare sau hranei pentru 

animale respective din întreaga ţară terţă respectivă sau dintr-o parte a 
sa și, după caz, din ţara terţă de tranzit;

(ii)  stabilirea unor condiţii speciale pentru produsele alimentare sau hrana 
pentru animale respective din întreaga ţară terţă respectivă sau dintr-o 
parte a sa;

(iii) orice altă măsură interimară adecvată.
În aceste cazuri, revine Comisiei Europene sarcina de a aprecia realitatea 

pericolului și de a defi ni deciziile adecvate. Această responsabilitate trebuie să 
permită Comisiei să intervină rapid, în scopul de a preveni propagarea unei boli 
care afectează animalele sau ameninţă sănătatea umană. Așa cum se arată în 
Hotărârea Curţii de Justiţie din 5 mai 1998, Cauza C-157/96, The Queen contra 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Commissioners of Customs&Excise, 
considerentul 30, ar fi  contrar acestui obiectiv în cazul în care Comisia ar fi  
exclusă de la adoptarea măsurilor necesare ca răspuns la publicarea de noi 
informaţii care ar altera în mod semnifi cativ ceea ce se cunoaște despre o boală, 
în special în ceea ce privește transmiterea sau consecinţele sale pe motiv că 
boala există de o perioadă îndelungată1.

O situaţie similară regăsim și în Hotărârea Curţii din 12 iulie 1996, Cauza 
C-180/96, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord contra Comisiei 
Comunităţilor Europene2, în care putem observa că, motivată de gravitatea 
ameninţării la adresa sănătăţii umane, Comisia a interzis exportul anumitor 
produse din Regatul Unit, autorităţile naţionale fiind astfel scutite de orice 
capacitate de apreciere a unei situaţii periculoase.

Putem considera, astfel, că autorităţile naţionale sunt integrate într-
un sistem rapid de alertă, așa cum este el instituit prin Regulamentului (CE)
nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 
de stabilire a principiilor și a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, 
de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară și de stabilire 
a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, sub forma unei 

1 http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61996CJ0157&lang1=ro&lang2=EN&type
=TXT&ancre=, accesat în data de 30.06.2014.

2 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43818&pageIndex=0&
doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=540871, accesat în data de 30.06.2014.
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reţele, pentru notifi carea unui risc direct sau indirect asupra sănătăţii umane, 
derivând din produse alimentare sau din hrana pentru animale. Acest sistem 
implică statele membre, Comisia și Autoritatea. Fiecare dintre acestea 
desemnează un punct de contact, care este membru al reţelei. Comisia răspunde 
de administrarea reţelei.

În cazul în care un membru al reţelei deţine o informaţie legată de existenţa 
unui risc grav, direct sau indirect, asupra sănătăţii umane, derivând din produse 
alimentare sau din hrana pentru animale, această informaţie se notifi că de 
îndată Comisiei prin sistemul rapid de alertă. Comisia transmite de îndată 
această informaţie membrilor reţelei.

Autoritatea poate include în notificare orice informaţie știinţifică sau 
tehnică de natură să faciliteze o acţiune adecvată de gestiune a riscurilor de 
către statele membre.

Potrivit art. 50 din regulament și fără a aduce atingere altor elemente din 
legislaţia Uniunii Europene, statele membre notifi că de îndată Comisia prin 
sistemul rapid de alertă:

(a) orice măsură pe care au adoptat-o pentru a restricţiona introducerea pe 
piaţă sau a determina retragerea de pe piaţă sau returnarea produselor 
alimentare sau a hranei pentru animale în vederea protejării sănătăţii 
umane, necesitând o acţiune rapidă;

(b) orice recomandare sau acord cu operatori profesioniști care are 
drept scop, în mod voluntar sau obligatoriu, prevenirea, limitarea sau 
impunerea unor condiţii specifi ce pentru introducerea pe piaţă sau 
eventuala folosire a produselor alimentare și hranei pentru animale din 
cauza unui risc major asupra sănătăţii, necesitând o acţiune rapidă;

(c) orice respingere, legată de un risc direct sau indirect asupra sănătăţii 
umane, a unui lot, container sau transport de produse alimentare sau 
de hrană pentru animale de către o autoritate competentă la un punct 
de control la frontieră din cadrul Uniunii Europene.

Notifi carea este însoţită de o explicare detaliată a motivelor pentru acţiunea 
întreprinsă de autorităţile competente din statul membru în care a fost emisă 
notifi carea. Ea este urmată în timp util de informaţii suplimentare, în special în 
cazul în care măsurile pe care se bazează notifi carea sunt modifi cate sau retrase.

Comisia transmite de îndată membrilor reţelei notifi carea și informaţiile 
suplimentare primite.

În cazul în care un lot, un container sau un transport sunt respinse de o 
autoritate competentă la un punct de control la frontieră din cadrul Uniunii 
Europene, Comisia transmite de îndată o notifi care tuturor punctelor de control 
la frontieră din Uniunea Europeană, precum și ţării terţe de origine.

În cazul în care un produs alimentar sau o anumită hrană pentru animale 
care a făcut obiectul unei notifi cări prin sistemul rapid de alertă a fost expediată 
către o terţă ţară, Comisia furnizează acesteia informaţiile corespunzătoare.

Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acţiunea 
întreprinsă sau la măsurile luate în urma primirii notifi cărilor și a informaţiilor 
suplimentare transmise prin sistemul rapid de alertă. Comisia transmite de 
îndată aceste informaţii membrilor reţelei.
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Participarea la sistemul rapid de alertă poate fi  deschisă statelor candidate, 
ţărilor terţe sau organizaţiilor internaţionale, pe baza acordurilor dintre Uniunea 
Europeană și acele ţări sau organizaţii internaţionale, în conformitate cu procedurile 
defi nite în respectivele acorduri. Aceasta se bazează pe reciprocitate și include 
măsuri de confi denţialitate echivalente cu cele aplicabile în Uniunea Europeană.

Directiva 92/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul 
asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase stabilește 
la articolul 15 reguli în vederea prevenirii și soluţionării accidentelor majore, 
statele membre având obligaţia de a informa Comisia cât mai curând posibil 
cu privire la accidentele majore, care s-au produs pe teritoriile lor respective. 
Statele membre comunică Comisiei următoarele detalii:

(a) statul membru, numele și adresa autorităţii responsabile pentru elaborarea 
raportului;

(b) data, momentul și locul accidentului major, inclusiv denumirea completă 
a operatorului și adresa societăţii implicate;

(c) o descriere succintă a circumstanţelor accidentului, inclusiv substanţele 
periculoase implicate, precum și efectele imediate asupra omului și a mediului;

(d) o descriere succintă a măsurilor de urgenţă luate și a precauţiilor 
imediate necesare pentru a preveni repetarea accidentului.

Prezenta directivă definește „accident major” ca fiind orice eveniment 
produs, cum ar fi  o emisie majoră, un incendiu sau o explozie care rezultă 
dintr-un proces necontrolat în cursul exploatării oricărei entităţi și care duce 
la pericole grave asupra sănătăţii umane sau asupra mediului, cu efect imediat 
sau întârziat, în interiorul sau în exteriorul entităţii și care implică una sau mai 
multe substanţe periculoase.

De îndată ce au fost colectate informaţiile, statele membre informează Comisia 
cu privire la rezultatul analizei acestora și la recomandări, utilizând un formular de 
raport stabilit și revizuit prin intermediul procedurii de reglementare cu control.

Comunicarea acestor informaţii de către statele membre poate fi  amânată 
numai pentru a se permite încheierea procedurilor legale atunci când o astfel 
de comunicare poate afecta procedurile respective.

Statele membre informează Comisia cu privire la denumirea și adresa 
oricărui organism care ar putea deţine informaţii relevante asupra accidentelor 
majore și care ar putea să consilieze autorităţile competente din alte state 
membre cu responsabilităţi în cazul producerii unui astfel de accident.

Recentele crize au demonstrat și avantajele de care poate benefi cia Comisia 
având proceduri adaptate în mod adecvat și mai rapide pentru gestionarea 
crizelor. Aceste proceduri organizatorice ar trebui să facă posibilă o coordonare 
mai bună a eforturilor și determinarea celor mai efi ciente măsuri pe baza celor 
mai bune informaţii știinţifi ce.

Așadar, se poate remarca tot mai mult în ultima vreme o coordonare a 
eforturilor autorităţilor naţionale, precum și a organelor europene, în vederea 
stabilirii unor structuri comune care au rolul de a preveni pericole la nivelul 
Uniunii Europene prin schimbul de informaţii și bune practici într-un timp cât 
mai scurt posibil.
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Interferenţa ilegală cu date sau sisteme informatice
în administraţia publică: Modalităţi de comitere, 

consecinţe şi prevenire

Prof. univ. dr. Ioana VASIU
Universitatea Babeş-Bolyai

1. Introducere

Încă din cele mai vechi timpuri, reţelele au oferit oportunităţi pentru 
dezvoltare şi inovaţie şi au furnizat o structură pentru sistemele economice şi 
sociale. De la drumurile şi apeductele romane, până la sistemul de drumuri din 
secolul al XIX-lea şi la reţelele de sateliţi şi telecomunicaţii din zilele noastre, 
capacităţile oferite de reţele au fost folosite pentru a depăşi barierele de timp 
şi spaţiu şi pentru a deschide noi frontiere pentru interacţiunea şi activităţile 
umane1. Răspândirea largă a reţelele informatice şi a conexiunilor de mare 
viteză2 au implicaţii majore asupra vieţii şi activităţii umane3 şi a schimbat 
semnifi cativ societatea actuală. Cu excepţia electrifi cării, nici o altă invenţie 
tehnologică nu a afectat atât de fundamental modul în care oamenii trăiesc, 
lucrează, învaţă, comunică sau fac afaceri.

Sectorul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor contribuie foarte 
semnificativ la progresul tehnologic şi creşterea productivităţii4. Conform 
COM(2010) 245 fi nal/2 (O Agendă Digitală pentru Europa), unul dintre pilonii 
strategiei Europa 2020, sectorul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor 
generează în mod direct 5% din PIB-ul european și are o valoare de piaţă de 
660 de miliarde euro anual, în timp ce în SUA, în 2011, industria programelor şi 
a serviciilor informatice a generat venituri de 606 miliarde dolari5.

Aplicaţiile tehnologiei informaţiilor și comunicaţiilor sunt extrem de diverse, 
sistemele informatice devenind indispensabile în domenii esenţiale ale vieţii 
moderne, printre care administraţia publică. Fascinate de multiplele avantaje 
ale tehnologiei informaţiilor și comunicaţiilor, în ultima decadă, peste tot 
în lume, a fost introdusă şi dezvoltată guvernarea electronică. În România, 
drumul de la vechiul tip de guvernare către o guvernare electronică efi cientă 
a fost (şi rămâne) unul lung şi marcat de numeroase piedici sau greutăţi, nu 

1 A se vedea R.J. Gordon, Does the "New Economy" Measure up to the Great Inventions of 
the Past?, NBER Working Paper No. w7833, 2000; J. S. Landefeld și B. M. Fraumeni, Measuring 
the New Economy, Bureau of Economic Analysis, 2001; President’s Information Technology 
Advisory Committee, Information Technology Research: Investing in Our Future, Report to the 
President, 1999.

2 Peste 97.2% din locuinţele din UE au conexiune broadband, a se vedea Comisia Europeană, 
Broadband markets, 2014.

3 Vezi H.C. Jr. Lucas, Information technology and physical space, Communications of the 
ACM, November, 44 (11), 89-96, 2001; OECD, The new economy beyond the hype, 2001.

4 A se vedea OECD, OECD Factbook, 2013.
5 A se vedea detalii la locaţia SelectUSA, http://selectusa.commerce.gov/industry-

snapshots/software-and-information-technology-services-industry-united-states.
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neapărat datorită vechii moşteniri sau a resurselor ineficiente, ci mai ales 
datorită unui tip de leadership defectuos şi a insuficienţelor în pregătirea 
personalului. Considerăm că în aceste strategii s-a pus prea mare accent pe 
tehnologie („avem calculatoare, în consecinţă acestea vor avea grijă de ele 
şi de organizaţii”) şi s-a pierdut din vedere rolul persoanelor din organizaţie, 
pregătirea lor corespunzătoare, cu predilecţie în designul şi implementarea 
politicilor şi procedurilor de securitatea sistemelor informatice1.

Din păcate, benefi ciile nenumărate ale TIC sunt acompaniate de numeroase 
riscuri sau ameninţări2, unele dintre ele cu potenţiale efecte dezastruoase 
asupra celor care depind de aceste sisteme. Aceste riscuri sau ameninţări nu 
sunt datorate doar vulnerabilităţilor asociate cu dezvoltarea noilor tehnologii, 
utilizate larg în organizaţiile publice sau private, ci se datorează şi faptului că 
aceste tehnologii sunt atacate, din diverse motivaţii: comiterea de infracţiuni 
informatice pentru profi turi ilegale, inclusiv spionaj; manifestarea unor poziţii 
politice3; perturbare sau interferenţă gravă (existând numeroase exemple recente 
în acest sens, cum ar fi  atacurile asupra Georgiei sau Estoniei4) etc. În ultimii ani, se 
observă preocupări importante la nivel european5 şi naţional6, pentru acoperirea 
acestor lipsuri şi asigurarea unei protecţii corespunzătoare a sistemelor şi datelor 
informatice împotriva atacurilor. Pentru protejarea efectivă a datelor şi sistemelor 
informatice, este necesar să fie foarte bine înţelese atributele de securitate 
informatică şi mijloacele de luptă împotriva acestor atacuri.

2. Atributele de securitate ale datelor şi sistemelor informatice

Cerinţele de securitate ale sistemelor informatice, foarte complexe, au la 
bază numeroase aspecte operaţionale, economice, tehnice, politice, legale, 
societale şi umane; dintre acestea, lupta împotriva criminalităţii informatice 
reprezintă un element fundamental7. Conform multor autori8, securitatea în 

1 A se vedea, pentru detalii, I. Vasiu, Achieving Quality e-Government through People: 
A Transitional Country Case, IASIA Conference, Miami, USA, 2003.

2 A se vedea, J. Rosa, Cláudio Teixeira Joaquim Sousa Pinto, Risk factors in e-justice 
information systems, Government Information Quarterly 30, 241–256, 2013.

3 A se vedea, spre exemplu, atacurile DDoS lansate de grupuri de hackeri, descrise în 
I. Vasiu şi L. Vasiu, Break on Through: An Analysis of Computer Damage Cases, Pittsburgh Journal 
of Technology Law & Policy, Vol. XIV, Spring, 158-201, 2014.

4 A se vedea, pentru detalii, R.J. Deibert, R. Rohozinski & M. Crete-Nishihata, Cyclones 
in Cyberspace: Information Shaping and Denial in the 2008 Russia–Georgia War, 43 Security 
Dialogue 3 (2012); M. Donner, Cyberassault on Estonia, IEEE Security & Privacy, 6, 4, 2007.

5 A se vedea, spre exemplu, The Network and Information Security (NIS) Directive, 
adoptată de Parlamentul European în martie 2014, sau crearea Agenţiei Uniunii Europene 
pentru Securitatea Reţelelor și a Informaţiilor (ENISA) şi a Centrului European de 
Cybersecuritate (https://www.europol.europa.eu/ec3).

6 A se vedea O.G. nr. 1040/2010, Hotărârea CSAT nr. 16/2013 şi H.G. nr. 271/2013. A se 
vedea şi „Strategia de informatizare a justitiei 2013-2017”.

7 A se vedea Comunicarea Comisiei Europene, Către o politică generală de luptă împotriva 
criminalităţii cibernetice, COM(2007) 267 fi nal; vezi şi D. B. Hollis, An e-SOS for Cyberspace, 
Harvard International Law Journal, Vol. 52, No. 2, Summer, 2011.

8 A se vedea, spre exemplu, D.L. Pipkin, Information security: Protecting the global 
enterprise, Prentice Hall, 2000; C.P. Pfl eeger, Security in Computing, Addison Wesley, 1997; 
P.G. Neumann, Computer related risks, ACM Press, 1995.
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domeniul sistemelor informatice se referă, în primul rând, la confi denţialitate, 
integritate şi disponibilitate1. Pentru o implementare corespunzătoare a 
strategiei naţionale în domeniu, considerăm important, în acest context, 
explicarea în detaliu a acestor trei aspecte esenţiale ale securităţii sistemelor 
informatice.

Confi denţialitatea este un atribut care se referă la datele informatice şi 
vizează prevenirea accesului fără drept la date informatice. Datele informatice 
pot avea o valoare economică importantă, ceea ce poate duce la atacuri 
informatice care vizează accesul neautorizat la acestea, implicit încălcarea 
confi denţialităţii lor. Datorită caracteristicilor sistemelor informatice2, atacurile 
care vizează încălcarea confi denţialităţii datelor informatice sunt, în unele 
situaţii, difi cil de detectat sau contracarat.

Încălcarea confi denţialităţii datelor personale, spre exemplu, poate avea 
multiple consecinţe nefaste pentru cei afectaţi3. Persoanele care accesează fără 
autorizarea proprietarului un sistem informatic sau depăşesc autorizarea pe 
care o au şi accesează date informatice protejate violează dreptul legitim al 
proprietarului de a proteja acele date împotriva accesului. Confi denţialitatea 
priveşte şi controlul accesului la lucrări protejate, stocate în formă digitală4. 
Confi denţialitatea mai poate fi  un aspect important în cazul secretelor militare 
sau comerciale5 sau pentru respectarea unor cerinţe legale (cum ar fi , spre 
exemplu, nediseminarea dosarelor medicale sau comunicaţiilor avocat-client).

Deoarece violarea confi denţialităţii datelor informatice presupune acces 
la un sistem informatic6, „accesul ilegal” este considerat o infracţiune de bază 

1 Parker a propus trei atribute de securitate adiţionale: Autenticitate (un mesaj, tranzacţie 
sau comunicaţie provine de la sursa de la care pretinde a proveni), Posesie sau Control (în 
anumite situaţii, datele informatice pot fi  în posesia sau controlate de persoane neautorizate 
fără a încălca atributul de confi denţialitate) şi Utilitate – a se vedea D.B. Parker, Toward a 
New Framework for Information Security, în Bosworth & Kabay (Eds.), The Computer Security 
Handbook (4th Ed.), 2002. Un studiu important discută aceste şase atribute în perechi: 
Confi denţialitate şi Posesie, Integritate şi Autenticitate, Disponibilitate şi Utilitate – a se 
vedea Verizon, 2012 Data breach investigations report, Study conducted by the Verizon RISK 
Team with cooperation from United States Secret Service et al., 2012, p. 5-6.

2 Avem în vedere aici, printre altele, difi cultăţile inerente de securizare a datelor informatice, 
capacitatea datelor de a se afl a în posesia deţinătorilor legitimi chiar şi după ce au fost accesate 
sau copiate şi difi cultăţile privind discriminarea acţiunilor legitime de cele ilegitime.

3 Dreptul la protecţia datelor personale este inerent dreptului la libertate şi noţiunilor de 
încredere şi respect – a se vedea opinia exprimată în C. Fried, Privacy, 77 Yale Law Journal, 1968, p. 
477-478. Datele personale pot fi  senzitive (spre exemplu, date fi nanciare sau medicale), în unele 
cazuri asemenea date fi ind copiate sau divulgate către terţe părţi, cu consecinţe serioase pentru 
cei afectaţi – a se vedea cazuri reale în L.R. Mizell, Invasion of Privacy, Berkeley Books, 1998.

4 A se vedea, spre exemplu, S. Leisten, T. Flew şi G. Hearn, Alternative Intellectual Property 
Systems for the Digital Age, 2005; C. Sprigman, "Lockware": The Promise And Peril Of Hollywood's 
Intellectual Property Strategy For The Digital Age, 2002; D.L. Burk şi J.E. Cohen, Fair Use 
Infrastructure for Rights Management Systems, Harvard Journal of Law and Technology, 15, 2001.

5 Informaţiile pot fi  considerate secret comercial numai dacă nu sunt larg cunoscute şi 
măsuri de securitate rezonabile au fost implementate pentru păstrarea confi denţialităţii.

6 A se vedea o abordare interesantă a controlului accesului în E. Bertino, B. Catania, E. 
Ferrari şi P. Perlasca, A logical framework for reasoning about access control models, ACM 
Transactions on Information and System Security, 6, 2003, p. 71-127.
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în cadrul infracţiunilor săvârşite cu ajutorul calculatorului1. Confi denţialitatea 
poate avea mai multe nivele, pornind de la restricţionarea citirii, imprimării sau 
transmiterii datelor informatice şi mergând până la restricţionarea informaţiilor 
privind existenţa unor date informatice2.

Integritatea se referă la păstrarea corectă, nealterată şi completă a datelor 
informatice. Integritatea datelor informatice are atât componente fi zice, cât şi 
componente logice şi implică anumite condiţii dezirabile, care sunt menţinute în 
timp, referitoare la menţinerea sau păstrarea datelor în condiţii corespunzătoare 
situaţiei iniţiale sau care reflectă fapte corecte3. În cazul bazelor de date, 
integritatea vizează date, metadate şi funcţii.

Nivelul de senzitivitate variază în funcţie de domeniu şi de circumstanţe, 
mergând de la toleranţă zero la orice fel de modifi cări, până la o anumită toleranţă 
faţă de modifi carea datelor4. Chiar modifi cări minore ale datelor informatice pot 
afecta dramatic statutul legal sau consecinţele procesări unor asemenea date.

Disponibilitatea datelor sau sistemelor informatice se referă la prevenirea 
acţiunilor care împiedică sau întârzie semnifi cativ accesul legitim la date sau 
folosirea legitimă a sistemelor informatice. Printre asemenea acţiuni se numără 
criptarea5 sau ştergerea datelor şi atacurile care vizează refuzul serviciului 
(atacurile de tip Distributed Denial-of-Service - DDoS). Atacurile de tip DDoS 
consumă resursele unui sistem informatic, resurse destinate servirii utilizatorilor 
legitimi. Există două subcategorii principale de atacuri în această categorie: 
atacuri logice şi atacuri de „inundare” (fl ooding attacks). În aceste atacuri, sunt 
adesea folosite mii de calculatoarele compromise, care sunt controlate de la 
distanţă prin infectare, cel mai adesea prin intermediul cailor troieni informatici, 
transformate într-un grup de calculatoare „zombi”. Aceste atacuri sunt foarte 
periculoase deoarece sunt foarte difi cil de contracarat6.

În concluzie, putem afirma că sistemele informatice reprezintă un 
element esenţial al interacţiunii sociale și economice din Uniunea Europeană. 
Considerăm că simpla elaborare de strategii sau punerea în dispozitivul juridic 
penal a unor noi norme nu rezolvă automat problema eliminării atacurilor la 
securitatea sistemelor şi datelor informatice. Asigurarea unui nivel adecvat 
de protecţie a sistemelor informatice ar trebui să facă parte dintr-un cadru 
cuprinzător și efi cace de măsuri de prevenţie care să completeze măsurile 
prevăzute de drept penal ca răspuns la criminalitatea informatică. Mai mult, 
creşterea nivelului de pregătire şi informare în domeniu al reprezentanţilor 
autorităţilor, sectorului privat şi al cetăţenilor, pot face posibilă implementarea 
corespunzătoare a recentelor strategii pentru securitatea informatică.

1 A se vedea detalii în M. Goodman, Making computer crime count, FBI Law Enforcement 
Bulletin, August, 2001, p. 10-17.

2 A se vedea C.P. Pfl eeger, op. cit.
3 A se vedea P.G. Neumann, Computer related risks, 1995.
4 A se vedea C.P. Pfl eeger, op. cit., p. 333.
5 A se vedea cazul GpCode, care suprascrie fi şiere cu date criptate, care nu pot fi  

recuperate fără cheia privată folosită (în acest caz se foloseşte AES cu chei de 256 biţi şi 
RSA cu chei de 1024 biţi, care nu permit decriptarea într-un interval de timp rezonabil) –
vezi Kaspersky Lab, IT Threat Evolution for Q1-2011.

6 A se vedea o discuţie detaliată şi cazuri în care disponibilitatea datelor sau sistemelor 
informatice a fost afectată în I. Vasiu şi L. Vasiu, Break on Through: An Analysis of Computer 
Damage Cases, Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy, Vol. XIV, Spring, p. 158-201, 2014.
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3. Atacuri asupra sistemelor informatice ale organizaţiilor publice

Într-unul dintre cele mai importante mecanisme juridice europene recente 
din acest domeniu, Directiva 2013/40/UE a Parlamentului european și a 
Consiliului, se subliniază faptul că, sistemele informatice reprezintă un element 
fundamental al interacţiunii sociale și economice, dependenţa de aceste sisteme 
fi ind în creștere. Conform Directivei COM(2013) 48 privind măsuri de asigurare a 
unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor și a informaţiei în Uniune, 57 % 
dintre respondenţii la consultarea Comisiei Europene privind „Îmbunătăţirea 
securităţii reţelelor și a informaţiei în UE” au afi rmat că „s-au confruntat în 
anul precedent cu incidente de securitate a reţelelor și a informaţiei care le-au 
afectat grav activitatea”. Securitatea acestor sisteme este vitală pentru 
dezvoltarea economică, motiv pentru care au fost introduse dispoziţii penale 
privind atacurile împotriva securităţii datelor şi sistemelor informatice.

Pe măsură ce societatea contemporană devine hiper-conectată1 şi oferă 
numeroase informaţii şi servicii electronice (e-services), creşte şi sofi sticarea 
şi prevalenţa criminalităţii informatice2. Astfel cu cât gradul de informatizare 
este mai mare, cu atât devine mai importantă asigurarea securităţii datelor şi 
sistemelor informatice. Unele dintre sistemele informatice integrate, cum sunt, 
spre exemplu, cele ale justiţiei, prezintă un risc şi mai mare, datorită faptului că 
unele informaţii au caracter confi denţial.

Criminalitatea în cyberspaţiu implică, din ce în ce mai mult, crima organizată, 
hacking-ul, utilizarea botnet-urilor, furtul de date din interiorul organizaţiilor și 
atacuri coordonate masive asupra infrastructurilor de informaţii critice, pagubele 
înregistrate datorită acestui tip de criminalitate fi ind în continuă creștere. Această 
situaţie îngrijorează organizaţiile în mod deosebit, ajungându-se la ideea de a 
lansa sateliţi în spaţiu, cu scopul de a crea un backup al tranzacţiilor3.

Potrivit dispoziţiilor legale4, atacurile împotriva securităţii sistemelor şi 
datelor informatice se pot materializa în: accesul ilegal la un sistem informatic; 
intercepţia ilegală a unei transmisii de date informatice; alterarea integrităţii 
datelor informatice; transferul neautorizat de date informatice; perturbarea 
funcţionării sistemelor informatice; operaţiuni ilegale cu dispozitive sau 
programe informatice. În realizarea acestor atacuri, făptuitorii pot utiliza 
diverse metode şi mijloace, în special contaminanţi informatici (malware). 
O preocupare crescândă o reprezintă interferenţa ilegală cu date sau sisteme 
informatice. Aceasta se datorează faptului că acest tip de atac informatic pot 
lua forme foarte sofi sticate, multi-target şi multivector5, care pot crea situaţii 

1 Ȋn iulie 2014 existau peste un miliar de hosts pe Internet, conform Internet Systems 
Consortium, 2014.

2 A se vedea, spre exemplu, McAffee, The Economic Impact of Cybercrime and Cyber 
Espionage (July 6, 2013); Verizon, Data Breaches Investigations Report, 2013; Sophos, Security 
Threat Report, 2013.

3 A se vedea Bitcoin se pregateşte sa ajungă şi în spaţiu, 2014, disponibil lahttps://ro.stiri.
yahoo.com/bitcoin-se-preg%C4%83te%C8%99te-s%C4%83-ajung%C4%83-%C8%

99i-%C3%AEn-spa%C8%9Biu-080956164.html.
4 A se vedea noul Cod penal, Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi 

datelor şi sistemelor informatice.
5 A se vedea, spre exemplu, descris atacul Ababil, în ArborNetworks, Defending Against 

the “Operation Ababil” Financial Services DDoS Attacks, 2013.



162

de criză. După cum se exprima şeful Cyber Division al FBI, potenţialul impact 
al acestor ameninţări este foarte mare pentru economie, securitatea naţională 
şi infrastructurile critice1.

4. Prevenirea atacurilor asupra securităţii sistemelor informatice din 
organizaţiile publice

La nivelul UE, Directiva 2009/136/CE prevede obligaţia asigurării unui 
nivel adecvat de protecţie a confidenţialităţii și de securitate a datelor cu 
caracter personal transmise sau prelucrate în legătură cu utilizarea reţelelor de 
comunicaţii electronice pe piaţa internă. Directiva 2009/140/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009, pe de altă parte, impune luarea 
de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a gestiona în mod 
corespunzător riscurile privind securitatea reţelelor și serviciilor. Conform 
Directivei COM(2013) 48, „securitate” înseamnă „capacitatea unei reţele sau 
a unui sistem informatic de a rezista, la un nivel de încredere dat, unei acţiuni 
accidentale sau răuvoitoare care compromite disponibilitatea, autenticitatea, 
integritatea sau confi denţialitatea datelor stocate sau transmise ori a serviciilor 
conexe oferite de reţeaua sau de sistemul informatic respectiv sau accesibile 
prin intermediul acestora”.

Pentru a lupta efectiv împotriva infracţionalităţii informatice, este nevoie 
de leadership partajat și determinare, un demers în acest sens fi ind reprezentat 
de Convenţia europeană (ETS No. 185), considerată un început pozitiv, dar care, 
mai ales în contextul evoluţiilor foarte dinamice din domeniul tehnologiilor 
informaţiei şi comunicaţiei, trebuie continuat și îmbunătăţit în ceea ce privește 
detalierea elementelor necesare în cazul fi ecărei infracţiuni, specifi carea unor 
proceduri consistente2.

În România, conform Ordonanţei de Guvern Nr. 1040/2010, prevenirea şi 
combaterea criminalităţii informatice a devenit obiectiv strategic. Importanţa 
luptei împotriva acestui tip de criminalitate este subliniată de Hotărârea 
CSAT nr. 16/2013 şi de Hotărârea Guvernului nr. 271/2013, pentru aprobarea 
Strategiei de securitate cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel 
naţional privind implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică3. 
Confom Legii privind Securitatea Cibernetică a României, adoptată de Guvern 
pe 30 aprilie 2014, deţinătorii de infrastructuri cibernetice trebuie să asigure 
nivelul de încredere necesar pentru dezvoltarea societăţii informaţionale şi a 
mediului de afaceri în spaţiul cibernetic, aceasta implicând implementarea 

1 A se vedea G. M. Snow, Statement Before the Senate Judiciary Committee, Subcommittee 
on Crime and Terrorism, Washington, D.C., April 12, 2011. Vezi numeroase cazuri de atacuri de 
tip interferenţă ilegală în I. Vasiu şi L. Vasiu, Break on Through, op. cit.

2 Imperfecţiunile Convenţiei europene în domeniu şi discuţiile de adaptare a acesteia la 
nevoile prezentului în lupta împotriva criminalităţii informatice sau de adoptare a unui alt 
mecanism global în domeniu, s-au concretizat într-o serie de iniţiative, cum ar fi  ITU Toolkit, 
disponibil http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/cyberlaw.html; a se vedea şi 
studiul lui Michael A. Vatis, The Council of Europe Convention on Cybercrime, Proceedings of a 
Workshop on Deterring CyberAttacks: Informing Strategies and Developing Options for U.S. 
Policy, disponibil la http://www.nap.edu/catalog/12997.html

3 Publicată în M. Of. nr. 296 din 23 mai 2013.
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de măsuri tehnice şi organizatorice pentru gestionarea efectivă a riscurilor de 
securitate.

Măsurile de securitate includ măsuri tehnice, politici şi proceduri de folosire. 
Măsurile tehnice de securitate pot include parole (principalul mecanism de 
control al accesului la un sistem informatic), sisteme anti-furt (care detectează 
comportamentele suspecte, cum ar fi  un număr excesiv de încercări de log-are 
nereușite sau lipsa unei conectări la server-ul de monitorizare a furtului într-un 
interval predeterminat, declanșând dezactivarea respectivului calculator), 
sisteme de control biometric, carduri cu cip (de regulă, încriptate şi conţinând 
informaţii de acces), sisteme de detectare a intruziunilor (compuse din programe 
informatice care înregistrează sau capturează activitatea calculatoarelor şi a 
reţelelor de calculatoare şi furnizează utilitare capabile să genereze alarme 
automate despre condiţii periculoase şi să raporteze evenimentele pentru a 
ajuta administratorii de sistem să analizeze datele colectate în timpul sau după 
un incident de securitate), programe anti-virus, fi rewall (program care aplică 
politicile de trafi c setate de administrator între o reţea informatică şi exterior) 
sau sisteme criptografi ce.

Politicile şi procedurile de folosire a sistemelor informatice reprezintă 
echivalentul legilor într-un sistem juridic1 şi pot fi  defi nite ca fi ind formalizarea 
regulilor care trebuie respectate de toate categoriile de utilizatori ai sistemului 
informatic. Conform SANS2, politica de securitate protejează utilizatorii și 
informaţiile, setează reguli privind comportamentul așteptat din partea 
utilizatorilor, administratorilor și managementului, autorizează monitorizarea 
sistemelor și investigarea incidentelor de securitate3, defi nește și autorizează 
consecinţele încălcărilor și vizează respectarea prevederilor legale4.

5. Concluzie

Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor permite numeroase benefi ci, dar 
expune utilizatorii şi benefi ciarii sistemelor informatice la riscuri semnifi cative, 
cu urmări potenţiale severe. În contextul administraţiei publice, o preocupare 
majoră a responsabililor de buna funcţionare a sistemelor informatice trebuie 
să fi e reprezentată de asigurarea securităţii datelor şi sistemelor informatice, 
aceasta trebuind, de fapt, să fi e considerată obiectiv strategic. O asemenea 
abordare trebuie să fie holistică şi să includă atât partea de prevenire a 
atacurilor, cât şi partea de restaurare şi investigare după un atac informatic.

1 A se vedea în A. Dutta şi K. McCrohan, Management’s role in Information Security in a 
Cyber Economy, California Management Review, 45 (1), 2002.

2 A se vedea SANS, Information Security Policy - A Development Guide for Large and Small 
Companies, 2011.

3 A se vedea H.-C. Chu, D.-J. Deng și H.-C. Chao, An Ontology-driven Model for Digital 
Forensics Investigations of Computer Incidents under the Ubiquitous Computing Environments, 
Wireless Personal Communations, 2011; S. L. Pfl eeger, Anatomy of an Intrusion, IT Professional, 
Vol. 12, Iss. 4, 20–28, 2010; E. Casey, Investigating sophisticated security breaches, 
Communication of the ACM, 49(2) 48–54, 2006.

4 A se vedea o abordare extensivă a politicilor şi procedurilor de securitate în I. Vasiu şi L. 
Vasiu, Criminalitatea în cyberspaţiu, 2011.
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Criza economică, mondializarea economiei, multiplicarea fenomenului de 
externalizare şi fragmentare a producţiei şi serviciilor, a întreprinderilor, evoluţia 
structurilor interne ale marilor grupuri industriale, emergenţa canalelor de 
informaţii fac să crească interesul pentru dezvoltarea locală. Întreprinderile 
acordă o din ce în ce mai mare importanţă relaţiilor din afara pieţei. Aşteptările 
lor în ceea ce priveşte serviciile publice locale cresc şi de aici rezultă necesitatea 
eforturilor de dezvoltare locală, din acestea un rol important avându-l politicile 
adoptate de colectivităţile teritoriale.

Încă din secolul al XX-lea, tot ca urmare a unei crize economice nefaste, 
cea din 1929, diferiţi autori americani au atras atenţia asupra faptului că un 
sistem optim de guvernare corporatistă și fi nanciară este unul dintre factorii 
determinanţi ai dezvoltării socio-economice1.

În acest sens, două instituţii publice au un rol deosebit de important în 
perioada de criză. Pe de o parte, instituţiile naţionale și regionale de audit, 
precum curţile de conturi care au menirea de a superviza alocarea și cheltuirea 
fondurilor publice de către administraţia publică în perioada de criză. Pe de altă 
parte, instituţia ombudsmanului trebuie să monitorizeze activitatea instituţiilor 
publice în perioada de criză și să asigure respectarea drepturilor cetăţenilor, în 
special dreptul la informare2.

Deși cererea pentru servicii publice creste în perioada de criză, din cauza 
șomajului mare și scăderii veniturilor în rândul populaţiei, resursele și, în 
consecinţă, capacitatea administraţiei publice de a răspunde efi cient la cerinţele 
populaţiei sunt și ele grav afectate. De aceea s-a subliniat faptul că ieșirea din 
criză trebuie să debuteze cu „reforma reformatorilor”3. Această expresie face 
referire la faptul că instituţiile administraţiei publice nu pot genera o reformă 
a sistemului financiar și bancar fără a exista o reformă internă în cadrul 
administraţiei publice prin care această administraţie să dobândească efi cienţă 
și încrederea publică de care are nevoie în perioade de instabilitate economică4.

1 V. Sapovadia, Good Corporate Governance: An Instrument for Wealth Maximization 
(2007), articol disponibil la SSRN: http://ssrn.com/abstract=1015325

2 Ninth Session of the Committee of Experts on Public Administration, Note by the 
Secretariat – Challenges to and Opportunities for Public Administration in the Context of the 
Financial and Economic Crisis, E/C.16/2010/2, p. 10.

3 Reform Beyond the Crisis, OECD, p. 8 (2009).
4 Government at a Glance, OECD, p. 30 (2009).
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Este interesant de observat faptul că necesitatea de a contracara efectele 
unei crize economice globale tinde să creeze un sistem de guvernare globală 
în care fi e se alocă atribuţii de monitorizare și reglementare unor instituţii 
internaţionale, precum Fondul Monetar Internaţional în caz curent, fie se 
creează o mai mare convergenţă a contextelor legislative și operaţionale.

În încercarea de a redresa economia și a readuce încrederea populaţiei 
în instituţiile statului, administraţia publică are marea responsabilitate de a 
își replasa poziţia centrală în cadrul general de guvernare publică1. Această 
repoziţionare a administraţiei publice în perioada de criză, depinde de alegerea 
instituţiilor administraţiei publice, în special a guvernului între: o strategie 
de recuperare pe termen lung faţă de o strategie pe termen scurt, nivelul de 
coordonare a activităţii de guvernare publică, cât și de nivelul de politizare a 
deciziilor și măsurilor de redresare economică2.

Dintre obiectivele pe care orice administraţie publică şi le propune în 
vederea combaterii crizei și pentru stabilitate economică, amintim:

1. Crearea premiselor necesare activităţilor de atragere de resurse externe 
în scopul susţinerii proiectelor de dezvoltare locală;

2. Stimularea investiţiilor locale şi dezvoltarea antreprenoriatului local prin 
promovarea oportunităţilor locale şi prin încurajarea parteneriatelor de 
tip public-privat;

3. Întărirea capacităţii administrative a autorităţii locale pentru îmbunătăţirea 
capacităţii de planificare şi control, eficientizarea serviciilor furnizate 
publicului, îmbunătăţirea managementului financiar şi optimizarea 
metodelor de lucru intra-instituţionale;

4. Sporirea veniturilor bugetare locale prin efi cientizarea mecanismelor de 
încasare, reducerea cheltuielilor şi identifi carea de noi surse de venituri;

5. Îmbunătăţirea sistemului de servicii publice locale prin efi cientizarea 
activităţilor şi cadrului de funcţionare a furnizorilor publici.

Întărirea capacităţii administrative a autorităţii locale vizează îmbunătăţirea 
serviciilor oferite publicului prin intermediul unui management atât 
organizaţional, cât și al calităţii, performant. Calitatea serviciului public 
reprezintă o problemă importantă în cadrul procesului de modernizare și 
reformare a administraţiei, managementul calităţii având un mare potenţial 
de a oferi soluţii viabile pentru problemele de inefi cienţă sau calitate scăzută 
a serviciilor, cât și pentru efi cientizarea utilizării resurselor. Orientarea spre 
rezultat, schimbare majoră pe care noul management public o presupune, 
poate fi  atinsă prin efi cientizarea serviciilor publice. Potenţiale instrumente în 
acest sens sunt specializarea și motivarea funcţionarilor publici, efi cientizarea 
resurselor financiare, promovarea utilizării noilor tehnologii, simplificarea 

1 Demetrios Argyriades, Institutional Restructuring and Public Service Reform, 
Reassessing the Government Reform Agenda after 20 Years of Transition and the Global 
Economic Crisis, p. 10, articol disponibil la http://www.rcpar.org/mediaupload/events/2010
RegionalForum/20101030_Argyriades_BackgroundArticle_ENG.pdf 

2 G. Peters, J. Pierre, T. Randma-Liiv, Global Financial Crisis, Public Administration and 
Governance: Do New Problems Require New Solutions, Public Organization Review, Volume 11, 
No.1, 13-27.
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procedurilor administrative și, deci, adoptarea unor măsuri de reducere a 
birocraţiei, reducerea termenului de răspuns către benefi ciarii serviciilor publice 
sau introducerea indicatorilor de performanţă.

Un obiectiv al reformei constă în consolidarea administraţiei publice prin 
promovarea dialogului social, dar și prin impulsionarea cetăţenilor să participe 
la actul decizional. Consultarea și atragerea acestora în procesul decizional 
este un element fundamental în creșterea gradului de încredere în autorităţile 
administraţiei publice, dar și în îmbunătăţirea serviciilor oferite publicului. 
Implicarea în actul decizional la nivel local determină cetăţeanul să dezvolte 
un sentiment de identitate, de apartenenţă, precum și simţul civic.

Experienţa ţărilor democratice occidentale demonstrează că funcţionarea 
efi cace a fi nanţelor şi serviciilor publice reprezintă consecinţa fi rească a unei 
dezvoltări socio-economice moderne.

Descentralizarea serviciilor publice şi în mod corespunzător a resurselor 
necesare producerii acestora nu este un obiectiv în sine impus de curente 
politico-ideologice, ci o necesitate fi rească ce are la bază raţiuni de efi cienţă şi 
echitate economică. S-a constatat cu succes că autorităţile locale sunt în măsură 
să mobilizeze şi să organizeze mai efi cient resursele, stabilind priorităţi, niveluri 
şi criterii pentru producerea şi distribuirea bunurilor şi serviciilor publice mai 
apropiate de nevoile şi standardele prevalente într-o colectivitate determinată, 
faţă de care răspund în mod nemijlocit şi cu care sunt în contact permanent.

Descentralizarea asigură condiţii pentru o repartizare mai echitabilă a 
eforturilor fiscale, care pot fi diferenţiate în funcţie de nivelul şi calitatea 
serviciilor de care benefi ciază o anumită colectivitate locală1.

Finanţele publice locale pe care autorităţile locale le au la dispoziţie 
constituie cel mai important instrument de transpunere în practică a principiului 
democratic al autonomiei locale, privit ca ansamblu de drepturi, pârghii şi 
mijloace atribuite colectivităţilor locale şi autorităţilor alese de acestea pentru 
a decide în problemele esenţiale care afectează realităţile sociale şi economice.

Perioada postbelică a adus cu sine creşterea, în termeni reali, a cheltuielilor 
finanţate din bugetele unităţilor locale, membre ale federaţiei şi de 
colectivităţile locale, ca urmare a unor factori demografi ci, economici şi sociali. 
Sporirea numărului populaţiei a fost însoţită de dezvoltarea aglomerărilor 
urbane, ca şi de tendinţa de apropiere a condiţiilor comunal-edilitare existente 
în mediul rural, de cele din oraş.

Concentrarea industriei în oraşe a favorizat în continuare exodul populaţiei 
către centrele capabile să absoarbă mâna de lucru disponibilă. Ca urmare, 
oraşele s-au dezvoltat atât pe verticală, cât şi pe orizontală.

Creşterea numărului populaţiei, accentuarea contradicţiilor sociale, şi 
proliferarea abaterilor de la regulile de conduită în societate, incriminate ca 
prezentând pericol social (crime, furturi, trafi c de stupefi ante) au atras după 
sine mărirea aparatului poliţienesc, administrativ şi judecătoresc.

Separat de acesta, au crescut cheltuielile legate de dezvoltarea bazei 
materiale necesare desfăşurării activităţii, asemenea cheltuieli fi nanţându-se 
cel puţin parţial din bugetul unităţilor locale. Nominal, cheltuielile au crescut 
într-o măsură importantă şi ca urmare a procesului de erodare a puterii de 

1 E. Bălan, Administrarea fi nanţelor publice locale, Ed. Lumina Lex, București, 1999, p. 7.



167

cumpărare a monedei, a infl aţiei1. Dar într-o bună parte din cazuri, volumul 
absolut al cheltuielilor publice locale a fost modifi cat ca efect al transferurilor 
de competenţe de la organele centrale la cele locale şi invers.

Pentru acoperirea cheltuielilor bugetare proprii, statele membre ale 
federaţiilor şi colectivităţile locale apelează la resurse folosite în general: 
impozite şi taxe, venituri din întreprinderile şi domeniile proprii. În cazul în care 
acestea nu sunt sufi ciente se solicită subvenţii de la bugetul administraţiei 
centrale sau se contractează împrumuturi de la alte persoane fi zice sau juridice 
deţinătoare de disponibilităţi băneşti de pe piaţa locală sau din străinătate. 
Între acestea impozitele ocupă locul principal şi se percep asupra proprietăţii, 
veniturilor persoanelor fi zice, la vânzări etc.

Subvenţiile de la bugetul de stat se acordă fi e cu destinaţie specială, fi e în 
mod automat, într-o anumită proporţie din totalul cheltuielilor bugetare locale.

În Franţa, se acordă subvenţii de stat atât pentru acoperirea cheltuielilor 
de funcţionare, cât şi pentru fi nanţarea unor investiţii ale comunităţilor locale. 
Scopul urmărit de stat prin sistemul subvenţiilor de investiţii este acela de 
a promova o politică de investiţii în sectoare şi de a favoriza o solidaritate 
naţională pentru acoperirea unei parţi importante a cheltuielilor de utilare a 
colectivităţilor locale mai puţin înstărite.

În Marea Britanie, subvenţiile acordate de guvernul central, autorităţilor 
locale sunt în general globale pe sectoare şi nu sunt legate de un proiect anume, 
fi ecare colectivitate primeşte o subvenţie globală pentru serviciul de drumuri 
şi alta pentru educaţie. Numai Într-un număr mic de cazuri, subvenţiile primite 
de autorităţile locale sunt dimensionate în funcţie de mărimea cheltuielilor 
respective. Atunci când veniturile proprii şi subvenţiile venite de la stat nu 
sunt sufi ciente, organele locale apelează la împrumuturi ca o ultimă soluţie 
de echilibrare a bugetelor lor. Împrumuturile se folosesc în unele ţări ca 
surse de fi nanţare a obiectivelor de investiţii, în timp ce în altele se recurge la 
împrumuturi şi pentru acoperirea defi citelor bugetare ordinare, adică pentru 
fi nanţarea cheltuielilor curente de funcţionare.

Astfel de împrumuturi, în unele ţări se acordă de către instituţii publice de 
credit pe perioade de timp determinate cu dobânzi preferenţiale, în alte ţări se 
acordă de către bănci private şi de alţi deţinători din ţară sau din străinătate în 
condiţiile în care dobânda şi termenul de rambursare sunt cele practicate pe 
piaţa capitalului de împrumut2.

Cât privește conceptul de dezvoltare locală, acesta se definește ca o 
strategie de intervenţie economică în care reprezentanţii locali ai sectorului 
privat sau public cooperează la valorificarea resurselor umane, tehnice şi 
fi nanciare ale unei colectivităţi asociată în cadrul unei structuri sectoriale sau 
intersectoriale de activitate privată sau publică având drept obiectiv principal 
crearea de locuri de muncă3.

Dezvoltarea locală este expresia unui proces de diversificare şi de 
dezvoltare a activităţilor economice şi sociale la nivelul unui teritoriu pornind 

1 D.D. Șaguna, Drept fi nanciar și fi scal, vol. II, Ed. Oscar Print, București, 1997, p. 71.
2 Ibidem, p. 73.
3 A. Profi roiu, S. Racoviceanu, N. Taralunga, Dezvoltarea economică locală, Ed. Economică, 

București, 1999, p. 16.
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de la mobilizarea şi coordonarea resurselor şi energiilor existente. Dezvoltarea 
locală exprima solidaritatea locală creatoare de noi relaţii sociale şi manifesta 
voinţa locuitorilor unor regiuni de a valorifi ca resursele locale. Aceasta se afl ă 
la intersecţia diferitelor domenii de intervenţie publică: politici urbane, politici 
de amenajare a teritoriului, descentralizare, politici industriale, politici sociale. 
Între dezvoltarea locală şi descentralizare există legături strânse, raporturi 
directe de infl uenţă reciprocă. Recunoașterea dezvoltării locale se înscrie în 
logica descentralizării care trebuie concepută nu numai ca o reformă politică şi 
juridică ci şi ca o politică economică1.

Important este faptul că dezvoltarea locală implică asocierea tuturor celor 
care participă la viaţa economică şi socială în vederea stabilirii proiectelor. 
Partenerii „naturali” sunt aici reprezentanţii aleşi, lucrătorii antreprenori, 
organizaţiile în care îşi desfăşoară activitatea camerele de comerţ, de artizanat, 
de agricultură şi de industrie, asociaţiile de activităţi şi de dezvoltare, comitetele 
de dezvoltare economică şi sucursalele lor locale, comitetele locale pentru 
locuri de muncă etc.

Dezvoltarea locală este privită ca un proces dependent de inovaţie şi 
antreprenoriat. Ea este un proces de creștere internă şi schimbări structurale, 
ce urmărește creșterea standardului de viaţă la nivelul comunităţii locale prin 
perfecţionarea capacităţii de transformare şi adaptare, precum şi de stimulare 
a inovaţiei.

Experienţa demonstrează că antreprenoriatul şi iniţiativa economică 
locală devin forţa motrică a dezvoltării economice, văzută ca un proces virtual 
nivelator pentru unele zone şi regiuni, în scopul creșterii performanţelor, 
diminuării riscurilor decizionale şi eliminării condiţiilor apariţiei riscului de 
izolare locală şi riscului social2. Acestea sunt forţe reale de stimulare şi, uneori, 
de frânare în dezvoltarea economică, prin faptul că a existat o tendinţă de 
agregat macroeconomic, dezvoltarea economică ignorând dimensiunea locală 
şi cea a resurselor locale. Iniţiativa locală este tot mai mult întâlnită în procesul 
de dezvoltare locală manifestând supleţe şi fl exibilitate în utilizarea resurselor 
endogene şi atragerea altor resurse. Iniţiativa economică locală susţine 
antreprenoriatul, promovează resursele locale, încurajează inovaţia şi ajută la 
înţelegerea şi acceptarea schimbării.

Antreprenoriatul devine un accelerator al dezvoltării locale, dând o 
adevărată putere social-economică comunităţii locale prin punerea în valoare 
a resurselor endogene şi a parteneriatului dezvoltării locale.

Sfârşitul secolului al XX-lea a fost marcat de procesul învăţării conducerii 
antreprenoriale, nu numai în interesul fi rmelor mari existente, dar mai ales în 
interesul societăţii.

Administraţia locală se confruntă cu noi provocări ce creează sarcini pentru 
experimentare şi inovaţie socială3.

S-a constatat că centralizarea frânează inovarea şi limitează în permanenţă 
capacităţile de adaptare la transformarea necesităţilor şi la modul de a le 

1 Ibidem, p. 9.
2 L. Matei, Managementul dezvoltării locale. Descentralizare. Inovaţie. Risc, Ed. Economică, 

București, 1998, p. 12.
3 P.F. Druker, Inovaţia și sistemul antreprenorial, Ed. Enciclopedică, București, 1993, p. 99.
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satisface. Politica de luptă împotriva sărăciei ilustrează foarte bine acest lucru. 
Ea se caracterizează printr-un nivel ridicat de centralizare, instituţionalizare şi 
profesionalizare, aspecte ce privesc atât dispozitivele publice, dar şi pe cele 
amplasate de organizaţii particulare ce luptă împotriva sărăciei. Dar, această 
politică de ajutor s-a dovedit adesea opacă la noile forme de sărăcie, acelea 
care sunt recunoscute de un stat protector pentru care locurile de muncă cu 
program normal ar trebui să asigure un nivel minim de trai populaţiei active. 
E de remarcat că primii care au evidenţiat cazul şomerilor pe termen lung sunt 
anumiţi parteneri sociali: sindicatele de muncitori şi anumite mişcări militante 
de luptă împotriva sărăciei şi nu administraţia publică.

Aceasta arată rolul pe care anumite asociaţii descentralizate îl pot avea în 
privinţa detectării noilor probleme şi incapacitatea sistemelor administrative 
de a se elibera de sistemele strict sectoriale ce le aparţin.

Parteneriatul public-privat are ca obiectiv proiectarea, finanţarea, 
construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi 
transferul unui bun sau serviciu public, după caz1.

Parteneriatul public-privat este o asociere de decizii şi de mijloace publice 
şi private în cadrul aceluiaşi sistem de acţiune, cu obiectivul de a satisface 
simultan aşteptările consumatorilor şi ale cetăţenilor2.

Parteneriatul vizează, în general, colaborarea dintre cele două sectoare, în 
care fi ecare contribuie la planifi care şi mobilizare pentru realizarea obiectivelor 
comune. Această colaborare se realizează într-un cadru instituţional şi 
organizaţional realizate de părţile implicate. Un astfel de parteneriat poate fi  
realizat în diferite forme organizaţionale depinzând de scară, complexitate şi 
opiniile actorilor implicaţi, pe baza unor contracte sau convenţii bine defi nite 
şi structurate.

Aceste forme de colaborare se realizează îndeosebi în domeniul dezvoltării 
urbane, dar ea se aplica cu succes în orice formă de dezvoltare locală în cadrul 
unor structuri descentralizate3.

Fiecare partener aduce în proiecte resursele necesare: cel privat, capital de 
investiţii iniţial, împrumuturi, ipoteci, cunoştinţe în managementul proiectului; 
cel public, subvenţii, investiţii de capital în infrastructură şi transport, 
concesionare teren, legislaţie, împrumuturi, garanţii; ONG-urile, cunoştinţe, 
investiţii de capital, chirii, abilitatea de a mobiliza anumiţi factori.

Multă vreme perspectivele dezvoltării au fost asociate cu dinamismul 
marilor întreprinderi a căror dimensiune le permitea aprioric să capteze 
economiile de treaptă, să dezvolte cercetarea-dezvoltarea, să folosească un 
personal califi cat etc. Întreprinderile mici şi mijlocii, însă, erau considerate 
ca o frână în calea dezvoltării. O organizare centralizată a politicii industriale, 

1 Art. 1 din Legea nr. 178 din 1 octombrie 2010 a parteneriatului public-privat.
2 P. Noisett, PPP et marketing urbain, în J. Ruegg, S. Decountere et N. Mattan, Le parteneriat 

public-prive, Presse Polztechniques et Univeritaires Romandes, Lausane, 1994, p. 261 citat 
de C.-S. Săraru, în lucrarea Contractele administrative. Reglementare. Doctrină. Jurisprudenţă, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 360.

3 M. Crozier, L’action et le systeme. Les contraites de l’action collective, Edition de Seuil, 
Paris, 1977.
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capabilă să trateze cazul marilor întreprinderi era, deci, preferabilă unei versiuni 
descentralizate1.

Lucrurile s-au schimbat într-atât, încât s-a resimţit puternic nevoia de a scurta 
circuitele de decizie în procesul ajutorării întreprinderilor şi nevoia de a conferi 
autorităţii locale o mai mare capacitate de a apreciere şi de intervenţie. După anii 
'70, marile întreprinderi nu au mai contribuit la formarea de noi locuri de muncă, 
faţă de cele mici şi mijlocii care şi-au asumat într-un fel, această datorie.

Sectorul mic şi mijlociu se poate constitui într-o veritabilă forţă, care 
acţionează rapid la schimbări, produce după metode inovative, proiectează 
produse novatoare, intensifică strategiile de marketing cu aparat suplu, 
angajează oamenii contribuind la evitarea unei prăbuşiri conjuncturale sau 
de structură. Industria mică şi mijlocie a creat noi locuri de muncă şi a făcut 
investiţii chiar şi în perioade marcate de recesiune în care se manifestau 
disparităţi între ramuri prospere şi mai puţin prospere, regiuni dinamice şi 
regiuni rămase în urmă, întreprinderi rentabile şi nerentabile, angajaţi şi şomeri2.

Succesul în politicile economice este asigurat şi de sectorul mic şi mijlociu, 
care se creează şi se dezvoltă într-un climat în care procesul de globalizare are 
repercusiuni asupra lor, determinându-le la adaptări strategice de tipul mutaţiei 
producţiei în alte locuri, revizuirea completă a sistemului relaţional dintre 
furnizori şi clienţi. Nevoia de capital, resursele manageriale şi califi carea forţei 
de muncă sunt factori caracteristici fi ecărei ţări, iar promovarea întreprinderilor 
mici, care solicită resurse limitate, poate avea un rol important în dezvoltarea 
şi lansarea economică, în adaptarea economiilor şi societăţilor.

În Europa occidentală, recunoaşterea şi afi rmarea rolului colectivităţilor 
locale prin descentralizare nu s-a tradus printr-o dezangajare totală a rolului 
statului. Problema rolului efectiv pe care statul trebuie să îl aibă în dezvoltarea 
locală rămâne deschisă. Multe decenii, fenomenul descentralizării locale nu 
a fost luat în considerare de către puterile publice centrale. Descentralizarea 
nu poate fi  privită ca un transfer de preocupări, ci ca un proces de luare în 
considerare a unor noi politici, până atunci neglijate.

Statul nu poate ignora total treburile şi preocupările colectivităţilor locale. 
Fără un sprijin adecvat din partea acestuia, însoţit, desigur de pârghiile fi nanciare 
şi legislative adecvate, ce înlesnesc acţiunea vieţii locale, nu ar fi posibilă 
concretizarea şi afi rmarea drepturilor comunităţilor locale.

În statele unitare, planifi carea se face la nivel regional vizând realizarea 
unor obiective regionale prin instituirea unui sistem de fi liere. Concretizarea 
obiectivelor naţionale în domeniul organizării structurilor productive nu poate 
fi  realizată prin simpla atribuire a unei activităţi către o anumită regiune.

Un alt aspect al planifi cării îl vizează sprijinirea dezvoltării locale. Aceasta 
se concretizează prin participarea protagoniștilor locali la elaborarea planului 
regional, prin ajutorul acordat formulării proiectelor locale de dezvoltare și prin 
asigurarea unor reţele fi nanciare capabile să sprijine activităţile de dezvoltare3. 
Planifi carea regională reprezintă domeniul conștientizării posibilităţilor ţării în 
perioadele de criză, domeniul punerii în valoare şi al orientării activităţilor locale 

1 X. Frege, Descentralizarea, Ed. Humanitas, București, 1991, p. 46.
2 L. Matei, op. cit., p. 143.
3 Y. Prats, Descentralisation et developpement, Edition Cujas, Paris, 1973, p. 166.
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în favoarea acţiunilor naţionale, domeniul realizării unei distribuţii mai bune a 
activităţii pe teritoriul ţării datorită emergentei şi demarării dezvoltării locale.

Statul nu este în măsură să aprecieze ca amploare diversitatea politicilor 
angajate, în absenta unui aparat statistic adaptat urmăririi dezvoltării locale. 
Acesta mai degrabă ignora aspectul terenului local decât să organizeze cadrul 
dezvoltării locale.
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Neconstituţionalitatea numirii unor membri în 
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

autoritate administrativă autonomă

Dr. Ioniţa COCHINŢU1

I. Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritate administrativă 
autonomă

Autoritatea de Supraveghere Financiară2 este autoritate administrativă 
autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, 
autofi nanţată, fi ind înfi inţată prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor 
şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor şi a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private. A fost înfiinţată în temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia 
României – alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului 
ori a ministerelor sau ca autorităţi administrative autonome – prin O.U.G. 
nr. 93/2012.

Această autoritate administrativă autonomă este condusă de un consiliu 
format din 9 membri3, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 
3 vicepreşedinţi, care sunt membri executivi, iar ceilalţi 4 membri sunt membri 
neexecutivi4. Membrii consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară sunt 
numiţi de Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere, la propunerea 
comună a Comisiei pentru buget, fi nanţe, activitate bancară şi piaţă de capital 
şi a Comisiei economice, industrie şi servicii din Senat şi, respectiv, a Comisiei 
buget, fi nanţe şi bănci şi a Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera Deputaţilor5. Comisiile reunite efectuează selecţia 
candidaţilor ce urmează să fie numiţi membri ai Consiliului Autorităţii de 
Supraveghere Financiară şi verifi că îndeplinirea condiţiilor necesare ce trebuie 
să le îndeplinească aceştia.

Este de menţionat faptul că domeniul supravegherii pieţei fi nanciare – 
în general – a fost supus unor modifi cări legislative, iar dinamica reglementărilor 
a atins şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, care – în decursul unui timp 
relativ scurt – a suferit câteva modifi cări.

1 Dr. Ioniţa Cochinţu – magistrat asistent la Curtea Constituţională a României.
2 Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost înfi inţată prin O.U.G. nr. 93/2012, 

publicată în M. Of. nr. 874 din 21 decembrie 2012. 
3 Fiecare dintre cei 3 vicepreşedinţi are atribuţii specifi ce corespunzătoare unuia dintre 

cele 3 sectoare de supraveghere fi nanciară. În hotărârea Parlamentului României de numire a 
acestora se stabileşte sectorul de supraveghere fi nanciară pentru care sunt numiţi.

4 Art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, astfel cum a fost modifi cată prin O.U.G. nr. 94/ 2013.
5 Art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012.
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II. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii Consiliului 
Autorităţii de Supraveghere Financiară

Membrii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii1: să fie cetăţeni români cu domiciliul 
în România, cu o bună reputaţie şi pregătire profesională şi o experienţă 
profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competenţe; să aibă 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; să aibă o 
experienţă profesională în domeniul fi nanciar, al instituţiilor de credit şi/sau 
al instituţiilor fi nanciare nebancare, de minimum 9 ani de la data absolvirii 
studiilor (studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă); 
să nu fi e senatori, deputaţi sau membri ai vreunui partid politic ori organizaţie 
politică pe perioada exercitării mandatului; să nu exercite o altă profesie sau să 
nu ocupe o funcţie publică ori privată, cu excepţia posibilităţii desfăşurării de 
activităţi didactice şi cercetare ştiinţifi că, cu evitarea confl ictului de interese; 
să nu deţină ei şi/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, 
direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităţilor prevăzute 
la lit. d) sau din drepturile de vot ori o participaţie care să permită exercitarea 
unei infl uenţe semnifi cative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau 
în consiliul de administraţie al acestora; să nu fi  făcut parte din conducerea 
unei societăţi comerciale, care, sub orice formă, şi-a încetat activitatea fără a-şi 
respecta obligaţiile faţă de terţi sau care a fost declarată în stare de faliment ca 
urmare a rezultatelor din perioada în care persoana şi-a exercitat mandatul şi 
pentru care aceasta este răspunzătoare; să nu aibă cazier judiciar şi fi scal; să nu 
fi e soţi şi nici rude ori afi ni până la gradul al treilea cu Preşedintele României, 
cu membrii birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, ai 
Guvernului sau ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.

De asemenea, ei trebuie să nu fi e membri în consiliile de administraţie, 
consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină 
funcţia de director ori alte funcţii la următoarele entităţi: cele care vizează 
activitatea intermediarilor în instrumente financiare şi a organismelor de 
plasament colectiv; societăţile de administrare a investiţiilor; cele care vizează 
activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări şi 
reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea; cele care vizează sistemul 
de pensii private, conform Legii nr. 411/2004, republicată, cu modifi cările şi 
completările ulterioare; societăţile de investiţii fi nanciare.

III. Controlul constituţionalităţii hotărârilor Parlamentului 
prin care au fost numiţi membrii Consiliului Autorităţii 
de Supraveghere Financiară

În urma adoptării actului normativ care a prevăzut înfi inţarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, Parlamentul României a numit membrii Consiliului 
Autorităţii de Supraveghere Financiară2.

1 Potrivit O.U.G. nr. 93/2012, astfel cum a fost modifi cată prin O.U.G. nr. 94/2013.
2 În acest sens sunt, spre exemplu, H.G. nr. 45/2013 privind numirea membrilor Consiliului 

Autorităţii de Supraveghere Financiară Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
H.G. nr. 54/2013, H.G. nr. 60 din 5 noiembrie 2013 şi H.G. nr. 26/2014.
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III. 1. Controlul constituţionalităţii hotărârilor Parlamentului prin care 
au fost numiţi membrii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară – 
inadmisibilitate

Una dintre primele sesizări ce a format obiectul controlului de 
constituţionalitate s-a concretizat în Decizia nr. 335 din 4 iulie 20131 referitoare 
la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 
54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară. În această cauză, Curtea a reţinut că autoritatea publică vizată – 
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară – nu este reglementată în 
Constituţie, nefi ind de rang constituţional, astfel că procedura de numire a 
membrilor săi este de rang legal. De asemenea, prin această procedură nu sunt 
afectate valori sau principii constituţionale. În aceste condiţii, ţinând seama 
de jurisprudenţa anterioară a Curţii, hotărârea criticată poate fi  cenzurată 
numai din punctul de vedere al exigenţelor procedurale şi substanţiale stabilite 
expres prin textul Constituţiei. Deoarece autorii criticii nu au invocat nicio astfel 
de exigenţă, a rezultat că sesizarea de neconstituţionalitate formulată nu a 
îndeplinit condiţiile de admisibilitate stabilite de Curtea Constituţională pe cale 
jurisprudenţială, invocarea art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie fi ind, în cauză, 
pur formală, iar nu efectivă şi relevantă din punct de vedere constituţional. 
Susţinerea autorilor sesizării referitoare la faptul că, prin selectarea efectuată 
de comisiile parlamentare „a avut loc o adevărată eliminare a reprezentanţilor 
propuşi de opoziţia parlamentară”, nu poate constitui un impediment de 
natură constituţională pentru numirile membrilor Consiliului Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, care să vicieze Hotărârea Parlamentului României 
nr. 54/2013, în situaţia în care au fost respectate criteriile legale pentru 
selectarea membrilor Consiliului.

O altă hotărâre supusă controlului de constituţionalitate2 a fost Hotărârea 
Parlamentului României nr. 41/2012 privind revocarea domnului Buzoianu 
Constantin din funcţia de membru şi preşedinte al Consiliului Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor. Cu acest prilej, Curtea Constituţională a reţinut 
în ceea ce priveşte legalitatea sesizării, că potrivit art. 27 alin. (1) din Legea 
nr. 47/1992, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 177/20103, „Curtea 
Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor 
Parlamentului, a hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului 
Senatului şi hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului, 
la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar 
sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori”. Ca 
atare, acest text care consacră competenţa Curţii de a se pronunţa inclusiv 
asupra constituţionalităţii hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale 

1 Publicată în M. Of. nr. 429 din 15 iulie 2013.
2 Decizia nr. 382 din 25 septembrie 2013 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate 

a Hotărârii Parlamentului României nr. 41/2012 privind revocarea domnului Buzoianu 
Constantin din funcţia de membru şi preşedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor, publicată în M. Of. nr. 684 din 7 noiembrie 2013.

3 Legea nr. 177 din 2010 pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 47 din 1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului 
de procedură penală al României, publicată în M. Of. nr. 672 din 4 octombrie 2010.
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Parlamentului, cuprinde o enumerare expresă şi limitativă a persoanelor care 
pot sesiza Curtea Constituţională în vederea exercitării acestei atribuţii. Prin 
urmare, niciun alt subiect de drept nu poate solicita Curţii Constituţionale să 
se pronunţe cu privire la constituţionalitatea unei hotărâri a Parlamentului sau 
a uneia dintre Camerele acestuia.

În acest context, s-a constatat că autorul prezentei sesizări nu se încadrează 
în niciuna dintre categoriile precizate, nefi ind nici senator, nici deputat. Prin 
urmare, în condiţiile în care sesizarea Curţii Constituţionale a fost formulată de 
o persoană care nu are, potrivit legii, calitatea de a învesti instanţa de control 
constituţional cu verifi carea constituţionalităţii unei hotărâri a Parlamentului, 
Curtea a respins ca inadmisibilă această sesizare.

III. 2. Controlul constituţionalităţii hotărârilor Parlamentului prin care 
au fost numiţi membrii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară – 
neconstituţionalitate

Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2014 privind numirea 
prim-vicepreședintelui – membru executiv – și a unui membru neexecutiv 
ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară a fost declarată 
neconstituţională de către instanţa de contencios constituţional.

Autorii sesizării au considerat neconstituţională Hotărârea Parlamentului 
României nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreședintelui, membru 
executiv, și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, deoarece contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) 
și (5). În acest sens, autorii contestaţiei au susţinut că această hotărâre încalcă 
dispoziţiile art. 9 din O.U.G. nr. 93/2012, prin numirea domnului Marian 
Sârbu ca prim-vicepreședinte, membru executiv al Consiliului Autorităţii 
de Supraveghere Financiară. Astfel, potrivit art. 9 alin. (1) lit. a2) din O.U.G. 
nr. 93/2012, pentru numirea membrilor executivi și neexecutivi ai Autorităţii de 
Supraveghere Financiară de către cele două Camere ale Parlamentului, aceștia 
trebuie „să aibă o experienţă profesională în domeniul fi nanciar, al instituţiilor 
de credit și/sau al instituţiilor fi nanciare nebancare de minimum 9 ani de la data 
absolvirii studiilor prevăzute la lit. a1).” Autorii sesizării au considerat că domnul 
Marian Sârbu a îndeplinit funcţii și demnităţi publice – precum deputat, secretar 
de stat, ministru, președinte al Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria 
Lemnului, vicepreședinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din 
România, al căror conţinut nu a cuprins atribuţii din domeniile expres prevăzute 
de textul de lege suscitat, astfel că hotărârea Parlamentului privind numirea 
acestuia ca membru al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară este 
neconstituţională.

În legătură cu acest aspect Curtea Constituţională a constatat că 
„reglementând condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii Consiliului 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, art. 9 din O.U.G. nr. 93/2012 se referă 
la experienţa profesională în două texte distincte, după cum urmează: la lit. a) 
alin. (1) al art. 9, stabilind că membrii Consiliului Autorităţii de Supraveghere 
Financiară trebuie să aibă «pregătire profesională și o experienţă profesională 
corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competenţe» și, respectiv, la 
lit. a2) a aceluiași articol, stabilind că aceștia trebuie să aibă «o experienţă 
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profesională în domeniul fi nanciar, al instituţiilor de credit și/sau al instituţiilor 
fi nanciare nebancare, de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute 
la lit. a1).» Dacă noţiunea de «corespunzătoare» care circumstanţiază 
pregătirea și experienţa profesională în cuprinsul art. 9 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr. 93/2012 semnifi că o evaluare și apreciere ce revin exclusiv Parlamentului, în 
calitate de autoritate ce realizează numirea membrilor Consiliului Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, și nicidecum instanţei de contencios constituţional, 
durata care circumstanţiază experienţa profesională, reglementată prin 
dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. a2), semnifi că o condiţie cu caracter obiectiv — 
vechimea în domeniile de referinţă, verifi cabilă pe bază de documente, de către 
orice persoană interesată”. Aceste dispoziţii legale impun însă o condiţie cu 
caracter obiectiv, obligatoriu să fi e îndeplinită, anume o experienţă profesională 
specifi că în materie de minimum 9 ani, prin indicarea expresă a domeniilor 
fi nanciar, al instituţiilor de credit și/sau al instituţiilor fi nanciare nebancare. În 
aceste condiţii și văzând din documentele depuse la dosar că domnul Marian 
Sârbu nu are o experienţă profesională specifi că în materie de minimum 9 ani, 
Curtea a constatat că acesta nu întrunește condiţia prevăzută de art. 9 alin. (1) 
lit. a2) din O.U.G. nr. 93/2012 pentru numirea în funcţia de prim-vicepreședinte, 
membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. Prin 
urmare, Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2014 este nelegală în ceea 
ce privește această numire.

Instanţa de contencios constituţional a reţinut că, întrucât cauza de 
nelegalitate astfel determinată prezintă relevanţă constituţională din 
perspectiva exigenţelor de ordin substanţial și procedural impuse de prevederile 
art. 1 alin. (3) și (5) din Constituţie privind statul de drept și obligaţia de 
respectare a legii, aceasta se convertește într-o cauză de neconstituţionalitate.

IV. Concluzii

În cazul deciziei de constatare a neconstituţionalităţii Hotărârii nr. 26 
din 2014 a Parlamentului României au fost formulate opinii separate. Autorii 
acestora au arătat că, din moment ce „experienţa profesională” – care este 
termenul de referinţă al analizei – are o componentă subiectivă lăsată la 
aprecierea Parlamentului este fi resc sa conferim aceeași natură, aceeași valoare 
și duratei sale, întrucât textul de lege nu se referă la „experienţa profesională 
în domeniul fi nanciar la instituţii...”, ci la „experienţa profesională în domeniul 
fi nanciar, al instituţiilor...”. Mai mult chiar, calitatea de deputat, precum și 
exercitarea funcţiei de vicepreședinte al Comisiei pentru muncă și protecţie 
socială constituie vechime în specialitate, conform art. 46 alin. (1) din Legea 
nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor și al senatorilor, republicată, cu 
modifi cările ulterioare, potrivit căruia „perioada de exercitare a mandatului de 
parlamentar constituie vechime în muncă și în specialitate, cu toate drepturile 
prevăzute de lege”.
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Măsurile legislative de reducere a arieratelor: 
poate legea ignora contractele?*

Conf. univ. dr. Simona GHERGHINA
Universitatea din București

E-mail: simona.gherghina@drept.unibuc.ro

1. Introducere

Unul dintre aspectele concrete cele mai dificile ale crizei financiare ce 
afectează bugetele publice începând cu anul 2009 – atât la nivel central cât și 
la nivel local1 – este existenţa arieratelor, defi nite atât de Legea nr. 500/2002 
a fi nanţelor publice2, cât și de Legea nr. 273/2006 a fi nanţelor publice locale3 
ca fi ind datorii care au rămas neplătite timp de cel puţin 90 de zile după data 
scadenţei. Modalitatea de acoperire a acestor datorii „vechi” ale autorităţilor 
publice și ale instituţiilor publice a reprezentat în toată această perioadă și 
continuă să reprezinte o problemă reală, pentru a cărei soluţionare s-au adoptat 
o serie de soluţii legislative.

Acest studiu își propune să analizeze soluţiile legislative de reducere a 
arieratelor nu atât din perspectiva efectelor intenţionate de legiuitor, ci în 
special din unghiul unor efecte neintenţionate de acesta – ba chiar neglijate, și 
anume impactul pe care aceste prevederi legale îl pot avea asupra contractelor 
încheiate de persoanele juridice de drept public cărora le sunt aplicabile.

Soluţiile legislative adoptate pentru depășirea problemei arieratelor s-au 
axat pe instituirea unor interdicţii pentru ordonatorii de credite bugetare, având 
ca obiect fi e încheierea contractelor fi e realizarea de plăţi de către autorităţile 
publice sau instituţiile publice respective. Este de remarcat faptul că există 
diferenţe între interdicţiile astfel instituite la nivelul bugetelor locale și cele 
aplicate la nivel central, bugetele locale fi ind supuse primele acestor restricţii 
– încă din cursul anului 2010, în timp ce la nivel central restricţiile au fost 
instituite în a doua parte a anului 2012, într-o formă ale cărei detalii permit o 
oarecare marjă de manevră ordonatorilor de credite.

Deși implicaţiile juridice ale normelor care limitează drastic dreptul 
persoanelor juridice de drept public de a încheia contracte în cazul în care 
înregistrează arierate sunt vizibile în primul rând în cadrul execuţiei bugetare, 
nu pot fi  ignorate efectele pe care aceste norme le au în planul mai larg al 
raporturilor juridice dintre autorităţile și instituţiile publice supuse acestor 
limitări și persoanele de drept privat. Derularea acestor raporturi juridice poate 

⃰ Realizarea acestui studiu, prezentarea și publicarea sa au fost sprijinite de Ministerul 
Educaţiei CNCS-UEFISCDI în cadrul proiectului de cercetare PN-II-RU-PD-2012-3-0103.

1 E. Oliva, Equilibre budgétaire et Constitution. L’équilibre des budgets locaux, Revue 
Française des Finances Publiques, no. 117 févr. 2012, p. 32-33.

2 Am avut în vedere textul legii în vigoare la data de 1 noiembrie 2014, iar legea va fi  
denumită în cuprinsul acestui studiu „Legea fi nanţelor publice”.

3 Am avut în vedere textul legii în vigoare la data de 1 noiembrie 2014, iar legea va fi  
denumită în cuprinsul acestui studiu „Legea fi nanţelor publice locale”.
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fi  afectată în mod semnifi cativ de aplicarea limitărilor impuse autorităţilor sau 
instituţiilor publice în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice1, dacă avem 
în vedere faptul că interdicţia de a face plăţi sau obligaţia de a „ajusta” grafi cele 
de execuţie a lucrărilor și plăţile corespunzătoare au un efect direct în ceea ce 
privește executarea unor contracte încheiate cu entităţi private.

Acest studiu își propune să semnaleze efectele potenţiale ale acestor 
interdicţii stabilite în materia finanţelor publice, inclusiv măsura în care 
prevederile acestor norme imperative pot fi  interpretate în sensul stabilirii unor 
situaţii în care legea impune implicit modifi carea unor contracte existente, în 
cadrul cărora își vor produce efectele interdicţiile legale explicite. O analiză 
aprofundată este necesară, însă nu face obiectul acestui studiu. Scopul declarat 
al acestor limitări și interdicţii – acela de a soluţiona problema difi cilă a plăţilor 
restante cronicizate, printr-o intervenţie energică a legiuitorului sub forma unor 
reguli imperative cu caracter tehnic – nu include cu siguranţă, în lipsa unei 
declaraţii specifi ce, intenţia de a consacra reguli noi, derogatorii de la dreptul 
comun al contractelor, în ceea ce privește derularea contractelor încheiate între 
persoane de drept public și persoane de drept privat. Efectele de acest tip nu 
pot fi  însă negate. O reglementare adoptată pentru depășirea efectelor produse 
de criza economică asupra bugetelor publice are astfel un impact direct – nu 
numai unul mediat – asupra derulării unor contracte, însă reglementarea pare să 
ignore aceste efecte și nu prevede nimic în acest sens. Instanţele judecătorești 
și doctrina sunt cele care vor prelua cel mai probabil, efortul defi nirii și descrierii 
acestor efecte și implicit al corelării normelor cu caracter special edictate în 
materia fi nanţelor publice cu normele generale și speciale aplicabile în materie 
contractuală, cel puţin.

2. Impactul existenţei arieratelor – aspecte generale. Limitarea plăţilor 
din fonduri publice

După declanșarea crizei economice, și mai ales după încheierea de către 
statul român a acordurilor de fi nanţare cu Fondul Monetar Internaţional, Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie și Dezvoltare și Uniunea Europeană2, 
problema diminuării arieratelor care grevau bugetele publice și împiedicau 
funcţionarea instituţiilor publice a devenit unul din obiectivele asumate pentru 
asanarea fi nanţelor publice. În consecinţă, o serie de limitări și reguli imperative 
cu caracter general au fost impuse în ceea ce privește efectuarea cheltuielilor 
din bugetele publice.

1 Pentru o analiză a aplicării acestor restricţii în privinţa contractelor de parteneriat public-
privat, S. Gherghina, „Incidenţa normelor privind disciplina bugetară asupra parteneriatului 
public-privat” în Revista Română de Parteneriat Public-Privat nr. 7/2013.

2 Împrumutul acordat în cursul anului 2009 a fost inclus într-un pachet de fi nanţare 
coordonată în valoare totală de 20 mld. euro, la care au participat Fondul Monetar 
Internaţional (aproximativ 12,95 mld. euro printr-un acord stand-by), Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie și Dezvoltare (1 mld. euro în cadrul unui împrumut pentru politici de 
dezvoltare), Uniunea Europeană - în cadrul mecanismului de echilibrare a balanţei de plăţi 
reglementat prin Regulamentul Consiliului nr. 332/2002 (5 mld. euro), Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiţii (1 mld. euro împreună).
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Aceste limitări au fost introduse în mai multe etape, nefi ind aparent parte 
a unei strategii unitare, ci mai degrabă soluţii punctuale menite să conducă la 
efectul urmărit – respectiv plata cât mai rapidă a acestor datorii vechi. Principiul 
nenumit care pare să se regăsească în toate aceste reglementări care privesc 
problema arieratelor este cel al direcţionării prioritare a resurselor fi nanciare 
existente către plata arieratelor, cu minime concesii făcute acelor categorii de 
cheltuieli considerate a fi  strict necesare, enunţate explicit.

Astfel, în ordine cronologică, prima categorie de limitări legate de existenţa 
plăţilor restante a fost introdusă pentru bugetele locale în vara anului 2010, 
prin O.U.G. nr. 63/2010 privind modifi carea și completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri 
financiare. În temeiul acesteia [art. 63 alin. (41)], unităţile administrativ-
teritoriale care au înregistrat plăţi restante la sfârșitul anului anterior nu pot 
contracta obligaţii de natura datoriei publice locale, sub formă de împrumuturi 
sau garanţii decât dacă achită aceste obligaţii restante până la data solicitării 
avizului de la Comisia de autorizare a împrumuturilor locale1.

Această limitare nu se aplică, potrivit alin. (42) al art. 63 din Legea fi nanţelor 
publice locale, în cazul în care unitatea administrativ-teritorială respectivă se 
afl ă în procedură de criză fi nanciară sau de insolvenţă și intenţionează să se 
împrumute pentru refi nanţarea datoriei publice locale, cu condiţia ca această 
refi nanţare să fi  fost aprobată în cadrul planului de redresare. Posibilitatea de a 
se împrumuta în scopul refi nanţării datoriei publice locale, ca parte a planului 
de redresare, include și posibilitatea de a emite garanţiile publice locale aferente 
împrumutului respectiv. De asemenea, interdicţia de a contracta obligaţii de 
natura datoriei publice locale nu se aplică în ceea ce privește împrumuturile 
care sunt contractate de o unitate administrativ-teritorială în vederea
pre-fi nanţării și/sau cofi nanţării proiectelor care benefi ciază de fonduri externe 
nerambursabile de pre-aderare sau post-aderare de la Uniunea Europeană 
[alin. (51) al art. 63 din Legea fi nanţelor publice].

Prin condiţionarea împrumuturilor locale sau a emiterii garanţiilor publice 
locale de plata datoriilor restante la sfârșitul anului anterior, s-a adăugat o 
nouă limitare celor deja existente, care îngrădeau posibilitatea autorităţilor 
publice locale de a-și asuma obligaţii de natura datoriei publice2. Noua limitare 
a corespuns obiectivului general urmărit de aceste norme, acela de a asigura 
sustenabilitatea datoriei publice locale și de a impune o datorie de prudenţă și 
diligenţă autorităţilor locale în asumarea acesteia. În aplicarea concepţiei care 
subsumează acest obiectiv la nivel central nu au fost impuse astfel de limitări, 

1 Textul complet al interdicţiei stabilite prin art. 63 alin. (41) al Legii fi nanţelor publice 
locale include o a doua condiţionare, legată de inexistenţa unui defi cit al secţiunii de 
funcţionare la sfârșitul anului anterior, care spre deosebire de cea privind existenţa plăţilor 
restante nu poate fi  acoperită în cursul anului: „Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale 
care au înregistrat plăţi restante la data de 31 decembrie a anului anterior, neachitate până la data 
solicitării avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, sau care au înregistrat defi cit 
al secţiunii de funcţionare la sfârșitul anului anterior solicitării nu au dreptul la contractarea sau 
garantarea de împrumuturi.”

2 S. Gherghina, Drept fi nanciar public. Datoria publică. Finanţarea investiţiilor publice, 
Ed. C.H. Beck, București 2013, p. 147-159. É. Portal, Quelle autonomie de gestion de la dette 
locale à long terme? Eléments d’analyse comparée en Europe, Revue Française des Finances 
Publiques, no. 121 févr. 2013, p. 23-35.
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astfel încât potrivit reglementărilor privind datoria publică guvernamentală, 
asumarea acesteia nu este în nici un fel condiţionată de existenţa sau plata 
obligaţiilor de plată restante.

Tot prin O.U.G. nr. 63/2010 a fost reglementată numai la nivelul bugetelor 
locale o obligaţie generală a ordonatorilor de credite bugetare de a supraveghea 
execuţia bugetelor pentru a preveni existenţa plăţilor restante și a apariţiei 
în execuţie a unui defi cit al secţiunii de funcţionare, cuprinsă în alin. (8)-(15) 
ale art. 49 din Legea fi nanţelor publice locale. Pentru situaţia apariţiei unui 
defi cit al secţiunii de funcţionare în cursul anului bugetar (cel mai probabil ca 
urmare a neîncasării veniturilor bugetare prognozate), art. 49 alin. (10) din Legea 
fi nanţelor publice locale prevede obligaţia ordonatorului principal de credite de 
a propune consiliului local – sau, după caz, consiliului judeţean – rectifi carea 
bugetului local, inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din 
secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare, cu condiţia ca sumele 
respective să nu facă obiectul unor angajamente legale.

Se poate observa grija legiuitorului de a exclude din sfera potenţială a 
reducerilor de cheltuieli ce ar putea fi  operate prin rectifi carea bugetului local 
acele obligaţii de plată cu privire la care fuseseră deja încheiate angajamente. 
Această grijă a dispărut în reglementările ulterioare.

Însă cea mai dură limitare a atribuţiilor ordonatorilor de credite care a fost 
introdusă prin O.U.G. 63/2010 tot numai pentru bugetele locale a fost cea din 
noul alin. (8) al art. 14 din Legea fi nanţelor publice locale, potrivit căreia li se 
interzice încheierea de noi angajamente legale în măsura în care nu sunt stinse 
plăţile restante existente la sfârșitul anului anterior1. În aceste condiţii, lipsa 
acută a veniturilor bugetare era în măsură să conducă la alocarea prioritară 
a fondurilor existente către stingerea plăţilor restante înregistrate la sfârșitul 
execuţiei bugetare anterioare, în detrimentul obligaţiilor de plată scadente în 
cursul anului, atât datorită obligaţiei legale a ordonatorilor de a lua măsuri 
pentru stingerea acestor restanţe, cât și pentru a menţine posibilitatea 
ordonatorului de a semna noi contracte. Această limitare nu se aplică însă în 
cazul unităţilor administrativ-teritoriale afl ate în procedură de criză fi nanciară 
sau de insolvenţă (art. 751 din Legea fi nanţelor publice locale).

Din perspectiva interdicţiilor astfel instituite prin O.U.G. nr. 63/2010, 
momentul-cheie al evaluării situaţiei fi nanciare este sfârșitul anului anterior, 
toate obligaţiile de plată restante înregistrate la acest moment urmând a fi  
stinse în cursul anului următor, în caz contrar autorităţile locale neputând 
angaja datorie publică sau semna contracte noi până la stingerea acestor 
datorii. Se cuvine subliniat faptul că în această primă etapă de reglementare a 
unor măsuri menite să conducă la reducerea arieratelor, aceste limitări au fost 
aplicate numai la nivelul bugetelor locale.

O a doua categorie de limitări ale utilizării fondurilor publice justifi cate de 
existenţa obligaţiilor de plată restante înregistrate în bugetele publice a fost 
introdusă la începutul lunii septembrie a anului 2012, prin O.U.G. nr. 47/2012 

1 Potrivit alin. (8) al art. 14 din Legea fi nanţelor publice locale, în forma stabilită prin O.U.G. 
nr. 63/2010, „Ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 
alin. (2) să asigure achitarea plăţilor restante prevăzute la alin. (6). Ordonatorii de credite pot face 
noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor 
restante înregistrate la fi nele anului anterior.”
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privind modifi carea și completarea unor acte normative și reglementarea unor 
măsuri fi scal-bugetare. De data aceasta, limitările introduse privesc și bugetele 
centrale, nu numai pe cele locale, și au intenţionat un impact mult mai direct 
asupra arieratelor existente. Prevederile noi introduse prin O.U.G. nr. 47/2012 în 
Legea fi nanţelor publice și în Legea fi nanţelor publice locale au stabilit pe de o 
parte obligaţia stingerii arieratelor – ca de altfel și a plăţilor restante – iar pe de 
altă parte a stabilit o interdicţie clară pentru ordonatorii de credite bugetare de 
a încheia noi angajamente în cazul în care nu au fost stinse atât plăţile restante 
la sfârșitul anului anterior cât și arieratele survenite în anul curent.

Faţă de interdicţia stabilită prin O.U.G. 63/2010 pentru bugetele locale, 
prevederile O.U.G. 47/2012 extind condiţia de „sănătate” a fi nanţelor publice la 
obligaţiile de plată restante din anul curent, dar numai dacă ele intră în categoria 
arieratelor, adică dacă neplata a durat cel puţin 90 de zile după scadenţă. De 
asemenea, atât obligaţia ordonatorilor de credite bugetare de a lua măsuri 
pentru a asigura plata obligaţiilor care erau restante la sfârșitul anului anterior 
dar și a plăţilor devenite restante în cursul anului cât și interdicţia de a încheia 
angajamente legale în cazul în care nu sunt stinse plăţile înregistrate ca restanţe 
la sfârșitul anului anterior și arieratele survenite în anul în curs sunt prevăzute 
de texte identice pentru bugetele centrale și pentru bugetele locale, respectiv 
de art. 281 din Legea fi nanţelor publice și de art. 14 alin. (8) din Legea fi nanţelor 
publice locale. Se poate observa că interdicţia survine în ipoteza obligaţiilor ce 
devin restante în cursul anului numai în măsura în care rămân neplătite timp 
de 90 de zile de la scadenţă. Este subliniată astfel intenţia legiuitorului de a 
elimina din bugetele publice acele plăţi restante „cronice”, care fac obiectul unei 
analize de către creditorii internaţionali, și nu neapărat de a institui o normă de 
disciplină fi nanciară a ordonatorilor de credite.

A treia categorie de limitări determinate de existenţa arieratelor a fost 
reglementată în a doua parte a anului 2013, soluţia fi ind diferită la nivelul 
bugetelor centrale faţă de bugetele locale.

Astfel, în luna octombrie a anului 2013 a fost introdusă în Legea fi nanţelor 
publice o nouă restricţie de utilizare a fondurilor publice, prin prevederile art. 284, 
adăugat prin Legea nr. 270/2013 privind modificarea și completarea Legii 
nr. 500/2002 a fi nanţelor publice, în vederea facilitării administrării problemei 
arieratelor înregistrate de instituţiile publice. Potrivit acestor prevederi, în cazul 
în care instituţiile publice – cu excepţia celor fi nanţate integral din venituri 
proprii – au arierate la sfârșitul lunii anterioare celei în care vor să efectueze o 
plată, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia de a nu opera plăţi 
din conturile acestora, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale 
și a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, 
precum și pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și altor 
costuri aferente datoriei publice. Această restricţie încetează la data la care 
instituţiile publice nu mai înregistrează arierate în contabilitate.

La nivelul bugetelor locale, art. 49 alin. (139) din Legea fi nanţelor publice 
locale – introdus prin O.U.G. nr. 47/2013 – reglementează o măsură similară. 
În acest caz restricţia referitoare la imposibilitatea efectuării plăţilor în cazul 
existenţei arieratelor se va aplica numai în situaţia în care arieratele înregistrate 
nu sunt diminuate lunar cu cotele prevăzute, și numai pentru bugetele 
instituţiilor publice subordonate autorităţilor publice locale și finanţate 
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integral din venituri proprii. Simpla existenţă a arieratelor nu va împiedica astfel 
efectuarea plăţilor asumate prin contractele în derulare.

Interdicţia de efectuare a plăţilor va interveni numai în cazul în care aceste 
arierate nu sunt reduse lunar potrivit prevederilor art. 49 din Legea fi nanţelor 
publice locale, cu cel puţin 5% în cazul bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale [art. 49 alin. (132)] sau cu cel puţin 3% în cazul bugetelor instituţiilor 
publice subordonate autorităţilor publice locale și fi nanţate integral din venituri 
proprii [art. 49 alin. (138)]. În cazul instituţiilor publice subordonate autorităţilor 
publice locale și fi nanţate integral din venituri proprii, dacă de la o lună la alta 
arieratele existente nu sunt reduse în proporţia menţionată, nu pot fi  efectuate 
plăţi din bugetele respective, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor 
salariale și a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea 
arieratelor, precum și a plăţilor efectuate pentru implementarea programelor 
naţionale de sănătate [art. 49 alin. (139)].

În cazul unităţilor administrativ-teritoriale nu este interzisă formal efectuarea 
plăţilor, dar consecinţa nereducerii arieratelor în proporţia prevăzută de art. 49 
alin. (132), ca de altfel și nerespectarea obligaţiilor de raportare a arieratelor 
prevăzută de art. 49 alin. (131) este sistarea alimentării bugetului local atât cu 
cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit prevederilor 
art. 49 alin. (133) din Legea fi nanţelor publice locale. Aceste cote, care reprezintă 
o parte semnifi cativă a veniturilor bugetelor locale în cazul majorităţii unităţilor 
administrativ-teritoriale, vor putea fi  transferate din nou din bugetul de stat numai 
după ce unitatea administrativ-teritorială respectivă se încadrează în cotele lunare 
de reducere a arieratelor sau nu mai înregistrează arierate.

Limitările astfel impuse efectuării plăţilor din bugetele publice sunt mai 
drastice în cazul bugetelor centrale, forma cea mai ușoară fiind aplicată 
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, această indulgenţă fi ind probabil o 
modalitate de a le asigura funcţionarea, în condiţiile în care arieratele reprezintă 
o problemă majoră în cazul lor1. De asemenea, nici aceste restricţii prevăzute 
de art. 49 din Legea fi nanţelor publice locale nu se menţin în situaţia în care 
unitatea administrativ-teritorială intră în procedură de criză fi nanciară sau de 
insolvenţă (art. 751 din Legea fi nanţelor publice locale).

În parcursul acestei adoptări graduale a măsurilor legislative de reducere 
și eliminare a obligaţiilor de plată restante înregistrate în bugetele publice 
se poate observa o înăsprire a limitărilor reglementate, măsurile din fi ecare 
etapă fi ind justifi cate cel mai probabil de inefi cienţa măsurilor anterioare. 
Dintre toate aceste măsuri, cea care poate avea un impact semnifi cativ asupra 
executării de către persoanele juridice de drept public cărora li se aplică este 
interdicţia executării obligaţiilor de plată asumate prin contracte. În aceste 
situaţii, neexecutarea obligaţiei de plată – impusă de aplicarea prevederilor 
legale care împiedică ordonatorii de credite bugetare să dispună de fondurile 
publice în situaţia în care înregistrează plăţi restante la sfârșitul anului anterior 
sau arierate (cu diferenţierile în aplicarea acestei limitări arătate mai sus) – 
va fi  una culpabilă? Vor începe să curgă daunele-interese stabilite de contract 

1 Pentru situaţia arieratelor unităţilor administrativ-teritoriale, http://www.mbuget.gov.ro/
buget/arierate.html?pagina=buget2013&locale=ro
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sau dobânzile legale, în absenţa unei convenţii a părţilor? Partea contractuală 
afectată de această neexecutare a contractului de către persoana juridică de 
drept public va putea invoca excepţia de neexecutare a contractului sau va 
putea cere rezoluţiunea sau rezilierea acestuia, după caz? Sau, dimpotrivă, 
prevederile legale care impun ordonatorilor de credite și deci persoanelor 
juridice ai căror conducători sunt aceste interdicţii de plată pot fi  interpretate 
ca instituind o cauză legală de exonerare de răspundere?

Reinstituirea unor fi nanţe publice solide reprezintă fără îndoială un interes 
public major1, iar măsurile stabilite explicit de lege în acest scop sunt destinate 
a servi în mod direct interesul public. În aceste condiţii, se poate considera că 
interesul public va prima asupra interesului privat al părţii contractuale care se 
vede în situaţia de a nu putea primi plata care i se cuvine în temeiul contractului. 
Această preeminenţă a interesului public trebuie însă interpretată în sensul 
afi rmării legitimităţii unei astfel de măsuri, dar cu condiţia despăgubirii adecvate 
a celeilalte părţi. Considerăm că în această situaţie, persoana juridică de drept 
public care nu poate efectua plăţile ca urmare a aplicării prevederilor imperative 
cuprinse în Legea fi nanţelor publice și în Legea fi nanţelor publice locale va 
datora daunele interese stabilite de contract sau de lege pentru neexecutarea la 
scadenţă a obligaţiilor sale. Având în vedere întrebările astfel generate, o analiză 
aprofundată a acestei reglementări și a efectelor sale, inclusiv sub aspectul 
constituţionalităţii, se impune.

3. Modifi carea contractelor

O ultimă categorie de restricţii rezultate din existenţa arieratelor, având 
în vedere tot limitarea plăţilor ce pot fi  efectuate în cadrul unui contract de 
către autorităţile publice sau instituţiile publice o constituie cele introduse în 
ultima parte a anului 2013, potrivit cărora se impune modifi carea grafi cului de 
execuţie, și, în consecinţă, eșalonarea obligaţiilor de plată ale entităţilor publice 
aferente contractelor încheiate de aceste entităţi prin care dobândesc bunuri, 
lucrări sau servicii.

Limitarea aplicabilă utilizării creditelor bugetare aferente cheltuielilor 
de investiţii, introdusă în Legea fi nanţelor publice în luna octombrie 2013, 
prin Legea nr. 270/2013 și reglementată de art. 431 este cea potrivit căreia 
ordonatorii de credite au obligaţia de a notifi ca prestatorilor, executanţilor 
și furnizorilor sumele cuprinse în programele de investiţii publice la credite 
bugetare, în termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea legilor 
bugetare anuale/rectifi cărilor bugetare anuale. Această notifi care a sumelor 
disponibile pentru efectuarea de plăţi aferente investiţiilor pe parcurs este o 
etapă pregătitoare pentru ajustarea termenelor de executare a obligaţiilor 
contractuale de către cocontractantul privat.

Cadrele juridice ale acestei renegocieri a clauzelor contractuale ce par 
a fi  consacrate de prevederile art. 431 alin. (2) din Legea fi nanţelor publice 
sunt însă neclare. Textul2 prevede doar obligaţia ordonatorilor de credite de 

1 R.D. Kelemen, T.K. Teo, Law, Focal Points and Fiscal Discipline in the United States and European 
Union, American Political Science Review (forthcoming), http://ssrn.com/abstract=2367557

2 „În funcţie de creditele bugetare aprobate anual, ordonatorii de credite au obligaţia de a 
întocmi și de a actualiza, împreună cu prestatorii, executanţii și furnizorii, grafi cele de execuţie/
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„a actualiza” aceste termene de executare a obligaţiilor, menirea acestei 
operaţiuni fi ind aceea de a corela valoarea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor 
ce sunt recepţionate de către o persoană juridică de drept public cu valoarea 
creditelor bugetare anuale și trimestriale aprobate. O astfel de corelare 
presupune că ordonatorul de credite nu poate recepţiona bunurile, lucrările 
sau serviciile și deci nu poate face lichidarea și ordonanţarea plăţilor aferente 
acestei recepţii decât în limita fondurilor disponibile.

O limitare similară este inclusă și în Legea fi nanţelor publice locale. Referirile 
din textul art. 41 din Legea finanţelor publice locale1 – introdus prin Legea 
nr. 98/2013 de aprobare a O.U.G. nr. 47/2012 – la prestatori, executanţi și 
furnizori cu care entităţile publice afl ate sub incidenţa acestei legi au încheiat 
contracte îndreptăţesc, în opinia noastră, concluzia că aceste restricţii vor 
fi aplicabile numai derulării contractelor de achiziţii publice. Apare astfel 
o deosebire substanţială faţă de ipoteza reglementată de art. 431 din Legea 
fi nanţelor publice, care instituie aceste obligaţii ale ordonatorilor de credite 
numai în ceea ce privește o categorie relativ limitată de contracte, și anume 
acelea încheiate pentru derularea programelor de investiţii, în timp ce la nivel 
local prevederile art. 41 din Legea fi nanţelor publice locale au în vedere toate 
contractele de achiziţii publice încheiate de acestea.

Mai mult, în cazul plăţilor realizate de o autoritate concedentă sau de către 
un partener public în cadrul etapei de operare a unui contract de concesiune 
sau de parteneriat public-privat, în unele situaţii pot exista premise pentru a 
califi ca aceste plăţi ca fi ind legate de prestarea unor servicii de către concesionar 
sau de către partenerul privat în benefi ciul partenerului public. Deși o astfel 
de caracterizare nu este valabilă, în mod cert, în cazul marii majorităţi a 
contractelor de concesiune sau de parteneriat public-privat, se poate pune 
problema în ce măsură o eventuală asimilare a activităţii partenerului privat 
unor servicii prestate partenerului public ar atrage aplicarea prevederilor art. 41 

din Legea finanţelor publice locale. Aceasta ar presupune o modificare a 
condiţiilor contractuale de realizare a serviciilor prin corelarea acestora cu 
disponibilităţile de plată ale partenerului public.

În aceste condiţii, se pune întrebarea în ce măsură aceste prevederi legale 
instituie un mecanism obligatoriu prin care persoana juridică de drept public 

livrare, atât fi zice, cât și valorice, anexe la contract. Ordonatorii de credite au obligaţia de a 
recepţiona servicii, lucrări și produse, în limita creditelor bugetare anuale și trimestriale aprobate 
cu această destinaţie, în măsura în care au fost executate/livrate servicii, lucrări sau produse, în 
conformitate cu prevederile contractuale.”

1 Potrivit art. 41 din Legea fi nanţelor publice locale, „(1) În termen de 30 de zile calendaristice 
de la aprobarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), precum și de la aprobarea rectifi cărilor 
bugetare, ordonatorii de credite au obligaţia de a notifi ca prestatorilor, executanţilor și 
furnizorilor cu care au încheiate contracte valoarea maximă în limita căreia se pot executa 
lucrări, presta servicii și livra bunuri, valoare calculată ca diferenţă dintre creditele bugetare și 
sumele aferente plăţilor restante.

(2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi și de a actualiza, după caz, împreună cu 
prestatorii, executanţii și furnizorii, grafi cele de execuţie/livrare atât fi zice, cât și valorice, anexe 
la contracte, aferente anului bugetar, în funcţie de valoarea maximă calculată conform alin. (1).

(3) Se interzice ordonatorilor de credite recepţionarea de servicii, lucrări și produse peste 
valoarea maximă calculată și notifi cată conform alin. (1).”
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poate cere cocontractanţilor săi modifi carea contractului? Ce se întâmplă dacă 
cocontractantul nu este de acord cu modifi carea contractului? Poate fi  obligat? 
Întrucât persoana de drept public nu poate recepţiona lucrări a căror valoare 
depășește valoarea inclusă în buget și notifi cată cocontractantului său, cel mai 
probabil acesta din urmă nu va putea cere despăgubiri pentru daunele produse 
de nerecepţionarea lucrărilor pe care le-a executat după notifi carea valorii 
maxime ce poate fi  recepţionată. Și în aceste situaţii, la fel ca în cele analizate 
la punctul 2 de mai sus, nu credem că este posibilă transferarea întregului 
risc generat de lipsa fondurilor disponibile (în condiţiile stabilirii prin lege a 
priorităţii acoperirii obligaţiilor de plată restante înscrise în bugetele publice) 
către cocontractantul privat. Acesta din urmă ar trebui să fi e despăgubit, în 
condiţiile dreptului comun, pentru efectele negative generate de aplicarea 
acestor dispoziţii imperative care urmăresc un interes public explicit.

4. Concluzii

Aplicarea restricţiilor având ca obiect efectuarea plăţilor de către 
persoanele juridice de drept public, prevăzute de normele incidente în 
materia fi nanţelor publice, poate avea un impact semnifi cativ asupra derulării 
contractelor încheiate de către acestea. Practic, existenţa arieratelor sau – 
la nivel local, nerespectarea obligaţiilor legale stricte referitoare la aplicarea 
măsurilor de reducere a arieratelor – pot conduce la imposibilitatea efectuării 
plăţilor asumate de către entitatea publică prin contract. Efectele asupra 
cocontractantului privat sunt difi cil de anticipat, o astfel de sistare a plăţilor 
putând afecta chiar existenţa acestuia.

Prin contractele încheiate între persoanele de drept public și cele de drept 
privat părţile pot reglementa mecanisme de control al apariţiei arieratelor 
la nivelul bugetului partenerului public, dar astfel de mecanisme nu pot fi  
infailibile. Singurul lor rol explicit ar fi  acela de a anticipa apariţia unei astfel 
de situaţii de „criză” a contractului și de a imagina soluţii punctuale, inclusiv 
cu privire la repartizarea între părţi a riscurilor. O reglementare contractuală 
este astfel preferabilă oricând incertitudinii generate de reglementarea legală 
incompletă a acestei situaţii.

Din perspectivă normativă, abordarea problemei arieratelor exclusiv sub 
aspectul ajustării atribuţiilor ordonatorilor de credite bugetare este în mod 
vădit insufi cientă. Atâta timp cât stabilirea acestor atribuţii și consacrarea 
unor interdicţii de a lua decizii legate de utilizarea fondurilor publice au efecte 
directe asupra derulării unor contracte, aceste efecte și aplicabilitatea normelor 
dreptului comun privind contractele nu pot fi  ignorate de legiuitor. Interferenţa 
dintre dreptul public și dreptul privat este o zonă aproape nereglementată în 
dreptul român, iar incertitudinea astfel generată trebuie îndepărtată de legiuitor 
– riscul fi ind nu numai acela al daunelor produse persoanelor private care au 
încheiat contracte cu persoane juridice de drept public, ci și acela al obţinerii 
unui rezultat contrar celui urmărit, și anume amplifi carea costurilor suportate 
din bugetele publice, prin adăugarea daunelor interese la preţul contractual.
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Dezbateri:
Conf. univ. dr. Cristian Clipa:
Referitor intervenţia în contracte, în O.U.G nr. 47/2012 se spune clar că 

administratorul judiciar poate să modifi ce, să sisteze, să denunţe și dacă nu 
are concursul cocontractantului, se duce la judecătorul sindic și o face el – 
e adevărat, e un principiu de insolvenţă, dar aici eu nu sunt în insolvenţă. În 
dreptul privat principiul acesta are justifi care. În privinţa plăţilor din urmă, 
consider că răspunderea cade cu precădere pe umerii operatorilor privaţi, cărora 
li se reproșează pentru că au contractat pe riscul lor cu statul. Știm că se aplică 
principiul simetriei. De cele mai multe ori, statul și colectivitatea locală sunt cei 
mai buni plătitori, dar nu e obligatoriu. Dacă în mod excepţional colectivitatea 
locală ajunge în insolvenţă, e problema ta: te-ai așteptat să fi i plătit, poate 
că ani de zile ai și fost; dar la un moment-dat unitatea a derapat; așa pune 
problema O.U.G. nr 46/2013.

Conf. univ. dr. Simona Gherghina:
Acolo este în insolvenţă, care e o procedură specială – o situaţie excepţională 

– numai că aici suntem în derularea obișnuită, iar pericolele sunt mari în dreptul 
privat. Atrag atenţia că poţi să ai de-a face nu cu o autoritate publică, ci cu 
o entitate de drept public subordonat autorităţii publice, „organism de drept 
public în sensul legislaţiei achiziţiilor publice sau cu o întreprindere publică” 
care desfășoară activităţi sectoriale. În acele situaţii ele devin supuse dreptului 
concurenţei, iar în momentul în care statul vine și spune: „Nu vă plătesc pe nici 
unul că n-am bani anul acesta, poate la anul”, acest lucru ar putea fi  califi cat 
ușor de către Comisia Europeană ca abuz de poziţie dominantă, în temeiul 
art. 102 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, unde amenzile sunt 
uriașe.

Este genul de decizie în care s-a gândit strict din perspectivă de legiferare, 
fără să se uite la efectele de drept privat. Posibilitatea de denunţare pentru 
motive de interes public o am în ordonanţa privind concesiunea bunurilor afl ate 
în proprietate publică și o am în proiectul de lege cu parteneriatul public-privat. 
Iar referitor la achiziţiile publice, logica interpretării lor nu poate să fi e aceea a 
denunţării unilaterale.

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
Stimaţi colegi, iată, avem încă o temă incitantă!
Suntem într-adevăr într-o situaţie care pune în discuţie buna reglementare. 

Este, desigur, o situaţie de reglementare discutabilă, fără analiză sufi cientă, fără 
studiu de impact, și care pune sub semnul întrebării justul echilibru necesar între 
intersul public și cel privat.
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Criza fi nanciară a unităţilor administrativ-teritoriale

Lect. dr. Octavia Maria CILIBIU
Universitatea „Constantin Brâncuşi”, Tg-Jiu

Email: taviamara@yahoo.com

Introducere

În ceea ce priveşte resursele fi nanciare ale acestor unităţi administrativ-
teritoriale şi criza fi nanciară a acestora, vom pleca în demersul nostru de la 
art. 138 alin. (1) din Constituţia revizuită, potrivit căruia „bugetul public naţional 
cuprinde: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale 
ale comunelor, oraşelor şi ale judeţelor”. Bugetele locale nu sunt altceva decât 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.

Descentralizarea bugetară reprezintă „un reper al economiei de piaţă, având 
menirea de a conduce la dobândirea autonomiei locale, implicit la o mai bună 
repartizare a serviciilor publice, pe baza creşterii răspunderii autorităţilor publice 
locale”1. „O reală autonomie locală nu poate exista fără asigurarea resurselor 
financiare necesare autorităţilor, colectivităţilor locale într-o proporţie 
corespunzătoare competenţelor şi responsabilităţilor care le sunt conferite 
prin lege”. Aceasta implică descentralizarea sistemului veniturilor şi cheltuielilor 
publice, prelevarea directă de către autorităţile locale nu numai a impozitelor 
şi taxelor locale, ci şi a unei cote părţi din celelalte impozite şi taxe stabilite la 
nivel central2.

În ultimii ani, mai exact începând cu 2008, unităţile administrativ-teritoriale 
au întâmpinat difi cultăţi fi nanciare datorate fi e scăderii gradului de colectare 
a veniturilor, fi e diminuării transferurilor de la bugetul de stat sau datorită 
acţiunilor administraţiei publice locale.

Starea de fapt a unităţilor administrativ-teritoriale

Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind fi nanţele publice 
locale3, cu modifi cările şi completările ulterioare4, veniturile bugetelor locale 
se constituie din: venituri proprii, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte 
vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit; sume defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat; subvenţii primite de la bugetul de stat şi 
de la alte bugete; donaţii şi sponsorizări; sume primite de la Uniunea Europeană 
şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefi nanţări.

1 R. Postolache, Drept fi nanciar, ediţia a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014, p. 107.
2 E. Bălan, Drept fi nanciar, ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, 

p. 84.
3 Publicată în M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006.
4 Ultima modifi care prin O.U.G. nr. 18/2014 – pentru reglementarea unor măsuri privind 

activitatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru 
schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modifi carea unor acte normative 
(Publicată în M. Of. nr. 305 din 24 aprilie 2014).
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Deşi după adoptarea Legii 273/2006 bugetele locale au fost pe excedent, 
în anii care au urmat aceste bugete au fost defi citare. Acest lucru reiese din 
rapoartele anuale ale Ministerului Finanţelor Publice. Bugetul general centralizat 
al unităţilor administrativ-teritoriale se prezintă astfel:

Anul 20065 20076 20087 20098 20109 201110 201211 201312

Venituri 27.693,4 36.803,1 45.697,7 46.757,6 50.018,3 51.858,2 53.441,7 55.068,1

Cheltuieli 25.360,8 33.931,4 49.395,6 49.088,3 50.631,2 53.058,6 56.080,8 56.777,6

Excedent /
Defi cit (-)

2.332,6 2.871,7 -3.697,9 -2.330,8 -612,8 -1.200,3 -2.639,1 -1.709,5
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administrativ-teritoriale

După cum se observă din tabelul şi grafi cul de mai sus, bugetul general 
centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale a înregistrat excedent în anul 
intrării în vigoare a Legii fi nanţelor publice locale nr. 273/2006, precum şi 
în anul următor, iar începând cu anul 2008 – an ce a marcat debutul crizei 
fi nanciare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cu un defi cit bugetar de 
3.697,9 milioane lei, bugetul centralizat al unităţilor administrativ teritoriale 
a fost defi citar.

1 http://www.mfi nante.ro/execbug.html?pagina=domenii
2 http://discutii.mfi nante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/buletin_exec_bgc_dec2007.pdf
3 http://discutii.mfi nante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/dec2008.pdf
4 http://discutii.mfi nante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/BGC_DECEMBRIE_2009.pdf
5 http://discutii.mfi nante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/bgc_dec2010.pdf
6 http://discutii.mfi nante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/bgc_dec2011sc.pdf
7 http://discutii.mfi nante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/bgc_dec2012.pdf
8 http://discutii.mfi nante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/bgc_decembrie2013.pdf
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Unităţile administrativ-teritoriale au probleme în a-şi colecta impozitele 
şi taxele, a-şi achita plăţile restante şi a gestiona efectuarea cheltuielilor de 
la nivelul bugetelor locale, acestea ducând de multe ori la situaţia de criză 
fi nanciară sau insolvenţă.

O mare parte a veniturilor bugetelor locale o reprezintă sumele ce se 
transferă de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. 
„Fără existenţa acestor sume, autorităţile administraţiei publice locale ar fi  în 
imposibilitatea reală de a-şi duce la îndeplinire sarcinile stabilite prin lege, ori 
prin hotărâri ale consiliilor locale şi judeţene”1. Ponderea veniturilor proprii 
în totalul veniturilor unităţilor administrativ-teritoriale este destul de redusă 
pentru a se putea asigura, în mod real, autonomia financiară a unităţilor 
administrativ-teritoriale2. De asemenea, bugetele locale au pierdut sume 
considerabile şi ca urmare a reducerii cotelor defalcate din impozitul pe venit, 
precum şi altor măsuri pe care Guvernul le-a luat.

Astfel, prin O.U.G. nr. 63/20103 pentru modifi carea şi completarea Legii 
nr. 273/2006 privind fi nanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, cotele defalcate ale impozitului pe venit au fost reduse 
începând cu 1 ianuarie 2011, astfel: de la 47% la 44% pentru bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îţi desfăşoară activitatea 
plătitorii de impozit pe venit; de la 13% la 12% pentru bugetul judeţului; de 
la 22% la 21% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale a 
fi nanţelor publice judeţene la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, 
precum şi a bugetului local al judeţului.

Pentru municipiul Bucureşti cotele defalcate din impozitul pe venit au 
fost reduse astfel: de la 47,5% la 45,5% pentru bugetul local al municipiului 
Bucureşti; de la 23,5% la 22,5% pentru bugetele locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti; de la 11% la 10% într-un cont distinct, deschis pe seama 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti la Trezoreria 
Municipiului Bucureşti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, 
precum şi a bugetului local al municipiului Bucureşti.

Ulterior, prin O.U.G. nr. 103/2011 pentru modifi carea şi completarea Legii 
nr. 273/2006 privind fi nanţele publice locale cotele defalcate ale impozitului 
pe venit au fost reduse începând cu 1 ianuarie 2012, astfel: de la 44% la 
41,75% pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe 
al căror teritoriu îţi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; de 
la 12% la 11,25% pentru bugetul judeţului; de la 21% la 18,5% într-un cont 
distinct, deschis pe seama direcţiei generale a fi nanţelor publice judeţene la 
trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor locale 

1 C. Oneţ, Descentralizarea fi nanciară în contextul regionalizării, în Administraţia Publică 
– între misiuni şi constrângeri bugetare. Dimensiuni juridice şi manageriale, p. 323, Ed. Wolters 
Kluwer, București, 2014, coordonatori E. Bălan, C. Iftene, D. Troanţă, G. Varia, M. Văcărelu.

2 C. Iftene, O descentralizare cu efecte (ne)prevăzute. Infl uenţa autonomiei fi nanciare a 
entităţilor locale asupra succesului procesului de descentralizare, în Administraţia Publică – 
între misiuni şi constrângeri bugetare. Dimensiuni juridice şi manageriale, p. 336, Ed. Wolters 
Kluwer, București, 2014, coordonatori E. Bălan, C. Iftene, D. Troanţă, G. Varia, M. Văcărelu.

3 Publicată în M. Of. nr. 450 din 2 iulie 2010.
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ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al 
judeţului.

Pentru municipiul Bucureşti, cotele defalcate din impozitul pe venit au 
fost reduse astfel: de la 45,5% la 44,5% pentru bugetul local al municipiului 
Bucureşti; de la 22,5% la 20% pentru bugetele locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti; de la 10% la 7% într-un cont distinct, deschis pe seama 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti la Trezoreria 
Municipiului Bucureşti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, 
precum şi a bugetului local al municipiului Bucureşti.

Prin cele două ordonanţe, O.U.G. nr. 63/2010 şi O.U.G. nr. 103/2011, în 
2010-2011, cotele defalcate ale impozitului pe venit au scăzut astfel: cu 5,25% 
pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror 
teritoriu îţi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; cu 1,75% pentru 
bugetul judeţului; cu 3,5% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 
ale oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului; cu 3% 
pentru bugetul local al municipiului Bucureşti, cu 2,5% pentru bugetele locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti; cu 4% pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale sectoarelor, precum şi a bugetului local al municipiului Bucureşti. 
După cum se observă, cotele defalcate ale impozitului pe venit au scăzut 
semnifi cativ, fapt ce a dus la difi cultăţi fi nanciare ale unităţilor administrativ-
teritoriale.

În ultima perioadă, Guvernul a trebuit să ia măsuri pentru îmbunătăţirea 
fi nanţelor publice locale, astfel:

Prin O.U.G. nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fi nanciar-fi scale 
şi prorogarea unor termene1 s-a dat posibilitatea consiliilor judeţene ca din 
suma aferentă procentului de 20%, din cota defalcată din impozitul pe venit de 
18,5%, şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale să repartizeze, pentru unităţile administrativ-teritoriale care 
înregistrează arierate, sume prioritar pentru stingerea arieratelor.

Cea mai mare parte a arieratelor se regăseşte la nivelul autorităţilor locale, 
având o pondere de peste 80% în totalul arieratelor (respectiv de 40 – 50% 
în total plăţi restante), chiar dacă au fost luate măsuri legislative consistente 
vizând reducerea acestora și prevenirea acumulării de noi arierate2.

Prin O.U.G. nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea 
unor arierate din economie, alte măsuri fi nanciare, precum şi modifi carea unor 
acte normative3 au fost luate unele măsuri pentru reducerea arieratelor. Astfel, 
potrivit dispoziţiilor acestui act normativ, ordonatorii de credite ai bugetelor 
locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ai instituţiilor 
publice de subordonare locală care înregistrează arierate la data de 31 ianuarie 
2013 au obligaţia diminuării volumului acestora cu cel puţin 85%, până la 31 
martie 2013.

1 Publicată în M. Of. nr. 127 din 8 martie 2013.
2 Raportul anual al Consiliului Fiscal – 2013, p. 114, http://www.consiliulfi scal.ro/ra-2013.

pdf
3 Publicată în M. Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2013.
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În ultima perioadă, multe unităţi administrativ-teritoriale s-au afl at în 
imposibilitatea de a-şi plăti arieratele1.

Evoluţia plăţilor restante ale bugetelor locale2: 2008 – 741 mil. lei; 2009 – 
926 mil. lei; 2010 – 910 mil. lei; 2011 – 753 mil. lei; 2012 – 840 mil. lei; 2013 – 
196 mil. lei.
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Administraţiile publice locale au înregistrat o diminuare a arieratelor cu 

76,6%, de la 840,2 milioane lei în decembrie 2012 la 196,3 milioane lei în 
decembrie 20133.

În opinia Consiliului Fiscal, problema arieratelor la bugetele locale refl ectă 
în principal o lipsă de disciplină fi nanciară şi de defi cienţe în aplicarea Legii
nr. 273/2006 privind fi nanţele publice locale. Continuând demersurile legislative 
iniţiate în anul 2012, şi în anul 2013 au fost adoptate o serie de măsuri în 
vederea reducerii stocului de plăţi restante înregistrate la nivel local: furnizarea 
unui împrumut de trezorerie pentru stingerea arieratelor; utilizarea cu prioritate 
a cotelor defalcate de la bugetul de stat pentru plata arieratelor locale – aceste 
fonduri neputând fi  folosite pentru iniţierea unor noi proiecte de investiţii în 
condiţiile înregistrării de plăţi restante – şi indexarea impozitelor pe proprietate 
cu rata infl aţiei în cazul administraţiilor care înregistrează arierate4.

Pe lângă reglementarea unor măsuri pentru reducerea arieratelor în 
economie în anul 2013, a fost aprobată şi O.U.G. nr. 46/2013 privind criza 
fi nanciară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale5.

Impactul acestui cadru legislativ este evaluat în prezent de către Ministerul 
Finanţelor Publice ca fiind pozitiv, având în vedere că după plăţile masive 
realizate în contul arieratelor, acestea nu au mai crescut6.

1 Potrivit art. 2 alin. (1) pct. 4¹ din Legea nr. 273/2006, arieratele sunt plăţile restante cu 
o vechime mai mare de 90 de zile, calculată de la data scadenţei.

2 http://www.consiliulfi scal.ro
3 http://www.mfi nante.ro/execbug.html?pagina=buletin
4 Raportul anual al Consiliului Fiscal – 2013, p. 114-115, http://www.consiliulfi scal.ro/ra-

2013.pdf
5 Publicată în M. Of. nr. 299 din 24 mai 2013.
6 Raport privind execuţia bugetară fi nală pe anul 2013; http://www.mfi nante.ro/execbug.

html?pagina=buletin
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Procedura crizei fi nanciare

Criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale sunt 
reglementate de Legea nr. 273/2006 privind fi nanţele publice locale şi O.U.G.
nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-
teritoriale, cu modifi cările şi completările ulterioare1.

Potrivit dispoziţiilor art. 85 din Legea nr. 273/2006 Ministerul Administraţiei 
şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice aveau obligaţia să elaboreze 
proiectul de lege specială referitor la criza fi nanciară şi la insolvenţa unităţilor 
administrativ-teritoriale, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

Necesitatea aprobării unui legi speciale care să reglementeze criza fi nanciară 
şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale s-a impus având în vedere 
volumul mare al arieratelor înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări; necesitatea deblocării 
activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au recuperat de la 
autorităţile administraţiei publice locale sume ce reprezintă arierate; prevederile 
acordului Stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, referitoare 
la reducerea arieratelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale; 
necesitatea reglementării procedurii privind criza financiară şi insolvenţa 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, modul de implicare a 
instituţiilor abilitate în redresarea economico-fi nanciară a unităţii administrativ-
teritoriale în situaţia de criză fi nanciară şi de insolvenţă, drepturile şi obligaţiile 
creditorilor unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi drepturile 
şi obligaţiile administraţiei publice locale2.

Criza fi nanciară – noţiune
Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 şi dispoziţiilor 

art. 2 alin. (1) lit. M) din O.U.G. nr. 46/2013, criza financiară este starea 
patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale caracterizată prin existenţa unor 
difi cultăţi fi nanciare, prin lipsa acută de disponibilităţi băneşti, ce conduce la 
neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile pe o anumită perioadă de 
timp. Criza fi nanciară este prezumată în următoarele situaţii:

a) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 90 de 
zile, şi care depăşesc 15% din bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale 
respective, cu excepţia celor afl ate în litigiu comercial3;

b) neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul local de venituri şi 
cheltuieli sau în bugetele instituţiilor sau serviciilor publice de interes local sau 
judeţean, după caz, pe o perioadă mai mare de 90 de zile de la data scadenţei;

Procedura crizei fi nanciare
În ceea ce priveşte procedura de criză fi nanciară aceasta cuprinde ansamblul 

actelor şi operaţiunilor privind instituirea stării de criză fi nanciară, constituirea 
1 Ultima modifi care prin O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri fi nanciare şi 

pentru modifi carea unor acte normative (Publicată în M. Of. nr. 711 din 29 septembrie 2014).
2 Expunere de motive O.U.G. nr. 46/2013 privind Criza fi nanciară şi insolvenţa unităţilor 

administrativ-teritoriale.
3 În Noul Cod civil nu mai este întâlnită noţiunea de litigiu comercial ci aceea de litigiu 

între profesionişti, deşi O.U.G. nr. 46/2003 a fost adoptată la 3 ani şi jumătate după intrarea 
în vigoare a Noului Cod civil.
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comitetului pentru situaţii de criză financiară, elaborarea, aprobarea şi 
implementarea planului de redresare fi nanciară şi încetarea crizei fi nanciare.

Procedura crizei fi nanciare este administrativă și cuprinde următoarele etape:
– instituirea stării de criză fi nanciară (sesizarea privind situaţia de criză 

fi nanciară, declararea stării de criză, înregistrarea hotărârii de declarare 
a crizei fi nanciare în Registrul local al situaţiilor de criză fi nanciară al 
unităţilor administrativ-teritoriale);

– constituirea comitetului pentru situaţii de criză fi nanciară;
– elaborarea, aprobarea şi implementarea planului de redresare fi nanciară;
– încetarea crizei fi nanciare;
Instituirea stării de criză fi nanciară
Instituirea stării de criză fi nanciară debutează cu sesizarea stării de criză 

fi nanciară. Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea 273/2006, situaţia de 
criză fi nanciară poate fi  sesizată de următoarele persoane: ordonatorul principal 
de credite al unităţii administrativ-teritoriale; conducătorul compartimentului 
fi nanciar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţilor 
administraţiei publice locale; ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii 
terţiari de credite din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local; 
conducătorii societăţilor comerciale sau ai regiilor autonome din subordinea 
consiliului local; diverşi creditori; directorul direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; structurile teritoriale ale 
Curţii de Conturi.

Sesizarea se face la direcţia generală a finanţelor publice judeţene sau 
a municipiului Bucureşti şi la ordonatorul principal de credite al unităţii 
administrativ-teritoriale care se afl ă în situaţia de criză fi nanciară.

În opinia noastră, lăsarea la atitudinea persoanelor de mai sus a momentului 
în care vor sesiza situaţia de criză fi nanciară, de multe ori nu face altceva decât 
să prelungească această stare de criză, fără ca aceste persoane să sesizeze 
această stare, ajungându-se ulterior la insolvenţa unităţii administrativ-
teritoriale, având în vedere că diferenţa dintre criza fi nanciară şi insolvenţă 
este dată de vechimea creanţelor şi de ponderea acestora în bugetul general 
al unităţii administrativ-teritoriale. Pentru a institui starea de criză fi nanciară 
creanţele trebuie să fi e mai vechi de 90 de zile, iar cuantumul lor să depăşească 
15% din bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale respective, iar 
pentru a declara starea de insolvenţă, creanţele trebuie să fi e mai vechi de 120 
de zile, iar cuantumul lor să depăşească 50% din bugetul general al unităţii 
administrativ-teritoriale.

Deşi textul ordonanţei prevede în art. 114 că neintroducerea de către 
ordonatorul principal de credite a acţiunii de declarare a situaţiei de criză 
fi nanciară constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 10 000 lei 
şi 50 000 lei, aceasta nu-l poate determina pe ordonatorul principal de credite 
să introducă acţiunea de declarare a sării de criză fi nanciară în momentul în care 
creanţele ajung la pragul de 15% din bugetul general al unităţii administrativ-
teritoriale.

De lege ferenda, se impune obligativitatea sesizării situaţiei de criză 
fi nanciară de către ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-
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teritoriale în momentul în care creanţele ajung la pragul de 15% din bugetul 
general al unităţii administrativ-teritoriale sau depăşesc cu puţin acest prag. 
Obligarea ordonatorului principal de credite de a declara starea de criză 
fi nanciară în momentul în care creanţele ajung la acest prag va impune ulterior 
elaborarea, aprobarea şi implementarea planului de redresare fi nanciară, fapt 
ce poate duce la încetarea condiţiilor care au dus la starea de criză fi nanciară, 
fără a se ajunge la insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, acestea din 
urmă având posibilitatea să-şi îmbunătăţească situaţia economico-fi nanciară.

Potrivit art. 74 alin. (3) din acelaşi act normativ, la solicitarea oricărei 
persoane interesate ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-
teritoriale are obligaţia furnizării situaţiei economico-fi nanciare şi a concluziei 
de încadrare sau neîncadrare în prevederile alin. (1), în termen de 30 de zile.

În cazul în care nu furnizează situaţia economico-fi nanciară şi concluzia 
de încadrare/neîncadrare în situaţia de criză fi nanciară, potrivit literaturii de 
specialitate „cel interesat are la îndemână o acţiune în sancţionarea refuzului 
nejustificat al ordonatorului principal de credite (primar sau preşedinte al 
consiliului judeţean), ocazie cu care reclamantul poate solicita instanţei de 
contencios administrativ obligarea autorităţilor publice pârâte la furnizarea 
situaţiei economico-fi nanciare a unităţii administrativ-teritoriale şi la emiterea 
unei dispoziţii prin care să concluzioneze că respectiva unitate se încadrează sau 
nu în starea de criză fi nanciară1”.

Declararea stării de criză fi nanciară se face prin adoptarea unei hotărâri 
de declarare a stării de criză fi nanciară a autorităţii deliberative. Autoritatea 
deliberativă este consiliul local al comunei, al oraşului, al municipiului, consiliul 
judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv consiliul local al 
subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Autoritatea deliberativă ia act – prin adoptarea unei hotărâri – de existenţa 
situaţiei de criză fi nanciară, mandatează ordonatorul principal de credite să 
elaboreze un proiect de plan de redresare fi nanciară şi analizează propunerile 
strategice preliminare care să fi e cuprinse în planul de redresare fi nanciară 
elaborat de către ordonatorul principal de credite. Înregistrarea hotărârii de 
declarare a crizei fi nanciare în Registrul local al situaţiilor de criză fi nanciară al 
unităţilor administrativ-teritoriale.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din O.U.G. nr. 46/2013, ordonatorul 
principal de credite solicită înregistrarea hotărârii autorităţii deliberative de 
declarare a crizei fi nanciare în registrul local al situaţiilor de criză fi nanciară, care 
este gestionat de direcţiile generale ale fi nanţelor publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia. 
Acestea comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice situaţiile de deschidere 
sau de închidere a crizelor fi nanciare înregistrate.

Registrul local al situaţiilor de criză fi nanciară al unităţilor administrativ-
teritoriale este gestionat de direcţiile generale ale fi nanţelor publice judeţene, 

1 C. Clipa, Câteva consideraţii privitoare la regimul juridic al actelor administrative adoptate 
sau, după caz, emise de autorităţile publice alese în unităţile administrativ-teritoriale ajunse în stare 
de criză fi nanciară sau insolvenţă, în Administraţia Publică – între misiuni şi constrângeri bugetare. 
Dimensiuni juridice şi manageriale, p. 298, Ed. Wolters Kluwer, București, 2014, coordonatori E. 
Bălan, C. Iftene, D. Troanţă, G. Varia, M. Văcărelu.
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respectiv a municipiului Bucureşti. În Registrul local al situaţiilor de criză 
fi nanciară sunt înscrise toate unităţile administrativ-teritoriale afl ate în situaţie 
de criză fi nanciară, potrivit prevederilor art. 74 alin. (13) din Legea nr. 273/2006. 
Acest registru are caracter de document public, se publică şi se actualizează 
permanent pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

În prezent, potrivit Registrului local al situaţiilor de criză financiară1 în 
procedură de criză fi nanciară fi gurează două comune: Capu Câmpului, în judeţul 
Suceava şi Săcelu în judeţul Gorj.

Pentru cele două unităţi administrativ-teritoriale ponderea obligaţiilor 
de plată în totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unităţii 
administrativ-teritoriale este de 17,03% în cazul comunei Capu Câmpului2 şi 
de 31,64% în cazul comunei Săcelu3.

Constituirea comitetului pentru situaţii de criză fi nanciară
În termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii prin care a fost 

declarată starea de criză fi nanciară, se constituie comitetul pentru situaţii de 
criză fi nanciară, prin ordin al prefectului, tot el convocându-l. Comitetul include 
următoarele persoane: primarul sau preşedintele consiliului judeţean, al unităţii 
administrativ-teritoriale sau al subdiviziunii acesteia afl ate în criză fi nanciară, 
după caz; şeful compartimentului fi nanciar-contabil al unităţii administrativ-
teritoriale sau al subdiviziunii acesteia afl ate în criză fi nanciară; conducătorul 
serviciului public de interes local care a generat starea de criză fi nanciară, 
după caz; un reprezentant al autorităţii deliberative a unităţii administrativ-
teritoriale sau a subdiviziunii acesteia afl ate în criză fi nanciară; un reprezentant 
al direcţiei generale a fi nanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti; 
un reprezentant al structurii asociative a autorităţilor administraţiei publice 
locale din a cărei categorie face parte unitatea administrativ-teritorială în cauză.

Comitetul pentru situaţii de criză fi nanciară este un organ administrativ 
al unităţii administrativ-teritoriale afl ate în situaţie de criză fi nanciară care 
„desfăşoară activităţi de administraţie publică de tip consultativ”4, este 
legal constituit în prezenţa tuturor membrilor, iar deciziile se iau prin vot, cu 
majoritate simplă.

Elaborarea şi aprobarea planului de redresare fi nanciară
Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr. 46/2013, în termen de 

30 de zile de la adoptarea hotărârii prin care a fost declarată starea de criză 
fi nanciară, ordonatorul principal de credite împreună cu ceilalţi membri ai 
comitetului pentru situaţii de criză fi nanciară pregătesc un plan de redresare 
financiară a unităţii administrativ-teritoriale, cu avizul camerei de conturi 
teritoriale.

Planul de redresare fi nanciară cuprinde: o prezentare a situaţiei economico-
fi nanciare a unităţii administrativ-teritoriale; măsuri care să asigure prestarea 

1 http://www.mfi nante.ro/insolventa.html?pagina=domenii
2 http://discutii.mfi nante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/suceava_capucampului12082014.

pdf
3 http://discutii.mfi nante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/gorj_sacelu23052014.pdf
4 C. Clipa, op. cit., p. 301.
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serviciilor publice esenţiale de către autorităţile administraţiei publice locale 
pe durata aplicării planului de redresare fi nanciară; măsuri de îmbunătăţire 
a managementului fi nanciar şi a mecanismelor de control necesare pentru 
eficientizarea furnizării serviciilor publice esenţiale; măsuri de creştere a 
gradului de colectare a veniturilor proprii, precum şi de generare de venituri 
suplimentare; măsuri pentru reducerea cheltuielilor; planifi carea economico-
financiară şi bugetară pe perioada procedurii de redresare financiară, care 
presupune: analiza tuturor veniturilor şi cheltuielilor bugetare, recomandări 
pentru creşterea veniturilor şi reducerea cheltuielilor, precum şi elaborarea 
de rectifi cări ale bugetului local; proiecţia veniturilor şi cheltuielilor pentru 
anul curent şi pentru următorii 2 ani; restructurarea conducerii, organizării 
şi gestionării aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului 
judeţean, a serviciilor şi instituţiilor publice de interes local sau judeţean, după 
caz; stabilirea sarcinilor pentru îndeplinirea prevederilor din planul de redresare 
fi nanciară pe obiective, persoane responsabile şi termene.

La elaborarea planului de redresare fi nanciară, atribuţiile comitetului pentru 
situaţii de criză fi nanciară sunt:

a) verifică estimarea veniturilor unităţilor administrativ-teritoriale şi 
analizează gradul de colectare a veniturilor proprii, estimează veniturile din 
impozitul pe venit şi sumele destinate echilibrării bugetelor locale;

b) cercetează cauzele lipsei de fonduri şi furnizează soluţii cu privire la 
modalitatea de finanţare a activităţilor pentru îndeplinirea atribuţiilor din 
sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Planul de redresare financiară se aprobă, la propunerea ordonatorului 
principal de credite, prin hotărâre a autorităţii deliberative, potrivit art. 74 
alin. (9) din Legea 273/2006.

Implementarea planului de redresare fi nanciară
Implementarea planului de redresare fi nanciară este obligatorie pentru 

autoritatea administraţiei publice locale implicate şi pentru instituţiile şi 
serviciile publice de interes local sau judeţean, după caz – indiferent de forma 
de fi nanţare – care intră în sfera de responsabilitate a ordonatorului principal 
de credite.

Ordonatorul principal de credite transmite, cel puţin o dată pe lună, un 
raport detaliat despre implementarea măsurilor şi activităţilor cuprinse în 
planul de redresare fi nanciară către autoritatea deliberativă şi către membrii 
comitetului pentru situaţii de criză fi nanciară.

Controlul executării şi îndeplinirii măsurilor cuprinse în planul de redresare 
fi nanciară este realizat de comitetul pentru situaţii de criză fi nanciară.

Pe perioada implementării planului de redresare fi nanciară ordonatorul 
principal de credite nu poate, fără aprobarea emisă de autoritatea deliberativă 
şi fără avizul consultativ al comitetului pentru situaţii de criză fi nanciară: să 
ia nicio decizie care să conducă la creşterea obligaţiilor fi nanciare; să iniţieze 
înfi inţarea de noi servicii publice sau instituţii; să angajeze personal suplimentar; 
să dea curs oricăror obligaţii fi nanciare contractate şi necuprinse în planul de 
redresare fi nanciară pentru rezolvarea situaţiei de criză fi nanciară; să împrumute 
fonduri, cu excepţia împrumuturilor de refi nanţare; să participe la înfi inţarea ori 
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fi nanţarea unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară sau orice alte forme de 
asociere; să participe cu capital social la înfi inţarea de societăţi comerciale sau 
la majorarea capitalului social al celor deja existente.

Încetarea crizei fi nanciare
Potrivit dispoziţiilor art. 12 din O.U.G. nr. 46/2013, încetarea crizei fi nanciare 

este declarată prin hotărârea autorităţii deliberative, la cererea ordonatorului 
principal de credite şi cu avizul consultativ al comitetului pentru situaţii de criză 
fi nanciară, dacă:

a) criteriile prevăzute la art. 2 lit. m) nu s-au mai evidenţiat timp de 180 de 
zile calendaristice;

b) sunt îndeplinite criteriile pentru declararea stării de insolvenţă, prevăzute 
de art. 75 alin. 1 din Legea 273 din 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, caz în care unitatea administrativ-teritorială este supusă procedurii 
insolvenţei.

În cazul încetării crizei fi nanciare, ordonatorul principal de credite notifi că 
în termen de 5 zile direcţia generală a fi nanţelor publice judeţeană, în vederea 
radierii înscrierii crizei fi nanciare a unităţii administrativ-teritoriale din registrul 
local al situaţiilor de criză fi nanciară a unităţilor administrativ-teritoriale.

Potrivit unei opinii, procedura crizei financiare „nu reprezintă o etapă 
obligatorie şi anterioară procedurii de insolvenţă. Dacă sunt îndeplinite 
condiţiile pentru insolvenţă, unitatea administrativ-teritorială intră în procedura 
insolvenţei fără a mai fi  demarată, anterior, procedura de criză fi nanciară”1, cu 
alte cuvinte nu este o procedură prealabilă obligatorie procedurii judiciare 
a insolvenţei. Dar, în cazul încetării crizei fi nanciare, reglementat de art. 12 
lit. b), adică în cazul încetării crizei fi nanciare dacă sunt îndeplinite criteriile 
pentru declararea stării de insolvenţă, criza fi nanciară este procedură prealabilă 
procedurii de insolvenţă.

Concluzii şi propuneri

În ultimii ani criza fi nanciară şi-a pus amprenta asupra dezvoltării ţării 
noastre. Procedura crizei fi nanciare reprezintă o procedură nouă în România, O.U.G. 
nr. 46/2013 reglementând pentru prima dată starea de criză fi nanciară şi insolvenţă 
a unităţilor administrativ-teritoriale, fiind introdusă ca urmare a prevederilor 
acordului Stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, referitoare 
la reducerea arieratelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, având 
în vedere volumul mare al arieratelor înregistrate de unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări.

O.U.G. nr. 46/2013 face parte din setul de acte normative de reformare 
a fi nanţelor publice ale unităţilor administrativ-teritoriale şi a avut ca scop 
îmbunătăţirea situaţiei financiare a unităţilor administrativ-financiare şi 
sprijinirea disciplinei economico-fi nanciare a acestora.

1 SCA Pipera&Asociaţii, Noua lege privind criza fi nanciară şi insolvenţa unităţilor administra-
tiv-teritoriale, http://www.infolegal.ro/noua-lege-privind-criza-fi nanciara-si-insolventa-unita-
tilor-administrativ-teritoriale/2013/06/03/



198

Procedura crizei fi nanciare este de natură administrativă şi nu este o etapă 
anterioară obligatorie procedurii insolvenţei, pe când procedura insolvenţei este 
judiciară.

De lege ferenda, se impune obligativitatea sesizării situaţiei de criză 
fi nanciară de către ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-
teritoriale în momentul în care creanţele ajung la pragul de 15% din bugetul 
general al unităţii administrativ-teritoriale sau depăşesc cu puţin acest prag. 
Obligarea ordonatorului principal de credite de a declara starea de criză 
fi nanciară în momentul în care creanţele ajung la acest prag va impune ulterior 
elaborarea, aprobarea şi implementarea planului de redresare fi nanciară, fapt ce 
poate duce la încetarea condiţiilor care au dus la starea de criză fi nanciară, fără 
a se ajunge la insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale. De lege ferenda, 
de asemenea, procedura crizei fi nanciară ar trebui să fi e procedură anterioară, 
obligatorie a procedurii insolvenţei.
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Modifi carea contractului de achiziţie publică 
în temeiul noii directive clasice

Lector univ. dr. Monica Amalia RAŢIU
Universitatea din București

1. Consideraţii introductive

Problematica modificării contractului de achiziţie publică pe parcursul 
derulării acestuia a constituit subiect de analiză în doctrină și de clarifi care 
în jurisprudenţă, având în vedere că în variantele iniţiale directivele privind 
achiziţiile publice nu detaliau subiectul în cauză, fi ind preocupate – în primul 
rând – de uniformizarea rigorilor de atribuire a contractelor publice1 în vederea 
implementării regulilor stabilite în Tratat necesare realizării pieţei unice2.

La baza construirii regulilor privind modifi carea contractului de achiziţie 
publică și a acordului-cadru incluse în actuala directivă clasică privind achiziţiile 
publice3 (în continuare „directiva” sau „directiva clasică” sau „noua directivă”) 
se afl ă cauza Pressetext Nachrichtenagentur GmbH v Austria4, cauză în care 
au fost stabilite de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (în continuare 
„Curtea de Justiţie”) elementele esenţiale care împiedică, de regulă, modifi carea 
unui contract de achiziţie publică fără derularea unei noi proceduri de selecţie.

Astfel, ca regulă generală, este necesară o nouă procedură de atribuire în 
situaţia în care se aduc unui contract de achiziţie publică modifi cări substanţiale.

Potrivit clarificărilor aduse de Curtea de Justiţie în cauza Pressetext 
(paragrafele 35-37), o modificare a unui contract de achiziţie publică se 
încadrează în categoria modifi cărilor substanţiale în oricare din următoarele 
circumstanţe:

1) când introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de 
atribuire iniţială, ar fi  permis acceptarea altor ofertanţi decât cei admiși 
iniţial sau ar fi  permis selectarea unei alte oferte decât cea reţinută iniţial;

2) când extinde contractul, într-o măsură importantă, la servicii care nu au 
fost prevăzute iniţial;

3) atunci când schimbă echilibrul economic al contractului în favoarea 
adjudecatarului contractului, într-un mod care nu fusese prevăzut în 
clauzele contractului iniţial.

1 Directivele anterioare setului actual chiar din titlu anunţau obiectul general de reglementare 
şi anume „coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de 
bunuri şi de servicii”.

2 Pentru considerente legate de scopul iniţial al reglementărilor în domeniul achiziţiilor 
publice prin raportare la principiile din TFUE referitoare la înlăturarea barierelor economice şi 
realizarea unei pieţe unice a se vedea C.H. Bovis, „EU Public Procurement Law”, ediţia a doua, 
Elgar European Law 2012, p. 21 şi urm.

3 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind achiziţiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE publicată în Jurnalul Ofi cial, 
L94/65.

4 C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH v Austria.
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Urmare clarifi cărilor aduse prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie, în noua 
directivă clasică a fost inclus un articol dedicat acestui subiect (art. 72).

Articolul 72 debutează cu listarea la alin. (1) și (2) a unor cazuri de excepţie 
care permit modifi carea contractului fără parcurgerea unei noi proceduri de 
atribuire, pentru a se reglementa în ultimul alineat principiul general conform 
căruia modifi cările care nu se încadrează în limitele stabilite la alin. (1) și (2) 
obligă autoritatea contractantă la organizarea unei noi proceduri de atribuire.

Situaţiile de excepţie care permit modifi carea contractului de achiziţie publică 
fără organizarea unei noi proceduri de selecţie se pot încadra în următoarele 
categorii:

– includerea în documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie 
publică a unei clauze de revizuire care detaliază aspectele care pot suferi 
modifi cări pe parcursul derulării contractului;

– necesitatea contractării unor produse, servicii și/sau lucrări suplimentare 
de la contractorul iniţial;

– modifi cări ocazionate de apariţia unor circumstanţe neprevăzute;
– modifi cări care au drept efect creșteri minore ale preţului contractului;
– înlocuirea contractorului privat.
În ceea ce privește sfera de cuprindere a conceptului de modificări 

substanţiale, art. 72 alin. (4) arată criteriile care atrag încadrarea unei modifi cări 
contractuale în categoria modificărilor substanţiale1, pornind de la liniile 
directoare trasate de jurisprudenţă în cauza Pressetext:

(a) modifi carea introduce condiţii care, dacă ar fi  fost incluse în procedura 
iniţială de achiziţii, ar fi  permis admiterea altor candidaţi decât cei selectaţi 
iniţial sau acceptarea unui alt ofertant decât cel acceptat iniţial sau ar fi  atras 
alţi participanţi la procedura de achiziţie;

(b) modifi carea schimbă balanţa economică a contractului sau a acordului-
cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul 
sau acordul-cadru iniţial;

(c) modifi carea extinde domeniul de aplicare al contractului sau al acordului-
cadru în mod considerabil;

(d) un nou contractant îl înlocuiește pe cel căruia autoritatea contractantă 
i-a atribuit iniţial contractul, în alte cazuri decât cele prevăzute la alineatul (1) 
lit. (d).

2. Clauza de revizuire

Noua directivă clasică a reglementat în art. 72 alin. (1) lit. a) faptul că este 
permisă modifi carea contractelor de achiziţie publică și a acordurilor-cadru fără 
derularea unei noi proceduri de achiziţie, dacă modifi cările au fost prevăzute în 
documentele iniţiale ale achiziţiei sub forma unor clauze sau opţiuni de revizuire.

Pentru a putea produce efectele scontate, modul de redactare a clauzei de 
revizuire trebuie să respecte următoarele reguli imperative:

– clauza trebuie sa fi e clară, precisă și fără echivoc;
1 Pentru consideraţii privind situaţii concrete reţinute de jurisprudenţă drept modifi cări 

substanţiale ale unor contracte a se vedea S. Arrowsmith, „The law of public and utilities 
procurement. Regulation in the EU and UK”, Volumul I, ediţia a treia, editura Sweet&Maxwell, 
2014, p. 580 şi urm.
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– trebuie să precizeze limitele și natura posibilelor modifi cări sau opţiuni;
– trebuie să indice condiţiile în care se poate recurge la revizuire;
– este interzis să se prevadă în clauza de revizuire posibilitatea de a 

implementa modifi cări sau opţiuni care ar schimba caracterul general 
al contractului de achiziţie publică sau al acordului-cadru.

Se observă faptul că această excepţie de la aplicarea regulii care obligă 
la organizarea unei noi proceduri de atribuire dacă se decide modificarea 
substanţială a unui contract sau acord-cadru oferă autorităţii contractante o 
marjă largă de decizie, având în vedere că – spre deosebire de alte excepţii – în 
cazul clauzei de revizuire nu este prevăzută în directiva clasică o limită valorică 
maximă și, în plus, pare că poate să privească orice aspect contractual atât timp 
cât se păstrează caracterul general al contractului1.

Cu toate acestea, în preambulul directivei clasice, la punctul (111) se 
atenţionează asupra aspectului că această excepţie de la obligaţia de a organiza 
o nouă procedură de atribuire nu trebuie să ofere autorităţilor contractante 
o „marjă nelimitată de acţiune” și, în acest sens, se enunţă câteva exemple 
de subiecte de reglementare, respectiv: mecanisme de indexare a preţurilor, 
revizuirea unor prevederi specifice contractelor care au drept obiect 
echipamente de comunicaţii datorită specifi cităţii de funcţionare (în caz de 
modifi cări ale protocoalelor de comunicare sau privind alte aspecte tehnologice 
pe durata contractului), clauze privind adaptări ale contractului care devin 
necesare din cauza difi cultăţilor tehnice care apar pe parcursul utilizării sau 
întreţinerii unor echipamente.

În ceea ce privește obligaţia de a păstra caracterul general al contractului, la 
teza fi nală a punctului (109) din preambul noii directive se explică faptul că nu 
se permit modifi cări care conduc la o transformare a naturii achiziţiei globale – 
de exemplu prin înlocuirea lucrărilor, a produselor sau a serviciilor care urmează 
să fi e achiziţionate cu altele diferite sau prin modifi carea fundamentală a tipului 
de achiziţie.

3. Necesitatea contractării unor produse, servicii și/sau lucrări 
suplimentare de la contractorul iniţial

Excepţia este prevăzută la art. 72 lit. (b) și are în vedere lucrări, servicii și/ 
sau produse adiţionale din partea contractantului iniţial care au devenit necesare 
pe parcursul derulării contractului și nu au fost incluse în procedura de achiziţie 
iniţială, iar schimbarea contractantului nu este posibilă sau nu este recomandată.

Achiziţionarea lucrărilor, serviciilor și/sau produselor adiţionale de la alt 
contractant poate fi  imposibilă datorită unor motive economice sau tehnice: 
cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, 
serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţii 
iniţiale etc.

Achiziţionarea lucrărilor, serviciilor și/sau produselor adiţionale de la alt 
contractant este nerecomandată în situaţia în care o astfel de schimbare ar 

1 Pentru detalii privind posibilităţile de redactare a clauzelor de revizuire, K. Hartlev, 
M.W. Liljenbøl, Changes to Existing Contracts Under the EU Public Procurement Rules and 
the Drafting of Review Clauses to Avoid the Need for a New Tender, Public Procurement Law 
Review, issue 2, 2013, p. 58 şi urm.
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cauza autorităţii contractante inconveniente substanţiale sau ar determina 
creșterea semnifi cativă a costurilor.

Achiziţionarea de lucrări, servicii și/sau produse suplimentare nu se poate 
realiza în mod nelimitat, ci se raportează din punct de vedere valoric la valoarea 
iniţială a contractului de achiziţie publică. În mod concret, o astfel de modifi care 
nu poate depăși 50% din valoarea contractului iniţial. Însă în cazul în care se 
efectuează mai multe modifi cări succesive, această limitare se aplică valorii 
fi ecărei modifi cări în parte și nu se calculează ca valoare netă cumulată (cum se 
pretinde în cazul modifi cărilor care au drept efect creșteri minore ale preţului).

Este important de subliniat, totodată, ca directiva interzice ca astfel de 
modifi cări succesive să se efectueze în scopul eludării aplicării directivei și 
obligă, în toate cazurile, la realizarea de către autoritatea contractantă a unor 
justifi cări temeinice anterior semnării actelor adiţionale la contract în care să se 
demonstreze necesitatea suplimentării și, după caz, în ce măsură achiziţionarea 
de la un alt contractant este imposibilă și/sau nerecomandată.

Cu privire la motivele de ordin tehnic care ar justifi ca o astfel de modifi care, 
este relevant textul punctului (108) din preambulul directivei care constată 
următoarele: „Autorităţile contractante pot fi puse în situaţii în care devin 
necesare lucrări, produse sau servicii suplimentare; în astfel de cazuri se poate 
justifi ca o modifi care a contractului iniţial fără o nouă procedură de achiziţie, mai 
ales atunci când livrările suplimentare sunt destinate fi e pentru înlocuirea parţială, 
fi e pentru extinderea serviciilor, a produselor sau a instalaţiilor existente, în cazul 
în care schimbarea furnizorului ar obliga autoritatea contractantă să achiziţioneze 
materiale, lucrări sau servicii cu caracteristici tehnice diferite care ar conduce 
la incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare și 
întreţinere”.

4. Circumstanţele neprevăzute

Anumite împrejurări care determină modifi carea unui contract de achiziţie 
publică sau a unui acord-cadru se încadrează în categoria circumstanţelor 
neprevăzute dacă autoritatea contractantă care se confruntă cu o astfel de 
situaţie justifi că aspectul că împrejurările respective nu ar fi  putut fi  prevăzute 
de o autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă.

În mod similar clauzei de revizuire, nici modifi cările aduse unui contract 
datorită apariţiei unor circumstanţe neprevăzute nu pot aduce atingere 
caracterului general al contractului.

Se observă faptul că directiva nu limitează aspectele care ar putea suferi 
modifi cări datorită apariţiei unor circumstanţe neprevăzute care fac necesară 
modifi carea contractului de achiziţie publică și nu limitează numărul de acte 
adiţionale la contract care se pot încheia având drept temei intervenţia unor 
circumstanţe neprevăzute. Mai mult, în primele teze ale punctului (109) 
din preambulul directivei se recunoaște necesitatea de a acorda o anumită 
fl exibilitate autorităţilor contractante din perspectiva incidenţei circumstanţelor 
neprevăzute și se defi nește sfera acestor circumstanţe: „Autorităţile contractante 
se pot confrunta cu situaţii externe pe care nu le puteau prevedea atunci când au 
atribuit contractul, în special când executarea contractului acoperă o perioadă mai 
lungă. În acest caz, este necesar un anumit grad de fl exibilitate pentru adaptarea 
contractului la circumstanţele respective fără a desfășura o nouă procedură de 
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achiziţie. Noţiunea de circumstanţe neprevăzute se referă la situaţiile care nu 
puteau fi  anticipate, în ciuda pregătirii cu o diligenţă rezonabilă a procedurii iniţiale 
de către autoritatea contractantă, luând în considerare mijloacele disponibile, 
natura și caracteristicile proiectului concret, bunele practici din domeniul în cauză 
și necesitatea de a asigura o relaţie corespunzătoare între resursele cheltuite 
pentru pregătirea procedurii de atribuire și valoarea sa previzibilă.”

Singurele limitări care trebuie avute în vedere se referă la respectarea unui 
anumit plafon valoric și obligaţia de a nu aduce atingere caracterului general 
al contractului.

Referitor la limitarea valorică, directiva impune condiţia de a nu creşte 
preţul contractului cu mai mult de 50% din valoarea iniţială cu ocazia efectuării 
unei modifi cări. În cazul în care se efectuează mai multe modifi cări succesive, 
această limitare se aplică valorii fi ecărei modifi cări în parte, cu precizarea ca 
nu se permite efectuarea unor astfel de modifi cări succesive în scopul eludării 
aplicării directivei.

Cu privire la respectarea condiţiei ca modifi carea să nu aducă atingere 
caracterului general al contractului sunt din nou relevante considerentele 
expuse la teza fi nală a punctului (109) din preambulul directivei: „Acest lucru 
nu se aplică însă în cazul în care o modifi care conduce la o transformare a naturii 
achiziţiei globale, de exemplu prin înlocuirea lucrărilor, a produselor sau a 
serviciilor care urmează să fi e achiziţionate cu altele diferite sau prin modifi carea 
fundamentală a tipului de achiziţie, întrucât, în această situaţie, se poate 
presupune că modifi carea respectivă va infl uenţa rezultatul”.

5. Modifi cări care au drept efect creșteri minore ale preţului 
contractului

Încă din preambulul directivei, la punctul (107) a fost enunţat principiul 
conform căruia „Modifi cările contractului având ca rezultat o modifi care minoră 
a valorii contractului ar trebui să fi e întotdeauna posibile până la o anumită 
valoare, fără să fi e necesară derularea unei noi proceduri de achiziţie”.

În continuarea acestei concluzii, art. 72 alin. (2) reglementează faptul că, fără 
a exista nevoia de a verifi ca dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alineatul 
(4) lit. (a)-(d) din directivă referitoare la caracterul substanţial al unei modifi cări, 
contractele pot fi  modifi cate fără a fi  necesară o nouă procedură de atribuire 
atunci când valoarea modifi cării este mai mică decât ambele valori următoare:

(i) pragurile stabilite la articolul 4; și
(ii) 10% din valoarea contractului iniţial pentru contractele de achiziţii de 

servicii sau de produse și 15% din valoarea contractului iniţial pentru contractele 
de achiziţii de lucrări.

În afară de aceste limitări valorice, și în cazul modifi cărilor cu impact minor 
asupra preţului contractului nu se poate aduce atingere caracterului general 
al contractului sau al acordului-cadru și, spre deosebire de modifi cările care 
au la bază clauze de revizuire, necesităţi de suplimentare sau circumstanţe 
neprevăzute, în cazul în care se efectuează mai multe modifi cări succesive din 
categoria în discuţie, evaluarea se face pe baza valorii nete cumulate, fără a se 
putea depăși pragurile și limitele menţionate.
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6. Înlocuirea contractantului privat

În cauza Pressetext (paragraful 40) a fost stabilit principiul general conform 
căruia: „În general, înlocuirea cocontractantului căruia autoritatea contractantă 
îi atribuise iniţial contractul cu unul nou trebuie considerată o schimbare a 
uneia dintre clauzele esenţiale ale contractului de achiziţii publice respectiv (…)” 
Pe de altă parte, aceeași hotărâre consacră și anumite excepţii de la principiu.

Pornind de la jurisprudenţa menţionată, la art. 72 alin. (1) lit. (d) au fost 
reglementate situaţii de excepţie care permit înlocuirea contractantului privat 
fără organizarea unei noi proceduri de atribuire:

– înlocuirea în temeiul unei clauze de revizuire;
– înlocuirea prin preluarea poziţiei contractantului iniţial în urma unor 

operaţiuni de restructurare a societăţii (achiziţie, fuziune, în sens 
larg) sau în caz de insolvenţă, de către un alt operator economic care 
îndeplinește criteriile de selecţie calitativă stabilite iniţial, și, cu condiţia 
ca aceasta modifi care să nu implice alte modifi cări substanţiale ale 
contractului și să nu se facă în scopul de a eluda aplicarea directivei;

– înlocuirea prin asumarea de către autoritatea contractantă însăși a 
obligaţiilor cocontractantului faţă de subcontractanţi, în cazul în care 
această posibilitate este prevăzută în legislaţia naţională în temeiul 
art. 71 referitor la subcontractare.

6.1. Înlocuirea contractantului iniţial în temeiul unei clauze de revizuire
Ipoteza are în vedere posibilitatea consacrată la paragraful (40) din 

cauza Pressetext („În general, înlocuirea cocontractantului căruia autoritatea 
contractantă îi atribuise iniţial contractul cu unul nou trebuie considerată o 
schimbare a uneia dintre clauzele esenţiale ale contractului de achiziţii publice 
respectiv, cu excepţia situaţiei în care această substituire a fost prevăzută în 
clauzele contractului iniţial, spre exemplu, ca o subcontractare.”), însă raportată 
la exigenţele art. 72 alin. (1) lit. a) din directivă.

Se observă faptul că, cel puţin aparent, textul directivei permite ca 
autoritatea contractantă să schimbe contractorul privat fără o nouă procedură 
de atribuire pentru orice motiv, condiţionat de anunţarea prealabilă a acestei 
intenţii:

b) într-un mod clar, precis și neechivoc;
c) cu precizarea limitelor și naturii posibilelor modifi cări sau opţiuni;
d) cu descrierea condiţiilor în care se poate recurge la revizuire;
e) cu observarea aspectului că este interzis să se prevadă posibilitatea 

efectuării unor modifi cări care ar schimba caracterul general al contractului 
sau al acordului-cadru.

Cu toate acestea apreciem că nu ar trebui ignorate scopurile declarate 
ale directivelor privind achiziţiile publice la momentul includerii în contractul 
de achiziţie publică a unei astfel de clauze în special în ceea ce privește 
concurenţa, tratamentul egal, transparenţa. Dacă o astfel de clauză de înlocuire 
a contractantului privat este de esenţa contractelor de concesiune și parteneriat 
public-privat prin prisma duratei lungi a contractelor și a specifi cului fi nanţării 
(cofi nanţare privată sau fi nanţare integral privată a realizării investiţiei), în 
ipoteza contractelor de achiziţie publică situaţia nu este atât de evidentă în 
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toate cazurile. Astfel, într-un contract de achiziţie publică sau acord-cadru 
încheiate cu un singur agent economic – de regulă pe o perioadă de maxim 
4 ani, finanţat încă din primul moment de către autoritatea contractantă 
(eventual și cu asigurarea unor plăţi în avans) – respectiva autoritate 
contractantă nu se confruntă cu necesitatea de a asigura anumite drepturi 
unor terţe persoane (cum ar fi  fi nanţatorii privaţi ai proiectului care ar reclama 
aplicabilitatea mecanismelor de „step-in”1) și nu poate înlocui pur și simplu – 
prin proprie decizie, fără o motivaţie rezonabilă – partenerul contractual care 
nu se încadrează în prevederile legale referitoare la reorganizare, insolvenţa, 
anumite raporturi cu subcontractanţi2. În condiţiile în care situaţiile rezultate 
din reorganizarea sau insolvenţa contractantului privat, respectiv preluarea de 
către autoritatea contractantă a unor obligaţii contractuale sunt reglementate 
expres în directivă și se bazează pe o jurisprudenţă bogată, nu sunt evidente 
ipotezele care ar putea determina schimbarea contractantului privat reprezentat 
de o singură societate pe perioada derulării contractului de achiziţie publică sau 
acordului-cadru. Iar prevederile referitoare la schimbarea subcontractanţilor 
ale căror califi cări și experienţă similară au fost avute în vedere la atribuirea 
contractului, chiar dacă reclamă o clauza de revizuire pentru a fi  operantă, nu 
se suprapune conceptului de schimbare a semnatarului iniţial al contractului.3

S-ar putea avea în vedere circumstanţele specifi ce și deloc nerelevante ale 
încheierii de contracte de achiziţie publică și de acorduri-cadru cu consorţii 
de societăţi. Probabil și din lipsa unei jurisprudenţe relevante în materia 
incidentelor care pot interveni în situaţia în care contractantul privat este, 
în fapt, un consorţiu de agenţi economici, directiva s-a limitat să trateze 
aspectele legate de reorganizarea și insolvenţa contractantului societate 
unică. Pe parcursul derulării unui contract încheiat de autoritatea contractantă 
cu un consorţiu de societăţi pot interveni, însă, incidente variate, între care: 
neînţelegeri între membrii consorţiului soldate cu necesitatea de a modifi ca 
partea de contract care urmează să fi e executată de către fi ecare societate; 
posibilitatea de a continua executarea contractului în situaţia în care un 
membru al consorţiului decide să renunţe la contract sau intervine insolvenţa 

1 Pentru detalii referitoare la drepturile fi nanţatorilor privaţi ai proiectelor publice, M.A. Raţiu, 
„Înlocuirea partenerului privat pe parcursul implementării contractului de parteneriat public-
privat”, Revista Română de Parteneriat Public-Privat nr. 8/2013, p. 68 şi urm.

2 Principiile TFUE şi scopul directivelor privind achiziţiile publice nu permit decizii 
arbitrare ale autorităţilor contractante în atribuirea şi implementarea contractelor publice. 
Pentru analize referitoare la limitele de infl uenţare de către autoritatea contractantă a 
modifi cării contractelor de achiziţie publică în derulare, S. T. Poulsen, „The possibilities of 
amending a public contract without a new competitive tendering procedure under EU law”, 
Public Procurement Law Review, Issue 5, 2012, p. 173 şi urm.

3 Referitor la impactul înlocuirii unui subcontractant într-un contract de achiziţie publică 
rămâne de referinţă soluţia pronunţată de Curtea de Justiţie în cauza C-91/08 Wall AG v 
Orașul Frankfurt am Main, în special considerentele de la paragraful (39): „O schimbare a 
subcontractantului, chiar și atunci când posibilitatea în acest sens este prevăzută în contract, 
poate, în cazuri excepţionale, să constituie o asemenea modifi care a unuia dintre elementele 
esenţiale ale contractului de concesionare în situaţia în care utilizarea unui subcontractant în 
locul altui subcontractant a fost, ţinând seama de caracteristicile proprii ale prestaţiei în cauză, un 
element determinant pentru încheierea contractului (...)”. Pentru detalii referitoare la schimbarea 
subcontractantului vezi S. Treumer, „Contract changes and the duty to retender under the new EU 
public procurement Directive”, Public Procurement Law Review, Issue 3, 2014, p. 151.
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unui membru al consorţiului. Toate aceste aspecte nereglementate expres în 
directivă pot forma obiect al unei clauze de revizuire cu sublinierea faptului 
că mecanismele de înlocuire trebuie incluse în documentaţia de atribuire de 
o manieră clară, precisă și neechivocă, cu arătarea cazurilor concrete avute în 
vedere și a procedurilor efective de implementare.

6.2. Înlocuirea contractantului iniţial de către o altă persoană care ajunge să 
preia poziţia contractuală a acestuia în urma unor operaţiuni de restructurare a 
contractantului iniţial (achiziţie, fuziune) sau în caz de insolvenţă

Recunoașterea reorganizării interne a unei societăţi ca temei pentru 
înlocuirea fără o nouă procedură de atribuire a contractantului iniţial a fost 
realizată tot în hotărârea pronunţată în cauza Pressetext – „(45) Un astfel de 
acord reprezintă, în esenţă, o reorganizare internă a cocontractantului, care nu 
modifi că în mod esenţial clauzele contractului iniţial”.

Reorganizarea internă asupra căreia s-a pronunţat favorabil Curtea se referă 
la modifi cări de natură societară care, deși au avut drept rezultat înlocuirea 
persoanei juridice care a semnat contractul de achiziţie publică cu o persoană 
juridică diferită, în fapt nu înlocuiesc în mod real contractorul – fi ind vorba în 
mod concret de preluarea executării unui contract de o subsidiară deţinută 
integral și controlată de contractorul iniţial. Astfel s-a cristalizat ideea şi s-a 
consacrat legislativ că nu se justifi că organizarea unei noi proceduri de atribuire 
dacă modifi carea contractorului iniţial are natură mai degrabă formală sau dacă 
este rezultatul unor operaţiuni de achiziţii sau de fuziune în sens larg1.

Tot în cauza Pressetext a fost clarificat aspectul referitor la posibilele 
modifi cări în acţionariatul contractorului, modifi cări care, de regulă, nu trebuie 
considerate a fi  de natură să oblige autoritatea contractantă la organizarea unei 
noi proceduri de atribuire2.

În ceea ce privește insolvenţa, aceasta este o ipoteză nouă3, care nu este 
susţinută încă de o jurisprudenţă relevantă a Curţii de Justiţie și care va presupune, 

1 Pentru detalii privind mecanismele juridice care acoperă în dreptul românesc sfera 
descrisă de legiuitorul european prin utilizarea conceptelor de „achiziţie” şi „fuziune”, Stanciu 
D. Cărpenaru, G. Piperea, S. David, „Legea societăţilor. Comentariu pe articole”, Ed. C.H. Beck, 
2014, p. 321 şi urm. şi p. 810 şi urm.

2 „(51) Contractele de achiziţii publice sunt atribuite cu regularitate unor persoane juridice. 
Dacă o persoană juridică este constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni cotate la bursă, 
din chiar natura sa rezultă că structura acţionariatului poate fi  schimbată în orice moment. În 
principiu, o astfel de situaţie nu pune în discuţie validitatea atribuirii unui contract de achiziţii 
publice unei astfel de societăţi. Situaţia ar putea fi  alta în cazuri excepţionale, precum acţiunile 
destinate să eludeze normele comunitare în materia contractelor de achiziţii publice”; 
„(52) Consideraţii similare se aplică în ceea ce privește contractele de achiziţii publice atribuite 
persoanelor juridice care, precum în cauza principală, nu sunt constituie sub forma unei societăţi 
pe acţiuni, ci a unei cooperative cu răspundere limitată. Eventuale schimbări în compunerea 
sferei asociaţilor din cadrul unei astfel de cooperative nu presupune în principiu o modifi care 
substanţială a contractului atribuit acesteia.”

3 Pentru detalii în legătură cu implicaţiile insolvenţei contractantului privat asupra 
derulării contractului a se vedea K. Hartlev, M.W. Liljenbøl, op. cit., p. 65 și urm., S. Treumer, 
op. cit., p. 151 și urm. şi S. Treumer, „Regulation of contract changes leading to a duty to retender 
the contract: The European Commission’s proposal of December 2011” Public Procurement Law 
Review, issue 5, 2012, p. 156 şi urm.
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între altele, corelarea dispoziţiilor naţionale specifi ce procedurii insolvenţei cu 
principiile imperative în materia achiziţiilor publice. Directiva nu este explicită 
în ceea ce privește mecanismul sau mecanismele de înlocuire avute în vedere. În 
literatura de specialitate unii autori fac referire la posibilitatea ca entitatea juridică 
implicată în administrarea patrimoniului contractantului intrat în insolvenţă 
să preia executarea contractului și să „vândă” contractul de achiziţie publică 
către o societate interesată să continue executarea contractului respectiv1. În 
orice caz, entitatea care ajunge să înlocuiască contractantul iniţial în temeiul 
unor efecte juridice rezultate din derularea unei proceduri de insolvenţă trebuie 
să îndeplinească criteriile de selecţie calitativă stabilite în procedura iniţială de 
atribuire. În plus, trebuie respectate și condiţiile care impun ca odată cu modifi care 
persoanei să nu se aducă și alte modifi cări substanţiale ale contractului precum și 
ca modifi carea să nu se facă în scopul de a eluda aplicarea directivei.

În mod evident bine venit, textul referitor la insolvenţă nu lămurește însă 
multe aspecte, cum ar fi  dacă se vor permite tratamente naţionale diferite în 
funcţie de specifi cul legislaţiei insolvenţei sau care vor fi  modalităţile concrete 
de abordare a situaţiei consorţiilor de fi rme care semnează împreună un contract 
de achiziţie publică sau un acord-cadru și, în timpul duratei contractului, se 
confruntă cu insolvenţa unui membru al consorţiului.

6.3. Înlocuirea contractantului iniţial prin asumarea de către autoritatea 
contractantă însăși a obligaţiilor contractantului privat faţă de subcontractanţi

Această posibilitate va putea fi  preluată sau nu de către statele membre 
astfel cum se detaliază la art. 71 din directiva clasică, articol care reglementează 
diferite aspecte legate de subcontractare în cadrul contractelor de achiziţie 
publică, permiţând efectuarea de către autoritatea contractantă a unor 
plăti directe către subcontractanţi, în anumite condiţii. Această ipoteză nu 
constituie o substituire în sine a contractorului iniţial, ci este o posibilitate de 
intervenţie a autorităţii contractante în relaţia dintre contractantul principal 
și subcontractanţi care se concretizează în asumarea la un moment dat de 
către autoritatea contractantă a unor drepturi și obligaţii care, iniţial, au fost 
prevăzute în contract în sarcina contractantului privat.

Concluzii

Articolul 72 din noua directivă clasică se prezintă drept o codificare a 
cazuisticii Curţii de Justiţie în materia modifi cării contractului de achiziţie publică. 
Prevederile directivei referitoare la modifi carea contractului se dovedesc, în mod 
evident, utile; însă – ca în cazul oricărei directive – nu descriu sub toate aspectele 
instrumentele de implementare a principiilor statuate. Rămân astfel de clarifi cat 
legiuitorului român o multitudine de aspecte. În situaţia în care legiuitorul român 
va înţelege prin implementarea noii directive clasice o preluare în principal prin 
copiere a textului traducerii ofi ciale în limba romană (traducere uneori profund 
defi citară, de altfel), atât autorităţile contractante din România cât și participanţii 
privaţi la implementarea contractelor de achiziţie publică vor fi văduviţi de 
instrumente juridice extrem de valoroase destinate asigurării implementării cu 
succes și în termenul preconizat a proiectelor publice.

1 S. Aerrosmith, op. cit., p. 593.
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Dezbateri:
Conf. univ. dr. Cristian Clipa:
Relativ la posibila modifi care pe preţuri și tarife: trebuie să ne gândim că 

atât timp cât Curţii de Conturi îi este recunoscută posibilitatea de a efectua 
controale de oportunitate și de utilizare efi cientă a fondurilor publice, orice 
majorare de tarif e „dătătoare de lucruri rele”, pentru că va veni Curtea și va 
spune că nu e în interesul bugetului local sau nu este în interesul fi nanţelor 
publice să fi  făcut asta, și va sesiza singură o unitate de Parchet.

Conf. univ. dr. Simona Gherghina:
Problema Curţii de Conturi este că are o lege foarte veche, neactualizată, 

care nu este corelată cu situaţia de acum – în care ai achiziţiile publice 
controlate de instituţii specializate. În momentul de faţă pe achiziţii publice 
controlul vine și de la Curtea de Conturi, și de ANRMAP și de alţii. Curtea de 
Conturi ar trebui să aibă niște atribuţii bine determinate pentru că ei au dreptul 
să controleze, dar această concluzie vine dintr-o interpretare a mai multor texte 
din mai multe legi. Este fi resc să ai totuși un control inclus în Constituţie a cărui 
sferă să nu fi e delimitată foarte precis, tu sa o deduci prin interpelări din mai 
multe legi? În toate apărările Curţii de Conturi sunt invocate dispoziţiile din 
Legea fi nanţele publice locale nr. 273 din 2006 și principiul bunei gestiuni...

Conf. univ. dr. Cristian Clipa:
Am sesizări penale făcute pentru că s-au modifi cat tarife pe unitate de produs 

furnizat sau serviciu prestat: a venit Curtea de Conturi și a zis: „Cum ai făcut această 
modifi care?” Dacă nu făceam această modifi care – pentru că s-a întâmplat ceva în 
economia reală – cocontractantul meu murea, pur și simplu pentru el contractul 
ar fi  devenit nu oneros, ci păgubos, dar după ce s-a făcut această modifi care, vine 
Curtea de Conturi și spune: „Ne pare rău, ai prejudiciat bugetul public”.

Jud. dr. Gabriela Bogasiu:
Trebuie să se gândească Curtea de Conturi atât la interesul public, dar și la 

cel privat; ori avem și o teorie a impreviziunii contractuale în materia asta, care 
ar trebui fi e să valorifi cată.

Prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan:
Judecătorul în contencios administrativ va decide.
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Administrarea statelor și criza resurselor: 
către un nou tip de legislaţie

Dr. Marius VĂCĂRELU
SNSPA București

E-mail: marius123vacarelu@gmail.com

1. Conducerea și administrarea statelor este astăzi o știinţă difi cilă, greu de 
aplicat întotdeauna, din mai multe motive, pe care nu le detaliem aici. În aceste 
timpuri însă, o problemă se impune prin conţinutul său: cantitatea de resurse 
pe care le au statele se reduce foarte rapid iar modalitatea în care se raportează 
la ele puterea executivă și cea legislativă nu ţine pasul cu această realitate.

Concret, trebuie să observăm că evoluţia statelor în ultimii 20 – de ani 
este guvernată de mai multe fenomene care au legătură mai puţin cu acţiunea 
directă a legislaţiei sau a contractelor comerciale, ea fi ind mai precis consecinţă 
a diferitelor acţiuni ale umanităţii pe plan economic. Temele încălzirii globale, 
a scăderii resurselor de energie pe care le consumăm, a hranei, a apei potabile 
și alte câteva nu mai sunt ceva ce poate fi  ignorat de legiuitori, iar absenţa 
preocupării în această direcţie se vede în fi ecare zi, cu rezultate contabilizate 
în pierderi de ordinul miliardelor de dolari. Astăzi, posibilitatea de a măsura 
cuantumul daunelor provocate de diferite fenomene ale naturii există, iar 
rezultatele nu sunt încurajatoare pentru rasa umană.

De aceea, aceste probleme dezvoltă un cadru diferit de analiză a acţiunii 
în regim de putere publică, pentru că rezultatele sunt mai ușor de măsurat, pe 
de-o parte, iar resursele – adevărate baze de plecare a acţiunii administrative 
– sunt și ele aproape complet catagrafi ate. Omenirea a depășit de mult faza 
în care anumite resurse ale subsolului se dezvăluiau prin ele însele (cum a 
făcut-o petrolul sau sarea, de exemplu); astăzi prospecţiunile sunt o știinţă în 
sine, ale cărei rezultate stau la baza unor întregi seturi de politici de dezvoltate 
economică a statelor, ceea ce obligă și administraţia publică la un anumit 
comportament – totul în scopul implementării acestor planuri întocmite în 
baza rezultatelor cercetărilor subsolului.

Toate aceste resurse se constituie în adevărate „arme” pentru state, în 
competiţia lor cu alte state. Exemplele date în Europa cu războaiele gazelor 
sunt fără echivoc. Ele se constituie însă și în plan intern într-un atu important, 
deoarece aduc bani celor ce le manipulează/folosesc, conferind astfel putere 
celor care pot să numească membrii în consiliul director al companiilor care le 
exploatează.

2. Liderii politici au la îndemână patru categorii de atuuri pentru a conduce 
statele, dintre care unele pot fi  controlate, dar altele nu. Ele sunt înţelese în mod 
empiric de populaţie, iar judecarea acţiunilor politico-administrative realizate 
în legătură cu acestea se face mai mult sau mai puţin obiectiv.

Primul este reprezentat de gradul de inteligenţă a liderului politic. 
Depinzând mult de studii, de calitatea educaţiei în statul respectiv, are ca punct 
central efortul intelectual al persoanei în sine, care este obligată să răspundă 
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mai multor deziderate prevăzute în legile statelor. Acest nivel al inteligenţei 
liderului politic este unul controlabil de către acesta, carenţele fi indu-i exclusiv 
imputabile, deoarece anvergura pe care și-o dorește trebuie să fie direct 
proporţională cu nivelul cunoștinţelor sale. Lipsurile se văd și de către cei din 
jur, dar și de alegători și se traduc în defi cite mari la bugetul de stat sau cel local.

După cum precizam într-un text anterior dedicat standardelor minimale 
pe care trebuie să le îndeplinească un om politic pentru a candida la o funcţie 
de demnitate publică, faptul că multe acte normative prescriu „rezolvarea” 
diferitelor treburi publice este un argument în plus pentru prevederea în corpul 
legilor de standarde educaţionale pentru candidaţi, în vederea realizării unei 
prezumţii relative de competenţă profesională în realizarea treburilor publice.

Al doilea atu este reprezentat de majoritatea politică pe care o are. Chiar 
dacă nu depinde doar de el, este evident că lipsa unei majorităţi confortabile se 
va traduce într-o paralizie a proiectelor guvernamentale. Este, deci, un indicator 
care nu este controlabil de către liderul politic, dar pentru îndeplinirea propriilor 
ţeluri de modernizare a statului/localităţii el trebuie în permanenţă urmărit și 
îmbunătăţit.

Această necesitate apare relativ la faptul că anumite categorii de legi se 
adoptă cu o anumită majoritate, precizată în fi ecare constituţie. Absenţa acelei 
majorităţi calificate face imposibilă schimbarea fundamentală a anumitor 
sfere ale economiei sau societăţii, deoarece rolul opoziţiei este nu doar de a 
corecta proiectele puterii, ci și de a le bloca, în ultimă instanţă. Practic, este 
posibil ca legislaţia să rămână în urma dezvoltării tehnologice a omenirii 
pentru că interesele politice vor reclama anumite opoziţii la diferite proiecte 
de lege. Particularizarea sistemului politico-juridic românesc face să credem 
că legea fundamentală nu se va mai schimba în următorii ani, deși realitatea 
demonstrează necesitatea acută a revizuirii Constituţiei.

Atuul numărul trei este dat de resursele fi nanciare disponibile ale statului. 
Foarte importat prin simpla sa enunţare, el este urmărit cel mai des de către 
populaţie și specialiști, pentru că primele două atribute interesează și este 
conștientizat de un cerc mai redus de persoane. Nu se pot realiza anumite 
proiecte mari – infrastructură mai ales, dar și alte sfere sociale sunt incluse – în 
absenţa unor sume mari de bani. Dacă în domeniul educaţional anumite lucruri 
se pot rezolva printr-o mai bună salarizare a cadrelor didactice și anumite sume 
oferite pentru dotări, construcţia de autostrăzi sau de locuinţe de către stat 
costă foarte mulţi bani, deoarece regimul de construcţie al acestora presupune 
ca odată începută efectiv, ea să nu se oprească. Fiecare zi de întârziere a unei 
construcţii de anvergură costă mai mult decât o zi în care se lucrează efectiv, 
iar la final devizul este împovărat cu aceste întârzieri, costurile financiare 
răsfrângându-se în mai multe ramuri ale economiei, dar și pe plan politic.

De aceea, conducătorii statelor sunt obligaţi să aibă în vedere nu doar 
echilibrul bugetar și mijloacele care previn defi citul sau asigură re-echilibrarea 
– în cazul depășirii plafonului fi xat în materia cheltuielilor – ci și metode prin 
care să asigure fi nanţarea pentru realizarea unor obiective costisitoare, dar 
necesare. Se preferă de obicei împrumutul, cu rezultatul măririi datoriei publice. 
Dacă obiectivele nu se îndeplinesc la timp și nu sunt sufi cient de productive, 
revine pe umerii contribuabililor o povară deosebită, care în timp îi scade 
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statului puterea de a se dezvolta armonios, în raport de tendinţele timpului: a 
fi  în plutonul dezvoltării tehnologice și economice costă, dar acel stat plătește 
încă rate la creditele bancare angajate anterior. Administraţia publică trebuie 
să-și îndeplinească scopurile, dar lipsa banilor o va forţa spre o recalibrare a 
acţiunilor sale. Lipsa banilor pentru administraţie este consecinţa lipsei de 
dezvoltare economiei, pentru că de aici își extrage resursele de funcţionare 
statul și administraţia sa, ceea ce va obliga administraţia să își restrângă o parte 
din serviciile publice, îndeplinindu-și doar parţial scopul său. De asemenea, 
cheltuielile nesăbuite vor conduce în fi nal la aceeași scădere a gradului de 
realizare a serviciilor publice, deoarece nu vor fi  găsite resurse care să le asigure 
funcţionarea la parametri normali.

Ultimul atu este poate cel mai important în acest secol și anii ce vor veni: 
resursele solului și subsolului. Acest lucru trebuie corelat cu dimensiunea 
demografi că a planetei, care este una specială în acești ani.

Concret, după cum vedem în această statistică1, populaţia globului în anul 
1900 era de aproximativ 1,65 miliarde de locuitori, la un nivel de calitate al 
vieţii mult inferior zilelor noastre. În anul 1950, moment în care standardul 
de viaţă crescuse, populaţia globului ajunsese la 2,52 miliarde locuitori, 
numărul de 3 miliarde atingându-se abia în 1960. Astăzi2 populaţia planetei 
noastre depășește 7,3 miliarde de locuitori, iar estimările vorbesc de depășirea a 
9 miliarde până în anul 2050 (ultimele două miliarde au apărut la 13 ani fi ecare 
– 1987, 2000 și 2013).

3. De ce am ales ca repere anii 1900 și 1950? Deoarece intervalul dintre 
aceste două „borne de timp” reprezintă epoca clasică a doctrinei și jurisprudenţei 
dreptului public, atât în ţara noastră, cât și pe plan european. Inovaţii apar la 
fi nalul deceniului IX, în temeiul unei mai puternice întrepătrunderi tehnologice, 
economice, și juridice – apărute și în baza consolidării proiectului Comunităţii 
Economice Europene (Uniunea Europeană de astăzi).

Ce era specifi c deci acelei doctrine și jurisprudenţe clasice? În primul rând 
– și sub infl uenţa mișcărilor de stânga de la nivelul emisferei nordice – statul își 
asuma tot mai multe obligaţii relativ la societate. Dar, în același timp, predicţiile 
timpului relativ la creșterea demografi că nu erau luate în seamă foarte mult. Cu 
atât mai mult ideea epuizării anumitor resurse sau a poluării excesive a altora 
nu exista. Iar despre standardele de confort, acea perioadă conţinea o destul 
de clară separaţie între standardele de viaţă ale claselor cu bani faţă de cei 
care aveau doar o avere medie. Primii erau mai reduși numeric, iar ceea ce își 
permiteau era greu tangibil restul grupurilor sociale. Contemporaneitatea arată 
însă că foarte mulţi cetăţeni din multe state pot vizita acum Riviera, Balearele 
și alte locuri deosebite, turismul fi ind o industrie care asigură venituri mari și 
multe locuri de muncă. Ceea ce multă vreme a fost doar pentru unii, acum este 
aproape pentru toţi, dacă alocă o sumă rezonabilă de bani.

Totuși, resursele se consumă foarte mult, iar acum vedem probleme reale 
cu apa potabilă, cu lipsa de anumite materii prime care erau considerate 
îndestulătoare acum 100 de ani sau mai puţin. Nu suntem adepţii prezentărilor 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/World_population, consultat în 12.10.2014 
2 http://www.worldometers.info/world-population/, consultat în 12.10. 2014
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apocaliptice, dar se observă că anumite dereglări climatice sunt consecinţa 
exploatării nemiloase a anumitor resurse naturale (lemn mai ales), că au crescut 
mult costul anumitor produse de bază, că în general preţul materiilor prime în 
orice ramură de activitate economică a crescut mult în ultimele două decenii.

Concret, de câţiva ani au apărut unele știri despre consumul de resurse 
pe care îl are o populaţie de peste 7 miliarde a planetei, și care nu sunt deloc 
încurajatoare:

„Raportul Planeta Vie (Living Planet Report), lansat de WWF (World Wide 
Fund for Nature), cel mai important raport cu privire la starea de sănătate a 
planetei și publicat pentru prima oară în 1998, descrie situaţia biodiversităţii la 
nivel mondial şi presiunea pe care consumul de resurse naturale al omenirii îl 
exercită asupra ecosistemelor naturale. Anul acesta, el indică clar faptul că mai 
mult de trei sferturi din populaţia lumii trăieşte în ţări cu defi cit ecologic, în care 
consumul naţional a depăşit cu mult biocapacitatea1.

Lumea a ajuns la ziua în care consumul depăşeşte resursele naturale, „Earth 
overshoot day”, acesta reprezentând momentul din an în care oamenii epuizează 
resursele agricole, copaci şi peşti pe care Terra este capabilă să le producă în 
decurs de un an. De asemenea, este depăşită capacitatea anuală a pământului 
de a absorbi deşeurile, inclusiv emisiile de dioxid de carbon. Pentru restul anului 
lumea trăieşte „pe datorie” ecologică, în condiţiile în care rezervele de peşte 
şi forestiere au fost epuizate, terenurile degradate, iar dioxidul de carbon se 
acumulează în atmosferă. Global Footprint Network a explicat că, în 1961 
omenirea folosea aproximativ două treimi din resursele disponibile anual ale 
Terrei, dar până în anii '70 creşterea emisiilor de dioxid de carbon şi nivelul 
consumului au început să depăşească ceea ce planeta putea oferi2.

Data la care consumul depăşeşte resursele naturale este calculată 
comparând cererea umană de resurse naturale – „amprenta ecologică” – 
cu perioada de care planeta are nevoie pentru a reface nivelul acestor resurse 
şi a absorbi deşeurile3.

În anul 2013 momentul consumării totale ale resurselor anului a fost
20 august 213, iar pentru anul 2014 ziua în cauză a fost 19 august 20144. Datele 
pe care le culeg specialiștii atrag atenţia asupra faptului că până în anul 2050 (în 
varianta neagră anul este 2030) omenirea va consuma într-un an echivalentul 
a două planete, sărăcind și mai mult solul, apele și resursele minerale necesare 
unei vieţi confortabile.

4. Toate acestea ne obligă să ne întrebăm: ce va mai rămâne din defi niţia și 
scopul clasic al administraţiei publice, anume acela de a fi  în slujba cetăţenilor 
și de a îndeplini servicii publice în mod integral?

1 http://www.sighet-online.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1948%
3Aamericanii-consum-45-planete-pmant-romanii-14&Itemid=97, consultat în 12.10.2014

2 http://www.mediafax.ro/stiinta-sanatate/omenirea-a-folosit-deja-resursele-pe-care-
le-poate-oferi-pamantul-in-acest-an-11261450, consultat pe 12.10. 2014

3 Ibidem.
4 http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/resursele-pamantului-pe-anul-2014-s-au-

epuizat-pe-19-august.html, consultat pe 12.10.2014.
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Întrebarea apare deoarece în toate constituţiile din lume statul se angajează 
să ia măsuri pentru a asigura cetăţenilor săi un nivel de trai cât mai bun 
(confortabil), iar una dintre trăsăturile statului – și implicit a administraţiei 
sale – este continuitatea.

În contextul în care resursele scad, iar populaţia crește, se vor accentua trei 
tendinţe: săracii vor migra spre ţările bogate, statele vor începe o cursă fără 
sfârșit de asigurare a resurselor prin cumpărare (sperăm nu și prin ocupare de 
teritorii aparţinând altor state), iar administraţiile vor fi  din ce în mai solicitate 
să ofere răspuns la penuria de resurse, ceea ce va atrage creșteri mari de preţuri 
ale acestora. Legiuitorii vor fi  obligaţi să ţină cont din ce în ce mai mult de acest 
lucru, deoarece – mai ales în temeiul migraţiilor – autohtonii din statele mai 
bogate se vor simţi ameninţaţi de noii veniţi.

Mai mult, faptul că preţul tuturor bunurilor și serviciilor se va majora s-ar 
putea să facă mai netă distincţia dintre „cetăţenii statului” și „străinii care 
trăiesc și lucrează la noi”, deoarece costurile asigurării unor servicii se vor 
dovedi prea împovărătoare pentru situaţia fi nanciare a statelor, multe din ele 
cangrenate deja de datorii publice foarte mari.

Nu trebuie să fi m suspicioși faţă de intenţiile guvernelor de a asigura o 
viaţa mai bună locuitorilor ţărilor lor, dar ne-am apropiat de o etapă în care 
interconectarea are efecte negative în ecologie la nivel de regiuni sau continente 
întregi, ceea ce face necesare răspunsuri unitare, care mai degrabă nu sunt 
posibile, deoarece costurile nu pot fi  suportate de toate statele afectate, iar 
interesele unora dintre acestea nu sunt concurente în majoritatea problemelor. 
În plus, statele puternice vor putea cumpăra mai multă vreme materii prime 
din alte ţări, ceea ce altora în timp le va fi  tot mai greu. Consecinţa directă va fi  
migrarea în mare măsură a industriei doar în anumite ţări, creșterea șomajului în 
cele care nu își permit aceste resurse și – implicit – o presiune mai mare pentru 
administraţia publică, nevoită să asigure un minim fi ecărui cetăţean.

În opinia noastră, anii ce vor veni vor cunoaște schimbări de legislaţie în 
materia raţionalizării consumului de materii prime, efi cientizarea tehnicilor de 
utilizare a acestora, precum și creșteri a multor preţuri la bunuri și servicii care 
sunt asigurate de companii de stat (electricitate, apă potabilă). În același timp, 
va dispare în bună măsură gratuitatea altor servicii publice sau subvenţionarea 
acestora. Chiar dacă nu total, administraţia publică va fi  constrânsă să devină 
mult mai „comercial-lucrativă” în raportul său cotidian cu cei care folosesc 
serviciile publice.

Mai concret, ne afl ăm în situaţia schimbării paradigmei clasice a dreptului 
administrativ – deocamdată schimbarea este puţin vizibilă, dar ea devine 
inevitabilă, ceea ce va forţa la o regândire doctrinară a acestei ramuri de drept.
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1. Evoluţii conceptuale în cadrul paradigmei administrative

Paradigma administraţiei publice şi managementului a oferit prin evoluţiile 
conceptelor cheie, o modernizare a paradigmei conceptului însuşi, de la un 
„concept solar” 1 (administraţia publică) la un „concept pozitivist” (guvernare)2 
şi la un „concept normativ” 3 (buna guvernare) sau la „concepte magice”4 
(„soluţii în căutare de probleme”) sau, am spune noi, concepte hibride ca buna 
guvernanţă.

Owen E. Hughes arată că „Politica publică, administraţia publică şi 
managementul public sunt toţi termeni care se referă, în mod esenţial, la acelaşi 
lucru, care este cum sunt organizate părţile administrative ale guvernului şi cum 
acestea procesează informaţiile şi produc rezultate în politici, legi sau bunuri şi 
servicii”.5

Într-un articol despre administraţia franceză şi siguranţa sa în timp de criză, 
Gérard Timsit vorbeşte de apariţia unei noi imagini a administraţiei care „nu mai 
este un instrument de adaptare a lumii, ci un instrument de adaptare la lume”, 
o „mutaţie” care se refl ectă şi în crearea de noi concepte şi sintagme în cadrul 
paradigmei administraţiei şi managementului public6.

Apariţia de noi concepte a tradus practic evoluţii ale administraţiei 
publice care nu se regăseau în vechile concepte şi defi niţii: „concepte aşa de 
diverse ca management, reglementare, guvernanţă, agenţie, receptivitate şi 
guvernabilitate, au ocupat, în perioade diferite (desigur foarte recent, şi cu 
destine diferite), un loc şi au ridicat un asemenea interes, (…) pentru că ele 
au corespuns în mod efectiv nevoilor pe care limbajul administrativ dominant 
era pus la grea încercare pentru a le exprima cu propriile concepte, cu propriile 
instrumente”7. „Recursul la noile concepte aduce (...) sfârşitul mitului solar 

1 G. Timsit, The French Administration Refl ected by Words – and Safe from Crises, 
Paris, (lucrare online disponibilă la adresa http://www.iias-iisa.org/wp-content/uploads/
G%C3%A9rard-Timsit-Paper_en.pdf accesată ultima oară la 1.08.2014).

2 T. Bovaird, E. Löffl er, Understanding Public Management and Governance, p. 9 in T. Bovaird, 
E. Löffl er (ed.), Public Management and Governance, 2nd Ed., Routledge, London, 2005, p. 3-12

3 Ibidem.
4 Pollitt şi Hupe (2011) citaţi în C. Pollit, What Do we Know about Public Management 

Reform? Concepts, Models and some Approximate Guidelines, Paper supporting a presentation 
to the conference and workshop ’Towards a comprehensive reform of public governance’, 
Lisbon, 28-30 January 2013, p. 5.

5 Owen E. Hughes, Public Management and Administration, An introduction, 4th Edition, 
Palgrave Macmillan, Hampshire, 2012, p. 15.

6 G. Timsit, art. cit.
7 Ibidem.
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de administrare a tuturor acţiunilor publice, al unei administraţii care creează 
şi iluminează puterea şi legitimitatea Dreptului şi puterea publică care o 
stabileşte”1.

Gérard Timsit abordează conceptul de administraţia publică pornind de 
la o analiză a limbajului care conform lui Hagege „reconstruieşte obiectele şi 
conceptele lumii externe pentru propriul său uz prin adaptarea lor [pentru el]2”, 
iar „cuvintele traduc (...) caracteristicile administraţiei în cadrul societăţii 
(...), expun, prin existenţa şi vârsta lor conceptul dominant care stă la baza 
administraţiei”3.

Analiza cuvintelor administraţiei „înseamnă, dincolo de fenomenele de 
adaptare a lumii pe care o descriu şi de adaptare la ea, o aducere la zi a unei 
părţi din temelia pe care a fost construită administraţia, în timp ce revelează 
mutaţiile pe care le suferă – în special în timpul crizelor, şi mutaţiile care apar 
de acum înainte, puse deoparte pentru administraţie” până ce este rezolvată 
problema legitimării4.

2. Contextul general al reformelor managementului public

Banca Mondială consideră că „reforma managementului din sectorul public 
[MSP] se referă la îmbunătăţirea rezultatelor sectorului public prin schimbarea 
modului în care funcţionează guvernele.”5

După o istorie de câteva decade a managementului public şi a reformelor 
sale, cercetătorii au întreprins întocmirea unui bilanţ. Astfel atât Banca 
Mondială6, cât şi cercetători prestigioşi ca Christopher Pollitt7, sau funcţionari 
din cadrul OCDE au încercat să tragă lecţiile după treizeci de ani de reformă a 
managementului public, respectiv după douăzeci de ani8.

1 Ibidem.
2 C.I.Hagege, L’homme de paroles. Contribution linguistique aux sciences humaines, Fayard, 

Coll. Le temps des sciences, p. 129-130 citat în G. Timsit, art. cit. 
3 G. Timsit, art. cit. 
4 Ibidem.
5 World Bank, The World Bank Approach to Public Sector Management 2011-2020: 

Better Results from Public Sector Institutions, 03/02/2012, p. 1 disponibil la adresa http://
siteresources.worldbank.org/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/ 286304-
1286388782250/7457546-1303330758812/COMPLETE.pdf accesată ultima dată la 
03.08.2014)-

6 World Bank, The World Bank Approach to Public Sector Management 2011-
2020: Better Results from Public Sector Institutions, 03/02/2012 disponibil la adresa 
http ://s i teresources .wor ldbank.org/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/
Resources/286304-1286388782250/7457546-1303330758812/COMPLETE.pdf accesată 
ultima dată la 03/08/2014).

7 Ch. Pollit, 30 Years of Public Management Reforms: Has There Been a Pattern?,
A Background Paper for the World Bank Consultation Exercise, 2011 (disponibilă la adresa 
http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVANTICORR/Resources/Politt.doc accesată ultima 
dată la 03.08.2014).

8 A. Matheson, H.-S. Kwon, Public management in fl ux: trends and differences across OECD 
countries, p. 42 in T. Bovaird, E. Löffl er, (ed.), Public Management and Governance, 2nd Ed., 
Routledge, London, 2005, p. 41-12.
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Unii autori vorbesc de mai multe generaţii de reforme în domeniul 
managementului public. Prima generaţie de reforme se referă la reformele 
managementului public care s-au dezvoltat mai ales în anii 1980-1990 în ţările 
scandinave şi în ţările vorbitoare de limbă engleză şi alte ţări care „au adus o 
gândire nouă şi proceduri noi în sectorul public pentru a-l face mai efi cient şi mai 
receptiv la nevoile clienţilor” 1.

În 2005, evaluând două decade de reforme ale managementului din sectorul 
public, Alex Matheson de la Serviciul Management Public din cadrul OCDE şi 
Hae-Sang Kwon consideră prima generaţie de reforme ale sectorului public 
ca fi ind „efi ciente, dar insufi ciente”2, explicând că „[o] caracteristică a acestor 
reforme a fost că au avut ca scop să „managerializeze” sectorul public. În 
fi erbinţeala bătăliilor retorice termenul bine stabilit de administraţie publică a 
devenit nepolitic corect [non politically correct]. A devenit la modă să te referi la 
managementul public, pentru că administraţia era foarte mult asociată cu reguli, 
şi o parte a reformei managerialiste a fost să reducă specifi citatea regulilor”3.

1) În 2011, Christopher Pollitt4 a încercat identifi carea unui model comun în 
reforma managementului public care s-a întins, de această dată, pe mai mult de 
trei decade, pe mai multe continente, constatând că retorica reformei este deseori 
„mult mai ambiţioasă decât deciziile formale care sunt luate într-un sfârşit şi (….) 
apoi există în mod frecvent un decalaj de implementare substanţial între ce s-a 
decis şi ce este într-un fi nal pus în practică” 5.

În studiul referitor la Managementul Sectorului Public pentru perioada 
2011-2020, Banca Mondială constata, de asemenea, faptul că una dintre 
defi cienţele majore ale managementului în cadrul sectorului public rezidă în 
modul defectuos de aplicare practică a legilor şi procedurilor formale: ”[v]erigile 
slabe pot fi  găsite în legile şi procedurile formale – dar deseori problema este 
că aceste reguli formale nu sunt aplicate în practică”. 6 Un exemplu în acest 
sens este chiar ţara noastră care, de jure, are unele dintre cele mai sofi sticate 
instrumente instituţionale şi legislative împotriva corupţiei din Uniunea 
Europeană şi, totuşi, ocupă unul din locurile fruntaşe ca şi una dintre cele mai 
corupte ţări din Uniunea Europeană, pentru că de facto funcţionarea efi cace a 
acestora este pusă sub semnul întrebării.

Într-un fi nal, achiesăm la opiniile cercetătorilor care consideră, după 30 de 
ani, că reforma managementului public a fost mai degrabă „un act de credinţă” 
decât o politică bazată pe date şi rezultate concrete7, în timp ce nici concluzia 
cercetătorilor, după 20 de ani de reformă, nu pare a rămâne mai puţin valabilă 
în prezent: „Prima generaţie de reforme a fost caracterizată printr-o atenţie 
insuficientă acordată efectelor sistemice şi de guvernanţă ale reformelor 

1 A. Matheson, H.-S. Kwon, op. cit., p. 42.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 CH. Pollitt, 30 Years of Public Management Reforms: Has There Been a Pattern?, op. cit.
5 Ibidem, p. 2.
6 World Bank, op. cit., p. 3. 
7 Gh. Pollit, 30 Years of Public Management Reforms: Has There Been a Pattern, op. cit., p. 

15. 
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sectorului public. Efectele sistemice şi de guvernanţă ale reformelor sectorului 
public sunt rezultate care privesc managementul public ca un sistem total”1.

3. Reforma managerială a Comisiei Europene

Reformele manageriale din cadrul Comisiei Europene au refl ectat tradiţia 
culturală a înalţilor ofi ciali europeni responsabili de reformă. Astfel preşedintele 
Delors (1985-1995) a vrut să diversifi ce şi să extindă activităţile Comisiei (care a 
preluat mai multe funcţii de execuţie prin derularea proiectelor şi programelor), 
dar a acordat puţină importanţă efi cienţei şi managementului performanţei, 
concepte de sorginte anglo-americană mai degrabă2. Unii autori vorbeau, în 
acest context, de „inefi cienţele şi imobilismul care afectau Comisia” 3.

Anii 1990, sub Comisia Santer, au fost marcaţi de două documente lansate 
în 1995 – Un Management bun şi efi cace (Sound and Effective Management – 
cunoscut sub acronimul SEM 2000) şi Politica de Modernizare a Administraţiei 
şi Personalului (cunoscută sub acronimul MAP 2000)4. Totuşi, după demiterea 
Comisiei Santer toate aceste programe au fost lăsate uitării pentru a lăsa loc 
noii reforme a comisarului Kinnock sub Comisia Prodi, codifi cată printr-o Cartă 
albă privind Reformarea Comisiei5.

Astfel, la începutul anilor 2000, comisarul Neil Kinnock a lansat o reformă a 
instituţiei care să refl ecte/internalizeze trendurile din reforma sectorului public 
de la acea vreme, respectiv principiile noului management public infl uenţat de 
bunele practici din sectorul privat ca şi concurenţa, satisfacerea benefi ciarului 
de către serviciul public, externalizarea unor servicii, etc. Comisia Europeană 
nu putea rămâne izolată de reformele Statelor Membre, refl ectând practic, 
la nivel european, mutaţiile din birocraţiile naţionale6. Această reformă a 
administraţiei în ansamblul ei, se voia o reformă majoră care intervine o 
dată la o generaţie: „Această reformă este un program o dată la o generaţie” 
(“This Reform is a once-in-a-generation programme”)7, fi ind codifi cată printr-o 
Cartă albă privind Reformarea Comisiei Europene8. Mai mult, această reformă 
nu a făcut decât să preceadă cu un an o reformă mai complexă vizând întreaga 
guvernanţă a Uniunii Europene în ansamblul ei, nu doar a Comisiei, ci a tuturor 

1 A. Matheson, H.-G. Kwon, Public management in fl ux: trends and differences across OECD 
countries, op. cit., p. 45.

2 C. Pollitt, G. Bouckaert, Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public 
Management, Governance, and the Neo-Weberian State, 3rd Edition, Oxford University Press, 
New York, 2011, p. 259.

3 Peterson şi Shackleton (2002, p. 156) citaţi în C. Pollitt, G. Bouckaert, Public Management 
Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian 
State, op. cit., p. 259.

4 C. Pollitt, G. Bouckaert, op. cit., p. 260.
5 European Commision, Reforming the Commission - A White Paper - Part I, COM/2000/ 

0200 fi nal, Bruxelles, 2000 şi European Commission, Reforming the Commission - A White 
Paper - Part II - Action plan, COM/2000/0200 fi nal, Bruxelles, 2000.

6 J. Peterson, M. Shackelton (ed.), The institutions of the European Union, 2nd Edition, 
Oxford University Press, 2006, p. 155-158. 

7 European Commision, Reforming the Commission - A White Paper - Part I, op. cit.
8 Ibidem.
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instituţiilor europene direct implicate, fi ind codifi cată prin Carta albă privind 
Guvernarea Europeană1. Practic, reforma managerială a Comisiei a avut un efect 
de contagiune asupra întregii guvernanţe a Uniunii Europene.

În anul 2000, în documentul programatic al Comisiei Europene, se stipula 
că, având în vedere „provocările globalizării şi viitoarei extinderi, [este necesară] 
(…) o mai bună guvernanţă la toate nivelele, inclusiv UE”, o reformă care 
reprezintă „o pre-condiţie pentru realizarea viziunii noastre pentru Europa”2. 
Un an mai târziu, Carta albă privind Guvernanţa Europeană explica conţinutul 
reformei: „Reforma guvernanţei se referă la modul în care Uniunii Europeană 
foloseşte puterile care îi sunt încredinţate de către cetăţenii ei. Ea se referă la 
modul în care lucrurile ar putea şi ar trebui să se facă. Scopul este deschiderea 
procesului de elaborare a politicilor pentru a se caracteriza printr-o participare şi 
o responsabilizare crescute. O mai bună folosire a puterilor ar trebui să apropie 
Uniunea Europeană de cetăţenii săi şi să consolideze efi cacitatea politicilor”. 3.

Demisia Comisiei Santer a deschis practic uşa managerializării Comisiei 
Europene prin adaptarea, de exemplu, a conceptelor de strategie şi transparenţă4 
preluate din cutia de instrumente a managementului public. Dat fi ind caracterul 
său de unicitate, Comisia Europeană „nu a fost, în mod special,receptivă la ideile 
de management venite din afară [mai ales în ceea ce priveşte ideile manageriale] 
– sau, cel puţin, nu în ceea ce priveşte reforma propriilor structuri şi proceduri”5. 
Această atitudine a confi rmat încă o dată o puternică personalitate instituţională 
legitimată de caracterul său supranaţional, de natura sa sui generis.

În anul 2011, în lipsa unor evaluări a rezultatelor concrete, Pollitt şi 
Bouckaert încă puneau sub semnul întrebării rezultatele reformelor Kinnock, 
în sensul în care rapoartele de progres s-au focalizat mai mult asupra ţintelor 
preliminare şi intermediare decât asupra rezultatelor fi nale6 şi în condiţiile în 
care existau „puţine dovezi că [schimbarea culturii manageriale a Comisiei] a 
fost îndeplinită”7.

Pe de altă parte, alţi autori8 fac referire la un sondaj de opinie efectuat 
în anul 2006 la iniţiativa Secretarului General al Comisiei Europene la nivelul 
directorilor generali şi al şefi lor de serviciu cu privire la „priorităţile pentru 
de-birocratizare”, a cărei concluzie a fost că „reforma a supra-atins ţinta şi a 
crescut în mod semnifi cativ nivelul birocraţiei din instituţie”. Chiar mai mult, 
au fost identifi cate preocupări serioase în toate domeniile vizate de reforma 
Kinnock9. Un director chiar a afi rmat: „dacă Moise a avut nevoie de numai 

1 Commission Européenne, „Gouvernance européenne”, Un livre blanc, COM/2001/0428 
fi nal, Bruxelles, 2001, p. 9. 

2 European Commision, Reforming the Commission - A White Paper - Part I, op. cit.
3 Commission Européenne, op. cit., p. 9. 
4 C. Pollitt, G. Bouckaert, Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public 

Management, Governance, and the Neo-Weberian State, op. cit., p. 258.
5 Ibidem, p. 257-258.
6 Ibidem, p. 258.
7 Ibidem.
8 E. Schoen-Quinlivan, Administrative Reform in the European Commission. From Rethoric 

to Re-legitimisation, Paper based on EU-CONSENT Workshop „The Commission and the 
European Civil Service”(Science PO, Paris, 21-22 iunie 2006), EU Consent, 31/05/2007, p. 17.

9 Ibidem.
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două table de legi, cu siguranţă Comisia se mulţumeşte cu mai puţin de 24 de 
standarde de control intern”1.

În acest context, Schoen-Quinlivan trage o concluzie asemănătoare uneia 
dintre trăsăturile subliniate de Christopher Pollitt şi citate de noi mai sus pentru 
a caracteriza reforma de 30 de ani a managementului sectorului public, respectiv 
faptul că există un mare decalaj între măsurile planifi cate şi implementarea lor. 
Astfel, deşi la o evaluare intermediară a reformei Kinnock, din anul 2003, s-a 
constatat că, din punct de vedere formal, 87 din cele 93 de măsuri prevăzute 
în Carta albă privind Reformarea Comisiei Europene au fost „aprobate şi 
implementate”2, exista de fapt un mare decalaj între „implementarea formală 
(…) şi implementarea practică care poate fi determinantă prin cercetare 
calitativă şi interviuri semi-directe care revelează în ce măsură personalul a 
implementat măsurile în spiritul reformei” 3.

Pe de altă parte, reformarea Comisiei după reţeta Kinnock era originar 
inter-instituţional afectată de rolul Parlamentului European care a desemnat 
Comitetul de Experţi Independenţi care a şi analizat activitatea Comisiei Santer 
în urma scandalului Cresson.

Dacă bilanţul reformei administrative a Comisiei Europene este încă incert, 
ceea ce este foarte interesant este că criza Comisiei Santer a deschis totuşi 
o „fereastră de oportunitate” pentru clarifi carea rolului Comisiei Europene în 
cadrul triunghiului instituţional, respectiv în cadrul procedurii de codecizie. Dacă 
„o Comisie puternică, independenţă şi efi cace este esenţială pentru funcţionarea 
Uniunii Europene ca întreg şi pentru poziţia sa în lume” 4, iar reforma 
administrativă „va ajuta Comisia Europeană să-şi îndeplinească rolul de motor al 
integrării Europene” 5, totuşi ceea ce trebuie să subliniem este faptul că: „Comisia 
Prodi a luat decizia strategică de a se concentra mai mult pe funcţii esenţiale ca 
elaborarea politicilor, iniţiativa politică şi punerea în aplicare a legislaţiei”6, adică 
de a acorda o importanţă strategică managementului legislativ al Comisiei 
Europene în cadrul procedurii de codecizie. În acest context, este evident de 
ce metoda comunitară a constituit şi încă mai constituie unul dintre pivoţii 
guvernanţei europene.

În 2005, în timpul Comisiei Barroso I, mai buna legiferare a devenit 
una dintre „priorităţile (…) de bază” ale Comisiei Europene pentru ca „[a]
dministraţiile publice [să fi e] efi cace, fl exibile și concentrate” 7. În mod ofi cial, 
Jose Manuel Barroso a explicat că „pentru a face faţă provocărilor cu care ne 
confruntăm în interiorul și în afara Europei, politicile, legile și reglementările 

1 Interview H3 efectuat pe data de 16 februarie 2006 şi citat în E. Schoen-Quinlivan, op. 
cit., p. 18.

2 Comisia Europeană (2003) citată în Schoen-Quinlivan, E., op. cit., p. 7-8.
3 Schoen-Quinlivan, E., op. cit., p. 17.
4 European Commision, Reforming the Commission - A White Paper - Part I, op. cit.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Jose Manuel Barroso citat în European Commission, Better Regulation – Simply 

Explained, Offi ce for Publications of the European Communities, Luxembourg:, 2006, p. 1.
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trebuie să se adapteze la ritmul rapid al schimbării tehnologice, să încurajeze 
inovarea, pentru a proteja bunăstarea și siguranţa Europenilor1.

În 2010, în timpul Comisiei Barroso II, strategia pentru o mai bună legiferare 
a fost rebrand-uită/reconceptualizată într-o strategie pentru o reglementare 
inteligentă pe măsura obiectivelor Strategiei Europa 2020 lansată în anul 2010. 
Criza economică, fi nanciară şi socială a deschis o „fereastră de oportunitate” 
pentru orientarea administraţiei publice europene spre performanţă, în special 
prin importarea metodelor de management specifi ce mediului privat. Lipsa 
capitalului, resursele bugetare limitate atât la nivel naţional cât şi la nivel 
european au determinat o mai bună chibzuire a cheltuirii banului public la toate 
nivelele.

În mod neofi cial, putem adăuga că, pentru a-şi păstra puterea în cadrul 
triunghiului instituţional, în condiţiile în care Tratatul de la Lisabona a făcut din 
procedura codeciziei procedura legislativă ordinară, Comisia Europeană trebuia 
să-şi consolideze legitimitatea intrinsecă, i. e. legitimitatea tehnocratică. Astfel, 
„[l]egiferarea [a devenit1 un instrument pentru livrarea politicilor şi satisfacerea 
așteptărilor cetăţenilor”, misiunea guvernelor fi ind ca, „[î]n elaborarea politicilor, 
legilor și reglementărilor, (…) să facă mai bine - pentru a se asigura că acestea 
folosesc instrumentele potrivite pentru a face treaba; că beneficiile sunt 
maximizate, în timp ce efectele negative sunt reduse la minimum; că vocile 
celor care sunt afectaţi sunt auzite”2.

Pe acest fond, după o decadă de dominaţie retorică a bunei guvernanţe, în 
anul 2014 şi-a făcut timid apariţia în discursul Comisiei Europene conceptul de 
„bun management legislativ” pentru a caracteriza o mişcare iniţiată, de fapt, 
la începutul acestui secol prin orientarea procesului decizional spre calitatea 
intrinsecă a legislaţiei. Aici, ar fi  poate momentul să aprofundăm conceptul 
de legitimitate tehnocratică de care se prevalează Comisia Europeană 
spre deosebire de legitimitatea democratică a Parlamentului European şi 
legitimitatea interguvernamentală/naţională a Consiliului Uniunii Europene. 
Practic, managementul public este cel care a permis dezvoltarea unui nou tip de 
legitimitate, faţă de cele anterioare deja existente. Ioan Alexandru explică foarte 
bine această transformare: „[p]entru administraţia publică, managementul 
public apare astfel ca un limbaj nou, permiţându-i înlocuirea unei legitimităţi, 
apărută altădată din noţiunea de autoritate publică, apoi de serviciu public, 
printr-o legitimitate bazată pe efi cacitatea metodelor sale”3.

În lumina celor anterior prezentate, putem spune că, pentru a-şi consolida 
legitimitatea tehnocratică, Comisia Europeană trebuie să demonstreze şi 
efi cacitatea metodelor sale, să demonstreze şi că obiectivele propuse prin 
legislaţie sunt atinse, pentru că, aşa cum am arătat mai sus, există o mare 
diferenţă între „implementarea formală” şi „implementarea practică”, iar 
Comisia Europeană pare a avea deja la activ un bilanţ negativ al unei reforme 
interne. În acest context, într-un context de criză, trebuiau explorate toate 
palierele reformelor iniţiate în domeniul legiferării în general şi a procedurii 

1 Ibidem.
2 European Commission, Better Regulation – Simply Explained, Offi ce for Publications of 

the European Communities, Luxembourg, 2006, p. 3.
3 I. Alexandru, Tratat de administraţie publică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 196.
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legislative ordinare în special, pentru că aşa cum arătau Ani Matei şi Lucica Matei 
„Comisia Europeană are rolul de a menţine unitatea şi coerenţa europeană care 
sunt cele mai dorite, dar şi greu de atins şi de a îndeplini rolul de reglator al 
sistemului [decisional], la fel ca şi celelalte instituţii”.1

Pe de altă parte, problemele cele mai mari în implementarea legislaţiei 
la nivel european par să fi e similare celor întâmpinate de Comisia Europeană 
la nivelul propriei reforme intra-instituţionale: un mare decalaj între 
„implementarea formală” şi „implementarea practică” sau, în termeni 
manageriali, un mare decalaj între rezultate şi impact, o problemă de natură 
sistemică care poate ilustra disfuncţionalităţile unui întreg ciclu decizional/
managerial. După ce evaluările a 30 de ani de reforme ale managementului 
sectorului public, au identifi cat ca o defi cienţă majoră măsurarea impactului 
fi nal asupra benefi ciarilor direcţi, şansa de reabilitarea a Comisiei o reprezenta 
o reformă de natură sistemică, care să conecteze, în vederea unei evaluări 
pertinente, inputurile ciclului politic/managerial nu doar la rezultate (outputs), 
ci şi la impacte concrete (outcome). De exemplu, în ciuda unor reguli clare 
şi bine elaborate, în urma unui audit al Curţii Europene de Conturi privind o 
infrastructură portuară finanţată prin fonduri europene, s-a constatat că 
numărul de cheiuri (outputs) prevăzut exista, dar nu erau vapoare în port care 
să producă rezultate tangibile/impacte concrete (outcomes) în domeniul creării 
locurilor de muncă sau a investiţiilor2.

Practic, Comisia Europeană încearcă să reorienteze procesul decizional 
european nu doar spre calitatea formală a legislaţiei, esenţialmente de natură 
introvertită, ci şi spre calitatea substanţială a acesteia, prin adecvarea la scopul 
urmărit, dar şi prin măsurarea adecvării prin efectele pe termen lung, prin 
impactele directe/finale asupra beneficiarilor finali, asupra mediului socio-
economic.

Astfel, în anul 2012, a fost codificată, e adevărat în cadrul mai larg al 
strategiei pentru o reglementare inteligentă, o altă reformă a Comisei europene, 
o reformă de natură sistemică, o reformă care vizează nu doar calitatea intrinsecă 
a legislaţiei, ci şi adecvarea extrinsecă la realităţile practice. Programul de 
Performanţă şi adecvare a reglementării (The Regulatory Fitness and Performance 
Programme), mai cunoscut sub sigla REFIT, a fost lansat în Decembrie 2012 pentru 
a întări efi cacitatea îndeplinirii obiectivelor politicilor UE: „[REFIT] nu pune sub 
semnul întrebării obiectivele politicilor UE, ci caută mijloace mai efi cace pentru 
a le îndeplini” 3. Programul are trei obiective operaţionale principale:

a) să facă legislaţia UE mai uşoară
b) să facă legislaţia UE mai simplă şi
c) să facă legislaţia UE mai puţin costisitoare.

1 A. Matei, L. Matei, The European Administration. Models, Processes and Empirical 
Assessment, Lambert Academic Publishing, Saarbruecken, 2012, p. 65.

2 L. T’Joen, Seminar on the structural funds regulations, applicable for the new programming 
period 2014-2020, 11 February 2014, Journal of the European Court of Auditors, 4/2014, p. 
9-11.

3 European Commission, „REFIT: State of play and outlook - Questions and Answers”, 
MEMO/14/426, Brussels, 18/06/2014 disponibil la adresa http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-14-426_en.htm accesată ultima oară la 04/08/2014.
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Beneficiarii vizaţi în mod direct sunt cetăţenii şi întreprinderile UE, iar 
îndeplinirea obiectivelor operaţionale se subsumează îndeplinirii obiectivelor 
de creştere economică şi creare a locurilor de muncă conform Strategiei Europa 
2020.1

În iunie 2014, Comisia Europeană a lansat pe piaţa conceptuală a 
administraţiei publice, un nou concept de « bun management legislativ »2 
a cărui trăsătură defi nitorie este « adecvarea reglementării » la realităţile 
practice şi pare a fi  internalizarea abordării sistemice prin conectarea intrărilor la 
rezultate şi la impacte, prin internalizarea unei viziuni strategice a efectului unei 
politici codifi cată printr-o anumită lege decisă, cel mai probabil, prin procedura 
legislativă ordinară. Acest concept traduce, în plan legislativ, viziunea lui Gérard 
Timsit a unei administraţii reprezentând un „instrument de adaptare la lume”3.

În condiţiile în care Comisia Europeană nu a dat încă o defi niţie ofi cială, 
bunul management legislativ reprezintă, în opinia noastră tocmai « adecvarea 
reglementării » în vederea obţinerii « maximul[ui] de benefi cii de pe urma 
legislaţiei UE în perioade difi cile ». Titlul unui comunicat de presă al Comisiei 
Europene din 2012 era tocmai: Adecvarea reglementărilor: cum să obţinem 
maximul de beneficii de pe urma legislaţiei UE în perioade dificile4. Aşa cum 
sublinia Comisia în comunicarea aferentă „Este esenţial ca legislaţia Uniunii 
Europene să atingă obiectivele Tratatului UE şi să creeze condiţiile pentru 
creşterea inteligentă, sustenabilă şi inclusivă, în beneficiul cetăţenilor, 
întreprinderilor şi lucrătorilor”5.

4. Aplicaţii practice ale „bunului management legislativ”

Într-un context mai larg, în cadrul programului de performanţă şi adecvare 
a reglementării (REFIT), identificarea propunerilor legislative care trebuie 
retrase, a devenit „un exerciţiu anual de bun management legislativ” din partea 
Comisiei europene6. Până în prezent au fost retrase, în total, un număr de 293 de 
propuneri legislative7 din care mai mult de jumătate, aproximativ 52% (154 de 
propuneri) intrau sub incidenţa codeciziei/procedurii legislative ordinare. Trebuie 
să subliniem faptul că efectul juridic al retragerii survine doar după publicarea 
propunerilor retrase în Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene.

1 Ibidem.
2 A se vedea, European Commission, „REFIT: State of play and outlook - Questions and 

Answers”, op. cit.
3 G. Timsit, The French Administration Refl ected by Words – and Safe from Crises, art. cit.
4 Comisia Europeană, „Adecvarea reglementărilor”: cum să obţinem maximul de benefi cii 

de pe urma legislaţiei UE în perioade difi cile, Comunicat de presă, IP/12/1349, Bruxelles, 
12/12/2012 disponibil la adresa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1349_ro.htm 
accesată ultima oară la 04.08.2014.

5 European Commission, „EU Regulatory Fitness”, Communication from The Commission 
to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and 
The Committee of the Regions, COM(2012) 746 fi nal, Strasbourg, 12.12.2012, p. 2.

6 European Commission, „REFIT: State of play and outlook - Questions and Answers”, 
MEMO/14/426, op. cit.

7 Ibidem.
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Exerciţiul de retragere a diferitelor propuneri legislative s-a desfăşurat în 
mai multe etape, după cum urmează:

a) în perioada 2005-2006, au fost retrase 68 de propuneri caduce ce datau 
dinainte de anul 20041;

b) în perioada 2006-2014 au fost retrase un număr total de 293 de 
propuneri legislative, conform programului de lucru al Comisiei (PLC) specifi c 
fi ecărui an în parte2.

Pe lângă propunerile retrase de către Comisie, performanţa managerială 
legislativă a Comisiei Europene poate fi măsurată şi prin numărul actelor 
normative retrase, prin intervenţia ex post în procesul legislativ. Astfel, conform 
aceleaşi evaluări făcută de Comisia Europeană, din anul 2005, au fost retrase 
în total un număr de 6145 acte legislative care cuprind regulamente, directive, 
decizii şi recomandări adoptate de oricare dintre cele trei instituţii: Comisia, 
Parlamentul şi Consiliul. În cele 6145 de acte legislative abrogate se regăsesc 
atât acte de bază noi cât şi amendamente3.

Totuşi, ceea ce uimeşte este faptul că doar la jumătatea anilor 2000, în 
contextul unei reforme manageriale, Comisia a început un proces complex de 
identifi care şi retragere a procedurilor caduce, ceea ce constituie în discursul 
Comisiei din anul 2014 un semn de „bun management legislativ”. În opinia 
noastră, tocmai faptul că multe propuneri au fost uitate în proceduri suspendate 
timp de mai mulţi ani reprezintă un semn clar de non-performanţă legislativă, 
revelând un management legislativ slab până în momentul lansării unui proces 
susţinut de retragere a procedurilor caduce. În amontele legislativ, Comisia este 
cea care joacă rolul de prim „reglator” prin dreptul de înaintare şi retragere a 
unei propuneri legislative. Comisia este cea care stabileşte momentul de lansare 
a unei proceduri, care este primul conducător al maşinăriei decizionale, care 
poate scoate din sistemul decizional propunerile sortite eşecului.

5. În loc de concluzii

La 10 septembrie 2014, Jean-Claude Juncker, primul Preşedinte al Comisiei 
Europene ales în mod indirect de cetăţenii europeni prin desemnarea sa de 
către partidul validat de cel mai mare număr de voturi europene, şi-a anunţat 
noua Comisie în care vor exista 7 vicepreşedinţi care vor îndeplini un « rol 
strategic de fi ltrare » în sensul în care nicio iniţiativă legislativă nu va putea 
fi  înscrisă pe ordinea de zi fără « sprijinul unui vicepreşedinte, pe baza unor 
argumente solide şi a unei analize clare »4. Mai mult, în noua Comisie va exista 
un prim-vicepreşedinte care va constitui un supra-fi ltru strategic în sensul în 
care „președintele va acorda o atenţie deosebită avizului prim-vicepreședintelui, 
responsabil de o mai bună legiferare, de relaţiile interinstituţionale, de statul 
de drept și de Carta drepturilor fundamentale (Frans Timmermans), [dar] și 

1 Ibidem.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Comisia Europeană, Comisia Juncker, MEMO/14/523, Bruxelles, 10.09.2014 disponibil la 

adresa http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-523_ro.htm accesată la 11.09/2014.
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al vicepreședintelui pentru buget și resurse umane (Kristalina Georgieva)”1. 
Practic, putem spune că mâna dreaptă a Preşedintelui Comisiei Europene va fi  
efi cacitatea (Frans Timermans), în timp ce mâna stângă va fi  efi cienţa (Kristalina 
Georgieva) care vor constitui manetele principale ale bunului management 
legislativ junckerian. Prin urmare, asistăm la consolidarea unei abordări 
sistemice a legiferării europene în sensul în care avem o abordare coordonată 
a domeniilor tematice prioritare şi două supra-fi ltre strategice de efi cacizare şi 
efi cientizare a procesului legislativ european.

Astfel, Comisia Europeană trimite un mesaj deosebit de clar nu doar tuturor 
instituţiilor, ci şi întregii lumi exterioare pentru a arăta locul important acordat 
procesului legislativ care va fi  în centrul atenţiei noii Comisii Europene ca un 
instrument de revalorizare a acesteia, cu atât mai mult cu cât această Comisie 
va fi , conform discursului lui Jean-Claude Juncker una politică şi nu tehnocratică: 
„Această Comisie va fi  diferită: politică, experimentată şi axată pe rezultate.(…)
Acţiunea noastră va fi  politică şi nu tehnocratică” 2.

Această abordare nu face decât să confi rme ipoteza lui Pollit şi Bouckaert 
lansată încă din anul 2004, conform căreia „schimbările în managementul 
sectorului public (…) implică politizarea acestuia”3, managementul constituind 
fără îndoială o „derogare de la preceptele onorate de-a lungul timpului” conform 
cărora administraţia trebuie să fi e „neutră” şi apolitică4.

1 Comisia Europeană, Comisia Juncker, MEMO/14/523, Bruxelles, 10.09.2014 disponibil la 
adresa http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-523_ro.htm accesată la 11.09.2014.

2 Commission Europeenne, „La Commission Juncker: La bonne équipe pour le changement 
European Commission”, op. cit.

3 Pollitt şi Bouckaert (2004) citaţi în Owen E. Hughes, Public Management and Administration, 
An introduction, 4th Edition, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2012, p. 97.

4 Owen E. Hughes, op. cit., p. 97.
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Autonomia funcţională a administraţiei în situaţii de criză

Lect. univ. dr. Cristi IFTENE1

Universitatea Ovidius din Constanţa

Administraţia acţionează în zona intereselor publice şi ca atare acţiunea lor 
trebuie să se caracterizeze prin operativitate.

Această operativitatea poate să se manifeste pe mai multe direcţii:
– pe de o parte discutăm de canalele de comunicare existente între cetăţeni 

şi administraţie atât în ceea ce priveşte recepţionarea mesajelor şi 
identifi carea solicitărilor sau sesizărilor comune formulate în respectivele 
mesaje cât şi în identifi carea modalităţilor de răspuns la mesajele primite, 
în defi nirea mecanismelor de acţiune şi în acţiunea concretă de răspuns;

– pe de altă parte din punctul de vedere al caracterului activităţii, trebuie 
acţionat cu operativitate atât în domeniul prestaţiilor efectuate în 
folosul membrilor colectivităţii, cât şi în ceea ce priveşte activitatea 
dispozitivă a organelor administraţiei publice.

Dacă avem în vedere activitatea prestatoare, operativitatea este o cerinţă 
obiectivă generată de însăşi natura acestei activităţi. Administraţia publică 
există pentru a acţiona astfel încât organizând executarea, executând şi 
garantând executarea legii să intervină rapid, oricând, la cererea unei persoane, 
soluţionându-i solicitarea în timp optim. Răspunsul la solicitare cu întârziere 
poate să genereze inutilitatea răspunsului. Un răspuns formulat ori o acţiune 
realizată atunci când solicitarea nu mai este de actualitate este inutil(ă), iar 
consecinţele întârzierii pot genera pagube materiale ori chiar pierderi de 
vieţi omeneşti. În aceste condiţii efectele juridice ale lipsei de reacţie se pot 
concretiza în naşterea, modifi carea ori stingerea unor raporturi juridice prin 
care solicitantul să fi e defavorizat. În aceste condiţii organele administraţiei 
publice devin răspunzătoare pentru modul lor de a acţiona întrucât au acţionat 
în opoziţie cu misiunea lor2.

Mai mult chiar elaborarea ori adoptarea cu întârziere a unui act îl poate face 
inaplicabil ca urmare a căderii sale în desuetitudine.

Iată de ce sistemul administraţiei publice trebuie să acţioneze permanent 
pentru a-şi perfecţiona sistemul de mecanisme prin care urmăreşte realitatea 
socială pentru a putea acţiona operativ.

În alt context administraţiei i se aplică principiul oportunităţii care apreciază 
că organele administraţiei publice trebuie să dispună de o anumită iniţiativă şi 
să aibă posibilitatea de a aprecia situaţiile în care vor emite aceste acte şi deci 
să aprecieze oportunitatea elaborării lor.

Condiţia de oportunitate a actelor administrative trebuie corelată fără 
îndoială cu legalitatea acestora. Majoritatea actelor administrative sunt emise 

1 Bursier în cadrul proiectului „Burse doctorale şi postdoctorale pentru tineri cercetători 
în domeniile Ştiinţe Politice, Ştiinţe Administrative, Ştiinţele Comunicării şi Sociologie” 
POSDRU/159/1.5/S/134650 fi nanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, cofi nanţat prin Fondul Social European.

2 I. Nedelcu, Drept administrativ şi elemente de ştiinţa administraţiei, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2009, p. 75.
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de organele administraţiei publice tocmai utilizându-se dreptul lor de a aprecia 
în legătură cu oportunitatea acestor acte.

Ca atare principiul oportunităţii subliniază prerogativa conferită 
administraţiei publice, prerogativă în conformitate cu care aceasta are dreptul şi 
obligaţia de a aprecia la momentul emiterii unui act administrativ conformitatea 
dintre norma de drept și situaţia de fapt, apreciere pe care administraţia publică 
o face pornind de la un unic criteriu: interesele colectivităţii pe care o reprezintă.

În acest context apreciem drept necesară existenţa unei autonomii 
funcţionale, administrative şi chiar politice1. În literatura de specialitate 
se argumentează2 că toate autonomiile există într-un cadru dat, fiecare 
presupunând o coerenţă instituţională sau uneori chiar fi losofi că. Unii autori3 
elimină autonomia politică, făcând distincţia între autonomia funcţională şi 
cea administrativă. Din acest punct de vedere autonomia funcţională implică 
descentralizarea controlului asupra unei entităţi funcţionale într-un spaţiu 
geografic semi-distinct. Totodată se apreciază că, în contrast, autonomia 
administrativă implică un set de autonomii funcţionale (precum şcoli, servicii 
publice sau instanţe judecătoreşti adaptate în mod specifi c în benefi ciul unui 
anumit grup) toate coexistând în acelaşi spaţiu geografic, presupunând o 
distincţie teritorială, deşi nu ating nivelul autonomiei legislative.

Autonomia funcţională înseamnă transferul funcţiilor precum şi a drepturilor 
statului către organizaţii particulare4. Aceasta se bazează pe competenţa, iniţiativa 
şi interesul organizaţiei şi scuteşte administraţia publică de anumite sarcini5.

Aşa cum am mai precizat, autonomia administrativă presupune 
descentralizarea controlului ce îl exercită puterea centrală, într-un spaţiu distinct. 
Trebuie să existe o delimitare faţă de autorităţile administraţiei publice centrale 
în ceea ce priveşte competenţa de a decide liber în rezolvarea nevoilor locale.

Autonomia locală are, în consecinţă, un caracter pur administrativ, 
iar autorităţile locale au o competenţă determinată, şi anume dreptul de 
reglementare şi de răspundere proprie, în condiţiile prevăzute de lege, pentru 
rezolvarea treburilor colectivităţilor locale.6

1 Termenii sunt folosiţi alternativ în literatura de specialitate.
2 M. Tkacik, Characteristics of forms of autonomy, în International Journal on Minority and 

Group Rights, Vol. 15, nr. 1-2/2008, p. 369 şi urm.
3 M. Tkacik, op. cit., p. 371.
4 În cazul în care discutăm de prezenţa unei minorităţi care exercită autonomia funcţională, 

minoritatea obţine competenţa pentru domenii cum ar fi  cultura, educaţia, religia etc., acestea 
fi ind esenţiale pentru identitatea grupului. Autonomia funcţională solicită ca minoritatea să fi e 
organizată într-o formă privată fără infl uenţa statului. Statul mai apoi transferă diferite funcţii 
acestei organizaţii private. În mod natural, autonomia funcţională necesită suport fi nanciar 
pentru organizarea minorităţilor.

5 În această formă în implementarea drepturilor minorităţilor, un grup se organizează în 
mod voluntar şi nebirocratic pentru a-şi exercita drepturile individuale. Autonomia funcţională 
este „cea mai uşoară şi rapidă formă de a îmbunătăţi participarea minorităţilor în viaţa politică şi 
socială. Minoritatea daneză din Germania este deseori citată ca fi ind un exemplu al autonomiei 
funcţionale aplicată la nivelul comunităţilor etnice. Este totuși un caz special, întrucât danezii se 
bucură de statutul lor în schimbul unui tratament egal a nemţilor în Danemarca.

6 C. Manda, C.C. Manda, Dreptul colectivităţilor locale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 
2008, p. 132.
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Autonomia funcţională presupune, înainte de toate, ca fi ecare unitate dintr-
un anumit sistem de organizare să dispună de o anumită libertate de acţiune 
spre a-şi putea exercita atribuţiile pentru care a fost creată.1

Astfel, putem aprecia că în România aceasta constă în recunoaşterea 
posibilităţii pentru unele entităţi de a benefi cia de autonomie în domeniul lor 
de activitate2. Cealaltă formă de autonomie recunoscută este cea teritorială 
prin care se recunoaşte unităţilor administrative dreptul de a se autoadministra. 
Funcţional, autonomia locală se manifestă în principal prin competenţa 
consiliilor locale şi a primarilor în rezolvarea problemelor de interes local,3 cu 
iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în 
competenţa altor autorităţi publice.4

Din această perspectivă, autonomia funcţională locală presupune existenţa 
unor condiţii şi îndeplinirea unor exigenţe, cum ar fi :

– prezenţa unei colectivităţi care să aibă interese şi cerinţe specifi ce faţă 
de interesele colectivităţii naţionale;

– existenţa unor mijloace materiale şi financiare puse la dispoziţia 
colectivităţii locale, a căror gestionare se realizează sub responsabilitatea 
acestei colectivităţi;

– entităţile care conduc colectivitatea locală, trebuie să fi e alese dintre 
cetăţenii ce o compun;

– stabilirea unor atribuţii distincte pentru autorităţile alese, potrivit cărora 
ele pot să decidă liber în rezolvarea problemelor locale şi, în sfârşit;

– existenţa tutelei administrative ca formă de supraveghere.
Inspirându-se din principiile liberalismului politic, autonomia funcţională 

are la bază, printre altele, ideea că însăşi colectivitatea căreia i se aplică este 
cea care poate cunoaşte cel mai bine propriile necesităţi şi drept urmare, sunt 
cele mai interesate pentru realizarea lor.5

Sarcinile deosebit de complexe ale administraţiei publice care constau 
în prescripţiuni şi prestaţiuni nu pot fi realizate numai prin administraţiile 
ministeriale. Aceste sarcini se realizează printr-un mare număr de instituţii şi 
întreprinderi de interes public şi prin organe locale ale administraţiei publice, 
precum şi prin instituţii şi întreprinderi de interes local. Acestea sunt create în 
scopul realizării unor prescripţiuni.6 Din acest punct de vedere, ele au sarcini mult 
mai simple şi limitate şi din această cauză sunt mai omogene şi mai specializate 
decât cele ale administraţiei ministeriale.

Aşa de exemplu, sarcinile unei universităţi sunt mai simple şi mai omogen 
specializate decât acelea pe care le are ministerul de resort. De aici şi necesitatea 
autonomiei depline universitare. Aceste organe ale administraţiei publice au 
un statut juridic care le fac să se deosebească de administraţia ministerială. 

1 A. Negoiţă, Centralism şi autonomie în activitatea de stat, Ed. Politică, Bucureşti, 1974, 
p. 33.

2 C. Manda, C.C. Manda, op. cit., p. 99.
3 E. Popa, Corelarea principiului autonomiei locale cu alte principii de drept, Ed. Servo Sat, 

Arad, 1997, p. 48.
4 Art. 5 alin. (2) din Legea 215/2001. 
5 E. Popa, Autonomia locală în România, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999, p. 68. 
6 T. Pavelescu, G. Ionescu, Drept administrativ roman, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2004, p. 104-105.
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Au personalitate juridică distinctă de aceea a ministerelor şi o competenţă 
proprie care le îngăduie să facă acte juridice. Ele dispun şi de o anumită 
autonomie de acţiune în domeniul în care sunt specializate. Trebuie precizat 
însă că unele dintre ele nu pot fi  independente de administraţia ministerială 
ci, se subordonează ministerelor, care au drepturi multiple de control asupra 
activităţilor acestor administraţii neministeriale, mai ales asupra deciziilor lor. 1

În ceea ce priveşte administraţia locală, aceasta se poate prezenta, din punct 
de vedere funcţional, într-o unitate sau diversitate de organe. De exemplu, la 
comune, primarul îndeplineşte sarcinile executive ale administraţiei locale. 
Autonomia funcţională a organelor administraţiei publice se axează pe 
competenţa materială a administraţiei.2

Structura funcţională a sistemului administraţiei publice, este inseparabil 
legată de structura teritorială a acestuia3, deoarece, existenţa acestui sistem 
este de neconceput fără o implantare teritorială şi o funcţionalitate care asigure 
fi nalitatea, care se exprimă în sarcinile ce revin sistemului administraţiei publice.4

Ca atare există câteva probleme care se pun în legătură cu aspectul 
funcţional al sistemului administraţiei publice mai ales atunci când vorbim de 
situaţii excepţionale ce trebuie gestionate de administraţia publică.

În primul rând trebuie remarcat ce determină dimensiunile sistemului 
administraţiei publice. Din cele arătate mai sus rezultă legătura indisolubilă 
dintre sarcinile care revin sistemului administraţiei publice şi componentele 
sistemului în sensul că cu cât sunt mai numeroase şi mai complexe sarcinile 
administraţiei publice cu atât este mai amplu şi diversifi cat acest tip de sistem.

Apoi trebuie subliniat că nu este neapărat necesară existenţa unor organe 
specializate pentru fi ecare tip de sarcini care revin administraţiei publice, sau 
neapărat să fi e creat un organ special când se iveşte o sarcină nouă pentru 
aceasta. Mai multe sarcini care revin administraţiei publice pot fi  realizate 
de un singur organ, iar apariţia unor sarcini noi pot fi  îndeplinite de organe 
deja existente în sistemul administraţiei publice. Din acest punct de vedere se 
impune o raţionalizare a structurii sistemului administraţiei publice atât din 
punct de vedere funcţional cât şi teritorial. Principiile unei astfel de raţionalităţi 
sunt oferite de ştiinţa administraţiei în tehnologia de organizare metodică.

O altă problemă este aceea a construcţiei sistemului administraţiei 
publice pe principiul autonomiei funcţionale. Potrivit acestui principiu părţile 
componente ale sistemului administraţiei publice trebuie să dispună de 
autonomie în funcţionarea lor, stabilindu-se atribuţiile şi compartimentele lor 
organizatorice. Prin componente organizatorice avem în vedere personalul, 
mijloacele materiale şi cele fi nanciare, competenţa, personalitatea juridică şi 
organizarea controlului.

1 Idem, p. 106.
2 Acest fapt implică stabilirea unei competenţe raţionale pentru fi ecare parte componentă a 

sistemului de organe ale administraţiei publice, astfel încât să se asigure perfecta funcţionalitate 
a părţilor şi a ansamblului sistemului.

3 Şi în acest sens competenţa materială nu poate fi  concepută ca putând fi  exercitată 
decât în cadrul unui spaţiu determinat.

4 T. Pavelescu, op. cit., p. 104.
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Prin aceste elemente se exprimă autonomia funcţională a unei părţi 
componente a sistemului administraţiei publice, asigurându-se funcţionalitatea 
raţională a componentei respective (organul) şi pe cale de consecinţă a 
sistemului administraţiei publice în ansamblu, prin integrarea armonioasă a 
fi ecărui organ a administraţiei publice în totalitatea acestor organe.

Deci, ca o concluzie la această problemă, menţionăm că prin structura 
funcţională a administraţiei publice înţelegem diviziunea sau indiviziunea 
sarcinilor administraţiei publice sau distribuirea diferitelor sarcini care revin 
administraţiei între organe distincte. Problema structurii funcţionale a 
administraţiei publice se pune atât pe plan central cât şi pe plan local.

Organele locale de specialitate ale administraţiei publice au o subordonare 
funcţională, pe orizontală, faţă de prefect, şi o subordonare organică, pe 
verticală, faţă de ministru.1

Considerăm că, autonomia funcţională are două principale componente:
– plenitudinea de competenţă în soluţionarea problemelor locale;
– existenţa unui organism colegial, ales democratic
Elementul care reprezintă conţinutul principal al funcţionării administraţiei 

publice locale este cel al plenitudinii de competenţă în soluţionarea problemelor 
de interes local. Modul de funcţionare a acestor entităţi este determinat în primul 
rând de competenţa recunoscută acestora şi de natura colegială sau unipersonală 
a autorităţilor publice. Cu alte cuvinte, funcţionarea oricărui organ este corelată 
cu competenţa recunoscută acestuia, respectiv cu mijloacele procedurale şi 
materiale puse la dispoziţie pentru realizarea sarcinilor pentru care a fost înfi inţat.

Totodată trebuie remarcat faptul că caracterul colegial al unui organ 
generează anumite consecinţe de ordin funcţional2.

În limita acestor competenţe speciale a acestor entităţi se disting trei 
categorii largi de competenţe: 3

a) competenţa materială, în raport cu natura domeniilor în care acţionează 
organele administraţiei publice4;

b) competenţa teritorială, în raport cu aria teritorială în care acţionează 
organele administraţiei publice5;

c) competenţa temporală, în raport cu perioada de timp, cu termenul în 
care, potrivit legii6, se poate desfăşura activitatea unui organ al administraţiei 
publice7.

1 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, Ed. CH. Beck, Bucureşti, 2005, p. 448.
2 Cum ar fi  condiţia cvorumului şi majorităţii necesare pentru adoptarea unei hotărâri.
3 I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Ed. Servo-Sat, Arad, 2003, p. 58.
4 De exemplu organe competente în domeniul sănătăţii, culturii etc.
5 Fie pe întreg teritoriul ţării, fi e numai într-o anumită circumscripţie administrativ-teritorială.
6 În principiu, organele administraţiei publice sunt înfi inţate prin lege pe o durată nedeterminată, 

cu o competenţă temporală nelimitată în timp dar unele organe ale administraţiei publice pot fi  
create numai pentru o perioadă de timp sau pentru realizarea unei anumite activităţi stabilite în 
actul normativ, astfel încât, la expirarea termenului sau la îndeplinirea misiunii lor, existenţa acestora 
încetează.

7 Plenitudinea de competenţă a consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale este determinată 
de fundamentarea competenţei materiale pe criteriul satisfacerii intereselor colectivităţilor locale.
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Plenitudinea de competenţă a consiliilor în satisfacerea interesului local 
rezultă din:

1. instituirea regulii în conformitate cu care entitatea administrativă are 
iniţiativa şi hotărăşte în probleme de interes local;

2. determinarea ca excepţie de la regula de mai sus a cazurilor când aceste 
entităţi nu au o asemenea competenţă;

3. conformitatea cu dispoziţiile legale atât a regulii, cât şi a excepţiei.
Din punct de vedere practic se impune recunoaşterea posibilităţii primarilor 

de a emite acte normative şi în cazul producerii unor evenimente majore ce 
presupun măsuri energice şi operative, cum sunt calamităţile naturale. Dată 
fi ind legitimarea electorală a primarului (fi ind ales de către membrii comunităţii 
locale) cât şi faptul că din dispoziţiile legale analizate nu se poate extrage nici un 
element care să caracterizeze existenţa unui raport ierarhic, se poate afi rma că 
raporturile dintre cele două autorităţi exclud relaţia ierarhică. Totuşi, prin faptul 
că atribuţiile încredinţate de către consiliul local nu sunt simple prerogative ce 
implică capacitatea primarului de a opta între a le realiza sau nu, ci sarcini de 
serviciu obligatorii pentru primar, putem constata existenţa unei relaţii specifi ce 
ce se stabileşte între organul de conducere colectivă ce elaborează şi adoptă 
acte normative şi primar, ca organ executiv, obligat să asigure executarea şi să 
execute în concret actele normative. În mod similar se poate face o discuţie 
referitoare la Preşedintele Consiliului Judeţean.

Este deosebit de important de precizat că autonomia administrativă nu 
înseamnă desprinderea totală a unor entităţi faţă de centru. Desprinderea 
totală este de neconceput într-un stat unitar, unde colectivităţile locale se 
integrează în colectivitatea naţională, în mod organic, unde interesele locale 
se sincronizează cu interesele întregii naţiuni. Prin autonomie administrativă 
se recunoaşte dreptul colectivităţilor locale de a emite, prin vot, fi e direct 
sau indirect, de norme cu caracter local, în baza şi în conformitate cu legile 
în vigoare, precum şi dreptul de a adopta norme juridice cu o forţa juridică 
subordonată legilor.

De altfel, din aceasta rezultă şi necesitatea exercitării controlului asupra 
activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi alte autorităţi publice, potrivit competenţelor 
şi atribuţiilor prevăzute în Constituţie şi celelalte acte normative.1

Autonomia administrativă funcţională este concepută însă şi în sensul unui 
instrument de apărare şi întărire a puterii locale pentru asigurarea unei Europe, 
întemeiate pe principiile democratice şi ale descentralizării puterii, ceea ce a 
determinat comunitatea de state europene să garanteze premisele juridice 
necesare pentru funcţionarea unor colectivităţi locale, dotate cu împuterniciri 
şi organe legitime, constituite în mod democratic2.

1 G. Negru, Raporturile sociale în cadrul sistemului administraţiei publice, Ed. Polirom, Iaşi, 
2006, p. 131.

2 I. Bilouseac, Descentralizarea şi deconcentrarea-Principii de organizare şi functionare ale 
administraţiei publice locale, Ed.Polirom, Suceava, 2006, p. 114.
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Trebuie reţinut faptul că autonomia funcţională nu oferă mijloacele 
jurisdicţionale care de obicei servesc menţinerii unei identităţi particulare. În 
cadrul autonomiei funcţionale o astfel de identitate este păstrată în cadrul 
unei ordini jurisdicţionale determinate de spaţiu în sensul că lumea exterioară 
lasă comunitatea mai mult sau mai puţin singură în deciziile sale în schimbul 
neameninţării integrităţii politice a statului1.

1 Reţeaua unor instituţii etnice specifi ce poate compensa lipsa legalităţii entităţii 
teritoriale asociate cu autonomia teritorială.
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Analiză istorico-legislativă a crizei politice româneşti 
(1944-1947)

Lect. univ. dr. Marius-George COJOCARU
Universitatea „Ovidius” din Constanţa

După evenimentele de la 23 august 1944 România a rămas în război dar 
de partea Naţiunilor Unite şi împotriva Germaniei. Totuşi, până la semnarea 
Convenţiei de Armistiţiu s-a considerat că din punct de vedere juridic România 
se afl a încă în stare de război cu Aliaţii, deci şi cu Uniunea Sovietică. În baza 
acestui pretext trupele sovietice au luat peste 160000 de militari români 
prizonieri, au confi scat aproximativ 150000 de arme individuale, 8000 de 
mitraliere şi 800 de tunuri. Comandanţilor români nu li s-a permis să ia legătura 
cu ofi ţerii superiori sovietici pentru că Malinovski a ordonat trupelor sale să-şi 
îndeplinească „strict misiunile de luptă” şi să nu intre în „tratative”1.

În acelaşi timp Armata Română a continuat eliberarea ţării de trupele 
germane, pe front fi ind angajate 28 de divizii de veterani, iar restul de până la 
40 de divizii, cât reprezenta forţa română militară, erau divizii de recruţi2. Armata 
Română a reuşit prin efort propriu să elibereze întreaga Românie, trecând apoi 
graniţa şi ajutând la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei.

La 30 august 1944 în Bucureştiul eliberat deja au intrat primele unităţi 
sovietice, făcându-se un pas uriaş spre ocuparea şi sovietizarea României3. 
Începea acum o nouă perioadă de mari pierderi pentru ţară, deoarece până 
la semnarea Convenţiei de Armistiţiu, dar mai ales după, când totul s-a 
făcut ofi cial, pe lângă faptul că au impus sistemul politic, sovieticii au furat 
din România tot ce au putut. Toate aşa zisele rechiziţii erau trecute în contul 
„întreţinerii Armatei Roşii”, conform unui articol prevăzut în Convenţie şi al 
despăgubirilor de război, care se ridicau la trei milioane de tone de petrol şi 300 
de milioane de dolari plătibili în 80 de ani4.

Pe front, pentru moralul trupelor, soldaţilor, ţărani în majoritate, li se 
promisese împroprietărirea cu pământ, lucru care părea să se materializeze 
într-o deplină manieră democratică. Dar în realitate până la reforma agrară era 
cale lungă, presărată de aprige dispute politice şi interese de partid. Constituţia 
democrată a ţării adoptată în 1923 fusese abrogată în 1938 şi înlocuită cu 
cea carlistă, care fusese completată cu dispoziţii legislative întemeiate pe 
discriminări etnice şi religioase. La 31 august 1944 se repunea în vigoare 
Constituţia din 1923 care prevedea respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti şi exercitarea puterii de stat şi erau abolite prevederile legislative 
antidemocratice. Chiar dacă în şedinţa Adunării Deputaţilor din 26 martie 1923 
când Constituţia a fost adoptată Maniu votase împotrivă, el a susţinut după 23 

1 D.C. Giurescu, România în al doilea război mondial 1939-1945, Ed. All Educaţional, 
Bucureşti, 1999, p. 256.

2 K.W. Treptow (editor), România and world war II, Centrul de Studii Româneşti, Iaşi, 1996, 
vol. XIII, p. 265-268.

3 M. Nedelea, Istoria României în date. 1940-1995, Ed. Niculescu SRL, Bucureşti, 1997, p. 32.
4 D.C. Giurescu, op. cit., p. 286.
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august revenirea la ea, ceea ce se va întâmpla prin decretul regal numărul 16261, 
consfi nţind reîntoarcerea la cadrul politic democratic2.

Dacă până atunci puterea legislativă era executată formal de rege prin 
sancţionarea decretelor-legi adoptate de guvern, acum se împuternicea 
Consiliul de Miniştri să organizeze Reprezentanţa Naţională, restabilindu-se 
totodată toate prerogativele regelui preluate anterior de către Ion Antonescu. 
Imediat după 23 august 1944 în plan extern singurele măsuri notabile au fost 
ruperea relaţiile diplomatice cu Germania, Ungaria, Croaţia, Slovacia şi Italia3.

Partidele politice îşi reluau ofi cial activitatea după ani de absenţă din viaţa 
politică, cel mai afectat fi ind Partidul Comunist interzis din 1924, iar celelalte 
din 19384. Înlăturarea lui Antonescu aducea la putere un nou guvern, format 
dinainte în ilegalitate şi condus între 23 august – 3 noiembrie 1944 de către 
generalul Constantin Sănătescu. În guvern, în afara celor şase miniştri şi cinci 
subsecretari de stat mai erau patru miniştri secretari de stat reprezentanţi ai 
Blocului Naţional Democratic, Iuliu Maniu, Constantin I. C. Brătianu, Lucreţiu 
Pătrăşcanu şi Constantin Titel Petrescu, generalul Aurel Aldea ministru de 
Interne, Grigore Niculescu Buzeşti la Externe şi Lucreţiu Pătrăşcanu – ad interim 
la Justiţie5. Guvernul a fost remaniat la 1 septembrie 1944, dar preşedinte al 
Consiliului de Miniştri a rămas tot generalul Sănătescu, numai că s-a desfi inţat 
Ministerul Propagandei ale cărui atribuţii au fost preluate de Ministerul de 
Externe, iar a doua remaniere a avut loc la 27 septembrie 1944 şi a însemnat 
adăugarea de ministere.

În timpul primei guvernări Sănătescu s-au manifestat mai multe iniţiative 
legislative, între care cele mai importante erau: constituirea Comisiei Centrale 
de organizare a mişcării sindicale din România, la 1 septembrie 1944; la 17 
septembrie, la propunerea Partidului Naţional Ţărănesc s-a emis decretul-lege 
privind epurarea administraţiei publice de elemente fasciste; la 22 septembrie 
guvernul hotăra majorarea salariilor, ziua de muncă de opt ore şi obligativitatea 
plăţii orelor suplimentare. Acestor măsuri legislative li se alăturau şi unele, 
care din păcate constituiau încălcări ale drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi, 
implicit ale Constituţiei. Astfel la 5 septembrie ministrul de Interne Aurel Aldea 
reintroducea cenzura presei, iar la 11 octombrie prin decretul-lege numărul 488 
Consiliul de Miniştri avea dreptul să ia măsuri pentru pedepsirea celor vinovaţi 
de instaurarea dictaturii şi de participarea României la război. Acesta din urmă 
anula practic articolele 15 şi 101 ale Constituţiei din 1923 care interzicea 
înfi inţarea pedepsei confi scării averilor şi crearea de tribunale speciale6.

În această atmosferă de aparentă democraţie şi în condiţiile presiunilor 
tuturor forţelor politice, la 4 noiembrie 1944 s-a format al doilea guvern 
Sănătescu, care a funcţionat până la 5 decembrie 1944. Vicepreşedinte al 
Consiliului de Miniştri era Petru Groza, Nicolae Penescu la Interne, Constantin 

1 G. Zmeu, Dicţionar de istoria românilor, Ed. Trei, Bucureşti, 1997, p. 109.
2 I. Scurtu, Istoria Partidului Naţional Ţărănesc, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p. 406.
3 M. Nedelea, op. cit., p. 33.
4 S. Neagoe, Istoria guvernelor României (de la începuturi-1859, până în zilele 

noastre-1995), Ed. Machiavelli, Bucureşti, 1995, p. 149-150.
5 T. Georgescu, România în istoria Europei, Ed. Holding Reporter, Bucureşti, 1997, p. 177.
6 M. Nedelea, op. cit., p. 33-35.
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Vişoianu la Externe, Lucreţiu Pătrăşcanu la Justiţie, Constantin I.C. Brătianu 
la nou înfi inţatul Minister al Producţiei de Război, Ion Hudiţa la Agricultură şi 
Gheorghe Gheorghiu Dej la Comunicaţii1. Şi acest guvern cuprindea majoritatea 
spectrului politic român, numai că între naţional ţărănişti şi comunişti nu 
putea exista colaborare dincolo de obiectivul comun care fusese înlăturarea 
lui Antonescu. Prin semnarea Convenţiei de Armistiţiu generalul premier şi 
guvernul său îşi îndepliniseră misiunea stabilită prin platforma Blocului Naţional 
Democratic şi deci trebuia să plece de la guvernare. Demisia a venit natural în 
urma discuţiilor din şedinţa de guvern de la 30 noiembrie, când comuniştii au 
cerut să li se atribuie ministerele de Război şi de Interne2.

Formarea noului guvern a fost încredinţată lui Nicolae Rădescu, militar 
de carieră chemat din rezervă cu gradul de general de corp de armată la 15 
octombrie 1944 şi devenit şeful Marelui Stat Major. Rădescu se afl ase în timpul 
războiului în confl ict cu Mareşalul Antonescu motiv pentru care fusese trecut 
în rezervă şi avusese stabilit domiciliul forţat3. Guvernul lui Nicolae Rădescu a 
funcţionat între 6 decembrie 1944 şi 5 martie 1945 şi îl avea ca vicepreşedinte 
al Consiliului de Miniştri pe Petru Groza, pe Lucreţiu Pătrăşcanu la Justiţie, 
pe Constantin I.C. Brătianu la Ministerul Producţiei de Război, pe Ion Hudiţa 
la Agricultură, pe Gheorghe Gheorghiu Dej la Comunicaţii şi, începând cu 
14 decembrie 1944 pe premierul însuşi deţinător al portofoliului Internelor4. 
Rădescu încercase să alcătuiască un guvern din tehnicieni, cu intenţia de 
a evita colaborarea cu Frontul Naţional Democrat5, grupul politic care avea 
la bază Frontul Unit Muncitoresc şi cuprindea şi Partidul Socialist Ţărănesc, 
Frontul Plugarilor, Uniunea Populară Maghiară, fracţiuni evreieşti, Partidul 
Comunist din România, Partidul Social Democrat, Uniunea Patrioţilor, la care 
se adaugă dizidenţele desprinse din Partidul Naţional Ţărănesc – condusă de 
Anton Alexandrescu şi din Partidul Naţional Liberal – condusă de 
Gheorghe Tătărescu6.

Consiliul Frontului Naţional s-a format la 19 octombrie 1944 şi era alcătuit 
din Lucreţiu Pătrăşcanu, Constantin Titel Petrescu, Lothar Rădăceanu, Ştefan 
Voitec, Dumitru Bagdazar, Gheorghe Vlădescu Răcoasa, Tudor Ionescu, Chivu 
Stoica, Victor Brătfăleanu, Gheorghe Micle şi Petru Groza7. Scopul său nu era 
altul decât preluarea puterii, iar în ianuarie 1945 Frontul Naţional Democrat 
a declanşat ofensiva în vederea răsturnării guvernului Rădescu. Pentru a primi 
instrucţiuni Gheorghe Gheorghiu Dej a făcut o vizită la Moscova între 31 
decembrie 1944 şi 6 ianuarie 1945 şi odată întors în ţară a început să pună 
în practică indicaţiile de la Moscova8. Comuniştii aveau nevoie de îndrumări, 

1 S. Neagoe, op. cit., p. 151-153.
2 G. Onişoru, Alianţe şi confruntări între partidele politice din România (1944-1947), 

Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1996, p. 200.
3 Ibidem, p. 200, apud, Monitorul Ofi cial, Partea I, nr. 301 din 30 decembrie 1944, p. 8438.
4 S. Neagoe, op. cit., p. 153-155.
5 I. Scurtu, op. cit., p. 420.
6 G. Onişoru, op. cit., p. 190.
7 I. Ardeleanu, V. Arimia (coord.), 23 august 1944. Documente, vol. III, Bucureşti, 1984, 

doc. nr. 953.
8 I. Scurtu (coord.), România. Viaţa politică în documente – 1945, Bucureşti, Arhivele 

Statului din România, 1996, p. 29.
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deoarece în România în toamna lui 1944 partidul avea aproximativ 1000 de 
membri în majoritate agenţi ai puterii de ocupaţie, ceea ce-l făcea o forţă 
politică nesemnifi cativă1.

În ciuda dificultăţilor, guvernul Rădescu a avut o activitate legislativă 
bogată: la 14 decembrie 1944 Consiliul de Miniştri aproba proiectul de lege 
privind abrogarea legislaţiei rasiale; se aproba înfi inţarea Universităţii de Vest 
la Timişoara; se hotăra majorarea salariilor funcţionarilor publici; bunurile şi 
drepturile răpite evreilor urmau să fi e restituite, iar la 30 decembrie se emitea 
decretul-lege pentru înfiinţarea Ministerului Naţionalităţilor Minoritare, 
pentru studiul şi soluţionarea problemelor acestora conform cu Statutul 
Naţionalităţilor Minoritare; la 20 ianuarie 1945 se promulga legea sindicatelor 
profesionale înaintată de ministrul Muncii Lothar Rădăceanu, care prevedea 
libertatea de organizare a muncitorilor în sindicate. Se emiteau de asemenea 
legea pentru urmărirea şi pedepsirea criminalilor şi profitorilor de război, 
pregătită de ministrul Justiţiei Lucreţiu Pătrăşcanu, precum şi legea pentru 
urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării. La 6 februarie apărea 
decretul-lege privind Statutul Naţionalităţilor Minoritare prin care se garanta 
egalitatea în faţa legii a tuturor cetăţenilor, fără deosebire de rasă, naţionalitate, 
limbă sau religie şi care prevedea pedepsirea prin lege a manifestării urii de 
rasă sau a naţionalismului. La 9 februarie s-a dat legea pentru epurarea presei, 
care prevedea sancţionarea cu admonestare scrisă, suspendarea activităţii şi 
interzicerea defi nitivă de a lucra în presă pentru acei ziarişti care înainte de
23 august 1944 se puseseră în slujba hitlerismului. În privinţa politicii externe, 
guvernul hotăra la 24 ianuarie 1945 reluarea relaţiilor diplomatice cu Yugoslavia 
şi apoi la 1 martie cu Franţa, iar la 31 decembrie România rupea relaţiile 
diplomatice cu Japonia2.

Comuniştii doreau cu orice preţ răsturnarea guvernului şi pentru aceasta 
trebuiau organizate manifestări de stradă, trebuiau ocupate prefecturile 
şi primăriile, trebuia declanşată instabilitatea şi confuzia. În acest sens la 
24 februarie 1945 Partidul Comunist Român a organizat un miting în Piaţa 
Palatului care a degenerat în violenţe reprimate de forţele de ordine. Rădescu a 
fost acuzat că a ordonat să se tragă în manifestanţii comunişti şi la 27 februarie 
Vâşinski a venit la Bucureşti cerând regelui înlocuirea guvernului3. Partidul 
Comunist reuşise să creeze breşe în partidele istorice prin atragerea de partea 
sa a dizidenţelor amintite mai sus prin care liberalii şi ţărăniştii erau chemaţi la 
guvernare. Se cerea acum un guvern condus de Petru Groza, un cabinet pe care 
comuniştii să-l poată manevra fără probleme pentru că dată fi ind poziţia celor 
două dizidenţe partidele istorice nu mai puteau spune că nu erau reprezentate. 
În urma presiunilor politice interne şi externe şi fi indu-i pusă viaţa în pericol, 
primul ministru Nicolae Rădescu a demisionat şi s-a refugiat la legaţia britanică 
de la Bucureşti.

Regele a fost practic forţat să-l însărcineze pe Petru Groza să alcătuiască 
guvernul, acesta prezentând lista miniştrilor guvernului la 6 martie 1945, 

1 I. Solacolu, Marea farsă a secolului: fascismul bolşevic, Ed. All, Bucureşti, 1996, p. 90-91.
2 M. Nedelea, op. cit., p. 39-45.
3 F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 

1999, p. 423.
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un cabinet impus de Kremlin şi nerecunoscut de Statele Unite şi Marea Britanie. 
Guvernul doctor Petru Groza şi-a desfăşurat activitatea până la 30 noiembrie 
1946 şi îl avea ca vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri pe Gheorghe Tătărescu, 
pe Teohari Georgescu la Interne, Lucreţiu Pătrăşcanu la Justiţie şi pe Gheorghiu 
Dej la Comunicaţii şi Lucrări Publice1.

În ciuda problemelor legate de recunoaşterea internaţională, guvernul 
a funcţionat şi a avut o intensă activitate legislativă. La 21 martie 1945 s-a 
înfi inţat Universitatea Muncitorească a Partidului Comunist, devenită Academia 
Ştefan Gheorghiu după unifi carea cu Şcoala Superioară de Partid Jdanov; la 22 
martie regele a promulgat decretul-lege pentru înfăptuirea reformei agrare, prin 
care erau expropriate terenurile ce depăşeau 50 de hectare ale colaboratorilor 
hitlerişti, cu excepţia orezăriilor, terenurilor Bisericii, domeniilor Coroanei 
etc.. Exproprierea se făcea fără despăgubire, dar noii împroprietăriţi urmau să 
plătească statului un preţ echivalent cu cel al unei recolte medii anuale. La 
30 martie se emitea un nou decret pentru purifi carea administraţiei publice, 
învăţământului şi presei, dar şi a armatei după criterii politice, la aceasta din 
urmă aplicându-se Legea 186 care prevedea trecere în rezervă a personalului 
ce prisosea armatei2. La 2 aprilie 1945 guvernul a dat legea privind înfi inţarea 
impozitului pe venitul global, iar Legea 312 din 21 aprilie introducea practicile 
sovietice în sistemul judiciar românesc prin înfi inţarea Tribunalului Poporului şi 
a Instituţiei Acuzatorului Public3. A urmat legea pentru reglementarea regimului 
preţurilor, a circulaţiei mărfurilor, legea pentru reprimarea speculei dată la 
3 mai. Fără a fi  observate de nimeni îşi făceau apariţia în legislaţia românească 
primele iniţiative care vor culmina câţiva ani mai târziu cu colectivizarea şi la 
16 iulie un decret îi obliga pe ţărani să dea o parte din producţie către stat.

În plan extern grijile guvernului erau legate de normalizarea raporturilor 
cu statele foste inamice în vremea alianţei cu Germania şi a făcut eforturi 
pentru ca la 7 iunie să se reia relaţiile diplomatice cu Cehoslovacia şi la 18 
septembrie cu Polonia4. Diplomaţia era absolut necesară pentru a obţine 
condiţii avantajoase la semnarea preconizatului tratat de pace, mai ales că 
poziţia României în război fusese ingrată şi sfârşise prin a fi  ocupată de Uniunea 
Sovietică. Pentru semnarea tratatului de pace şi câştigarea bunăvoinţei 
statelor vestice, comuniştii au trebuit să facă concesii şi, urmând instrucţiunile 
Conferinţei desfăşurate între 16 şi 26 decembrie 1945 la Moscova, au acceptat 
în guvern şi câte un reprezentant ţărănist, respectiv liberal5. Ba mai mult, 
la 8 ianuarie 1946 guvernul român hotăra organizarea alegerilor generale în cel 
mai scurt timp, libertatea alegerilor pe baza votului universal şi secret, libertatea 
presei, a cuvântului, a religiei şi a dreptului de asociere6. Această mişcare politică 
a fost un succes, deoarece, în urma ei la 6 februarie 1946 Statele Unite şi 
Marea Britanie au recunoscut guvernul Groza şi au luat relaţiile diplomatice 

1 S. Neagoe, op. cit., p. 156-157.
2 M. Nedelea, op. cit., p. 46-47.
3 Ibidem, p. 47-48.
4 Ibidem., p. 50-53.
5 I. Scurtu, op. cit., p. 438.
6 M. Nedelea, op. cit., p. 59.
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cu România1. În ciuda declaraţiilor făcute pentru urechile occidentale scopul 
comuniştilor din era câştigarea cu orice preţ a alegerilor. Din acest motiv la 
iniţiativa Partidului Comunist a luat fi inţă Blocul Partidelor Democratice la 
17 mai 1946, care mai cuprindea Partidul Social Democrat, liberalii lui Tătărescu, 
ţărăniştii lui Alexandrescu, Frontul Plugarilor şi Partidul Naţional Popular2. 
Legislaţia electorală trebuia completată şi la 3 iulie 1946 Regele a semnat noua 
Lege electorală, care stabilea vârsta de vot de 21 de ani şi vârsta celor ce puteau 
fi  aleşi la 25 de ani.

Formalităţile fi ind îndeplinite s-au organizat alegerile, care au avut loc la 
19 noiembrie 1946 şi care au fost precedate de o campanie electorală marcată 
de violenţe şi acuze de fraudă. Guvernul a împiedicat cu toate mijloacele 
manifestările electorale ale opoziţiei, iar în chiar ziua alegerilor a orchestrat 
incidente şi abuzuri, soldate cu deturnarea voturilor. De pildă în unele judeţe 
cu tradiţie ţărănistă, cum ar fi  Argeş Bacău, Constanţa, Dâmboviţa, Făgăraş, 
Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Sălaj, Someş, Tulcea, Vâlcea, PNŢ 
n-a obţinut nici un mandat. Alegerile au fost câştigate de Blocul Partidelor 
Democratice printr-un fals grosolan care nu a putu fi  dovedit, deoarece, conform 
legii, imediat după numărarea voturilor buletinele de vot au fost arse în toată 
ţara3. Au fost comunicate alte rezultate decât cele reale, practic inversându-se 
procentele şi pentru că nici Anglia şi nici Statele Unite n-au intervenit, deşi 
au fost informate despre falsifi carea alegerilor, regele este nevoit să deschidă 
Parlamentul legalizând frauda4.

Pe baza rezultatelor ofi ciale noul guvern s-a format tot sub conducerea lui 
Petru Groza şi şi-a desfăşurat activitatea între 1 decembrie 1946 şi 29 decembrie 
1947. În primă fază cabinetul îl avea pe Gheorghe Tătărescu drept vicepreşedinte 
şi ministru de Externe, pe Lucreţiu Pătrăşcanu ministru al Justiţiei, iar apoi, 
de la 5 noiembrie 1947 Ana Pauker i-a luat locul la Externe lui Tătărescu, pe 
Vasile Luca la Finanţe, în rest celelalte portofolii fi ind ocupate de comunişti 
sau procomunişti5.

Îndrumat şi supravegheat atent de Moscova noul guvern a declanşat voit sau 
nu ruina morală şi economică a populaţiei României, măsurile sale accentuând 
criza socială. Astfel, la 16 ianuarie 1947 se introduceau cartele de carne 
reprezentând 250 de grame pe săptămână de persoană, se hotăra închiderea 
localurile de lux, infl aţia devenea galopantă prin apariţia bancnotei de un milion 
de lei, şi se făcea cartelarea obligatorie a întreprinderilor economice în ofi cii. La 
5 iunie 1947 Adunarea Deputaţilor adopta legea pentru defi nitivarea reformei 
agrare, iar la 6 iunie s-a dat legea circulaţiei bunurilor agricole şi măsurile 
legislative continuau6.

Legea pentru desfi inţarea şi interzicerea organizaţiilor de tip fascist, legea 
pentru înfăptuirea reformei monetare şi Legea 293, în fapt a treia epurare a 
Armatei, erau toate încercări de obţinere a puterii totale. Guvernul ducea o 

1 Ibidem, p. 60; a se vedea şi I. Scurtu, Istoria, op. cit., p. 438.
2 M. Nedelea, op. cit., p. 61.
3 V. Frunză, Istoria stalinismului în România, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1990, p. 291.
4 F. Constantiniu, op. cit., p. 438.
5 S. Neagoe, op. cit., p. 158-159.
6 M. Nedelea, op. cit., p. 67-74.
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politică de comunizare şi reuşea eliminarea pe rând a adversarilor politici, 
creând un sistem care devenea incompatibil cu monarhia. Treptat discuţiile 
despre republică au devenit tot mai dese, iar instaurarea acesteia s-a realizat 
prin lovitura de stat de la 30 decembrie 1947. Adunarea Deputaţilor adopta 
în acea zi legea prin care lua act de abdicarea regelui pentru el şi urmaşii săi, 
abroga Constituţiile din 1826, 1923, proclama România republică sub numele de 
Republica Populară Română şi declara că viitoarea Adunare Legislativă va hotărî 
asupra noii Constituţii. De acum vreme de aproape cincizeci de ani în România 
s-a manifestat una dintre cele mai crunte dictaturi de extremă stângă care a 
suprimat drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, a interzis partidele politice, a impus 
cenzura, a introdus poliţia politică şi a guvernat folosind o legislaţie creată parcă 
împotriva propriului popor1.

1 E. Focşeneanu, Două săptămâni dramatice din istoria României (17-30 decembrie 1947), 
Ed. All, 1997, Bucureşti, passim.
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Aspecte practice privind încetarea de drept a mandatului 
de consilier local sau judeţean în cazul pierderii calităţii 

de membru al partidului politic sau organizaţiei minorităţii 
naţionale pe a cărei listă a fost ales

Dr. Cosmin-Radu VLAICU1

1. Este îndeobşte cunoscut că, în baza dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale2 mandatul unui consiliu local sau judeţean are, 
ca regulă3, o durată de 4 ani, iar consilierii care îl compun intră în exerciţiul 
mandatului lor de la data declarării ca legal constituit a consiliului în cauză, 
respectiv după depunerea jurământului de către fi ecare dintre aceşti consilieri, 
mandat care durează până la data declarării ca legal constituit a unui consiliu 
nou-ales. Pe durata exercitării unui mandat de consilier pot să apară însă unele 
situaţii sancţionate de lege cu încetarea de drept a respectivului mandat, 
înainte de expirarea duratei normale a acestuia. Cazurile privind încetarea de 
iure a mandatului de consilier local sau consilier judeţean sunt reglementate 
în mod exhaustiv de dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. a)-i) din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali4. Dintre acestea, prezintă interes pentru studiul 
nostru, situaţia înscrisă la lit. h)1 al articolului mai sus amintit, şi anume aceea 
în care consilierului local sau celui judeţean îi încetează de drept mandatul în 
urma pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei 
minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales cu ocazia alegerilor locale5. 
Se impune să observăm că, această cauză de încetare de drept a mandatului de 
consilier local sau judeţean nu exista în varianta iniţială a Legii nr. 393/2004, 
litera h1) fi ind introdusă abia în urma modifi cărilor aduse prin art. I pct. 3 din 
Legea nr. 249/20066. Din acest motiv, pentru acurateţea exprimării, în cuprinsul 
studiului de faţă, referirile frecvente la Legea nr. 393/2004 vor avea în vedere 
forma modifi cată la zi a actului normativ.

1 Secretar al Judeţului Sălaj, Consiliul Judeţean Sălaj, cadru didactic asociat la Facultatea 
de Știinţe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universităţii Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, 
Extensia din Satu Mare.

2 Publicată în M. Of. nr. 204 din 23 aprilie 2001, ulterior republicată în M. Of. nr. 621 din 
18 iulie 2006, cu modifi cările şi completările ulterioare.

3 Excepţiile sunt reprezentate de cazurile de război sau catastrofă, când durata mandatului 
consiliului local sau a celui judeţean poate fi  prelungită prin lege organică – a se vedea dispoziţiile 
art. 38 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modifi cările și completările ulterioare. 

4 Publicată în M. Of. nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modifi cările şi completările ulterioare.
5 Potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 393/2004, modifi cată şi completată, „Calitatea de 

consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale 
a mandatului, în următoarele cazuri…….h1) pierderea calităţii de membru al partidului politic 
sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales”.

6 Pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
publicată în M. Of. nr. 554 din 27 iunie 2006.
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2. În practică, există uneori discuţii în ceea ce priveşte corecta utilizare 
şi înţelegere semantică a condiţiei pierderii de către consilierul local sau 
judeţean a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei 
minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales, aşa cum este aceasta expres 
prevăzută de lege. Când facem această afi rmaţie avem în vedere în primul 
rând faptul că mulţi oameni politici, dar şi mass-media, utilizează în spaţiul 
public formularea „retragerea sprijinului politic din partea partidului sau 
al organizaţiei minorităţii naţionale” pentru a justifi ca încetarea de drept a 
mandatului unor consilieri locali sau judeţeni1. Prin urmare, considerăm că este 
foarte important să clarifi căm dacă cele două sintagme exprimă una şi aceeaşi 
împrejurare, ori dimpotrivă, ne aflăm în prezenţa a două situaţii distincte, 
producătoare de efecte juridice diferite?

Legea nr. 14/2003 – Legea partidelor politice2 prevede la art. 9 că „Fiecare 
partid politic trebuie să aibă statut şi program politic proprii”. Statutul partidelor 
politice sau ale organizaţiilor minorităţilor naţionale reprezintă aşadar actele 
juridice determinante pentru a descifra raporturile acestor persoane juridice 
de drept public3 cu fiecare dintre membrii săi. O scurtă incursiune asupra 
statutelor unor partide politice din ţara noastră4 ne oferă ocazia să observăm că 
retragerea sprijinului politic reprezintă o sancţiune disciplinară (intermediară), 
distinctă de aceea a excluderii din partid, aceasta din urmă fi ind considerată 
sancţiunea disciplinară cea mai gravă. Din acest punct de vedere, este evident că 
acolo unde statutul partidului politic o prevede, eventuala aplicare a sancţiunii 
retragerii sprijinului politic unei persoane ocupante a unei demnităţi publice, 
nu prezintă aceeaşi relevanţă juridică asupra vocaţiei persoanei în cauză de a 
putea ocupa în continuare acea funcţie, comparativ cu sancţiunea excluderii 
din rândurile formaţiunii politice sau organizaţiei minorităţii naţionale, mai ales 
când – aidoma cazului consilierilor locali sau judeţeni – ocuparea unor astfel de 
funcţii, chiar şi ca urmare a procesului electoral, este condiţionată intrinsec aşa 
cum vom vedea în continuare, de calitatea de membru al unei formaţiuni sau 
organizaţii cu caracter politic.

În primul caz, persoana în cauză, deşi sancţionată, îşi păstrează în continuare 
calitatea de membru al partidului politic sau organizaţiei minorităţii naţionale 
precum şi funcţia de consilier local sau judeţean, pe când în cel de-al doilea 
caz, acela de excludere din partid, sunt întrunite exigenţele încetării de drept a 
mandatului de consilier, în acord cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea 
nr. 393/2004.

1 A se vedea de exemplu: articolul din 2 iulie 2008 intitulat „PSD Prahova i-a retras sprijinul 
politic viceprimarului din Ploieşti” - sursa www.ziare.com; articolul din 10 iulie 2008 cu titlul 
„Preşedintele PNG Argeş le-a retras sprijinul politic consilierilor rebeli de la Bradu” – sursa 
www.bitpress.ro/articole/actualitateapolitica; articolul din 16 iulie 2009 denumit „Meciuri în 
PSD Luduş” – sursa www.citynews.ro/mures/politica; articolul din 4 februarie 2010 cu titlul 
„Consilierul municipal C.M. (prescurtarea noastră) şi-ar putea pierde astăzi sprijinul politic din 
partea PNL” - sursa www.observator.info/eveniment.

2 Publicată în M. Of. nr. 25 din 17 ianuarie 2003, republicată în M. Of. nr. 347 din 12 mai 2014.
3 Acest regim juridic este statuat prin art. 1 teza a II-a din Legea nr. 14/2003.
4 A se vedea art. 13 alin. (4) din Statutul Partidului Social Democrat; art. 23 lit. f) din 

Statutul Partidului Democrat Liberal; art. 22 lit. d) din Statutul Partidului Naţional Liberal. 
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În al doilea rând se impune să remarcăm că, pierderea de către consilierul 
local sau judeţean a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei 
minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales, care să ducă la încetarea de 
drept a mandatului său înainte de expirarea duratei normale a acestuia, poate 
avea loc nu numai ca urmare a excluderii din partid, ci şi ca urmare a demisiei 
(retragerii) sale din rândurile partidului politic sau a organizaţiei minorităţii 
naţionale pe a cărei listă a fost ales. Şi într-o astfel de situaţie, persoana în 
cauză intră în sfera de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea 
nr. 393/2004, impunându-se constatarea încetării de drept a mandatului său 
de consilier local sau judeţean. Avem în vedere exclusiv demisia (retragerea)1 
persoanei (care ocupă în acelaşi timp şi o funcţie de consilier local sau judeţean) 
din partidul/organizaţia minorităţii naţionale din care face parte, căci demisia 
din funcţia de consilier local sau, după caz, judeţean, constituie o altă cauză 
de încetare de drept a mandatului de consilier, reglementată în mod distinct 
de art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 393/2004. Este adevărat însă că, nimic 
nu împiedică aceeaşi persoană să depună în scris, demisii din toate funcţiile 
– politice, respectiv din cele de demnitate publică pe care le deţine – în acest 
caz temeiul juridic al încetării de drept a mandatului fi ind determinat în opinia 
noastră, de cronologia momentelor de înregistrare la registratura consiliului 
local/judeţean a cererii de demisie din funcţia de consilier, respectiv de 
înregistrare a hotărârii ori a adresei partidului politic sau organizaţiei minorităţii 
naţionale prin care consiliul din care face parte persoana în cauză este înştiinţat 
asupra pierderii de către consilierul local sau judeţean a calităţii de membru al 
partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost 
ales. Acest punct de vedere ni-l întemeiem pe prevederile alin. (1) și (3) ale 
art. 1326 din Codul civil2, potrivit cărora „Actul unilateral este supus comunicării 
atunci când constituie, modifi că sau stinge un drept al destinatarului şi ori de câte 
ori informarea destinatarului este necesară potrivit naturii actului”, respectiv „ 
Actul unilateral produce efecte din momentul în care comunicarea ajunge la 
destinatar, chiar dacă acesta nu a luat cunoştinţă de aceasta din motive care nu 
îi sunt imputabile.”

În fine, şi decesul persoanei fizice constituie potrivit unor Statute ale 
partidelor politice un mod de pierdere3 (în opinia noastră mai corect ar fi  fost 
termenul de încetare) a calităţii de membru, dar în ce ne priveşte considerăm 
că, în cazul producerii faptului juridic al morţii, devin aplicabile în primul rând 
prevederile exprese ale art. 9 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 393/2004, care se 
referă la încetarea de drept a mandatului unui consilier local sau judeţean ca 

1 Statutele unor partide politice prevăd şi că se consideră de drept demisie înscrierea unei 
persoane într-un alt partid politic – de exemplu art. 15 alin (2) teza a II-a din Statutul Partidului 
Social Democrat; o astfel de prevedere constituie în fapt o preluare fi delă a dispoziţiilor art. 
8 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, publicată în M. Of. nr. 25 din 17 ianuarie 
2003, republicată în M. Of. nr. 347 din 12 mai 2014.

2 Legea nr. 287/2009, publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009, republicată în M. Of. 
nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modifi cările şi completările ulterioare.

3 De pildă art. 16 lit. e) din Statutul Partidului Naţional Liberal consideră decesul drept una 
dintre modalităţile de pierdere a calităţii de membru al partidului; în schimb, art. 15 alin. (3) 
din statutul Partidului Social Democrat face vorbire despre radiere în urma decesului, ca 
modalitate de încetare sau pierdere a calităţii de membru a partidului;
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urmare a decesului acestuia. În subsidiar, într-un mod care poate fi  cel mult 
concurent, pot fi  luate în considerare într-un astfel de caz şi prevederile art. 9 
alin. (2) lit. h1).

3. Realizând o comparaţie între pierderea calităţii de membru al partidului 
politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă au fost aleşi, 
în cazul consilierilor locali sau judeţeni, pe de-o parte şi a primarilor sau 
preşedinţilor de consilii judeţene, pe de altă parte, vom putea observa că în cazul 
ultimilor, art. 15 alin. (2) lit. g1) particularizează pierderea respectivei calităţi 
numai prin demisie1. Altfel spus, spre deosebire de consilierii locali sau judeţeni 
cărora mandatul le încetează de drept indiferent de modalitatea în care îşi pierd 
calitatea de membri ai formaţiunilor politice care i-au propulsat în respectivele 
funcţii de demnitate publică, primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene li 
se aplică încetarea de drept a mandatului numai în cazul demisiei din partidul 
sau organizaţia minorităţii naţionale ai cărei membri sunt, eventuala sancţiune 
a excluderii neavând relevanţă sub acest aspect. Este o diferenţiere fi rească în 
opinia noastră, fundamentată pe:

– modalitatea alegerii în funcţii pe baza scrutinului uninominal în cazul 
primarilor şi a preşedinţilor de consilii judeţene, respectiv a scrutinului 
de listă în cazul consilierilor locali şi judeţeni2;

– regimul juridic distinct al acestor categorii de aleşi locali, conferit atât 
de legea administraţiei publice locale cât şi de Statutul aleşilor locali.

Desigur că și sub aspect procedural, există diferenţe majore între 
modalitatea în care se constată încetarea de drept a mandatului consilierilor 
locali sau judeţeni care are loc prin hotărâre a consiliului local sau după caz, 
judeţean, faţă de cel al primarului sau al președintelui consiliului judeţean, în 
cazul cărora o astfel de constatare are loc prin ordin al prefectului3, pe baza unui 
referat semnat de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

4. Procedura încetării de drept a mandatului de consilier local sau judeţean 
ca urmare a pierderii de către acesta a calităţii de membru al partidului politic 
sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales, este descrisă 

1 Art. 15 alin. (2) lit. g1) are următorul cuprins: „pierderea, prin demisie, a calităţii de membru 
al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales”.

2 A se vedea art. 1 alin. (4) respectiv art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în M. Of. nr. 333 din 17 mai 2007, cu 
modifi cările şi completările ulterioare.

3 Trebuie observat că art. 16 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, face referire „expressis 
verbis” doar la ipoteza emiterii ordinului prefectului în cazurile de încetare înainte de termen 
a mandatului de primar, omiţând să stabilească aceeași procedură și în cazul președintelui 
consiliului judeţean. În realitate este vorba de o necorelare legislativă evidentă de vreme ce, 
abia prin Legea nr. 58/2009 pentru modifi carea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, publicată în M. Of. nr. 227 din 7 aprilie 2009, i se aplică președintelui consiliului 
judeţean aceleași cauze privind încetarea de drept a mandatului, înainte de expirarea duratei 
normale a acestuia. Considerăm de lege ferenda că se impune o modifi care urgentă a art. 16 
din Legea nr. 393/2004, pentru a nu exista dubii că și în cazul încetării de drept a mandatului 
președintelui consiliului judeţean, competenţa constatării acestei situaţii juridice revine 
prefectului, prin ordin. 
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de prevederile art. 9 alin.(3) şi (4) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali.

Astfel, procedura se declanşează ca urmare a întocmirii unui referat 
constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de 
preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul judeţului, referat ce va fi  însoţit 
de acte justifi cative1. În baza acestuia, în mod cu totul necorelat, art. 9 alin. (3) 
conferă calitatea de iniţiatori ai unui proiect de hotărâre privind încetarea de 
drept a mandatului de consilier local sau, după caz, judeţean, unui număr de 
trei subiecţi: primarului preşedintelui consiliului judeţean sau oricărui consilier, 
în timp ce art. 12 alin. (1) face vorbire doar despre propunerea primarului, 
respectiv a preşedintelui consiliului judeţean. De lege ferenda considerăm că 
se impune armonizarea celor două texte de lege pentru a evita orice ambiguităţi 
în interpretarea şi aplicarea legii la cazurile practice.

Referitor la dispoziţiile procedurale ale art. 12 din Legea nr. 393/2004, Curtea 
Constituţională a României, sesizată cu o excepţie de neconstituţionalitate a 
textului de lege, prin raportare la prevederile art. 120 alin. (1) şi art. 122 din 
Constituţie, a reţinut că acesta „(…) nu conţine norme de natură a conduce 
la înfrângerea principiilor descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării 
serviciilor publice (…..) or, dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 393/2004 
reglementează procedura încetării mandatului de consilier local sau judeţean 
înainte de termen, ţinându-se cont de toate etapele cronologice necesare şi 
specifi ce acestui domeniu şi fără a afecta funcţionarea administraţiei publice 
locale în concordanţă cu principiile constituţionale invocate”2.

Încetarea de drept a mandatului de consilier şi declararea locului acestuia 
ca fi ind vacant, trebuie să se constate, potrivit legii de către consiliul local, 
respectiv de consiliul judeţean, în prima sa şedinţă ordinară, printr-o hotărâre, 
act administrativ cu caracter individual. Este important de precizat că intră sub 
incidenţa art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 şi ca urmare, le încetează 
de drept mandatul în acelaşi mod şi viceprimarilor precum şi vicepreşedinţilor 
consiliilor judeţene căci aceştia sunt deopotrivă şi consilieri locali sau, după 
caz, judeţeni3.

Apreciem că hotărârea consiliului local sau a celui judeţean prin care se 
constată încetarea de drept a mandatului unui consilier, respectiv declararea ca 
vacant a locului acestuia, are caracter recognitiv, efectele adoptării unui astfel 
de act administrativ coborând în timp până la momentul producerii actului 
sau faptului juridic care a „declanşat” încetarea de drept a mandatului. Cu alte 
cuvinte, deşi este o situaţie în sine care se produce la un moment dat, pierderea 
de către o persoană a calităţii de membru al partidului politic sau a organizaţiei 
minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales, este condiţionată pentru a-şi 

1 Din perspectiva celor abordate în cuprinsul studiului de faţă, considerăm că, astfel de acte 
justifi cative pot fi : adresa partidului sau organizaţiei minorităţii naţionale prin care consiliul local/
judeţean este anunţat în legătură cu pierderea calităţii de membru al formaţiunii politice de către 
consilierul local/judeţean; hotărârea formaţiunii politice privind excluderea unei persoane din 
rândurile partidului; înscrisul constatator al demisiei unei persoane din rândurile partidului etc.

2 Decizia Curţii Constituţionale nr. 436/2007, publicată în M. Of. nr. 370 din 31 mai 2007. 
A se vedea, în acest sens, şi R.N. Petrescu, Drept administrativ, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 171.

3 A se vedea art. 57 alin. (7) şi art. 108 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, modifi cată şi completată.
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realiza pe deplin efectele juridice privind încetarea unui mandat de consilier, 
de formalitatea procedurală esenţială a adoptării unei hotărâri de constatare a 
încetării unui astfel de mandat, prin actul administrativ declarându-se, în același 
timp ca fi ind vacant locul consilierului respectiv. În legătură cu acest aspect, 
Curtea Constituţională a arătat în jurisprudenţa sa1 că „încetarea de drept a 
mandatului de consilier local sau judeţean are loc odată cu pierderea calităţii 
de membru al partidului pe listele căruia a fost ales, indiferent de motivul 
care a condus la pierderea acestei calităţi, respectiv demisie sau excludere 
(subl. ns. C.R.V.). Textul de lege criticat nu distinge între aceste două ipoteze, 
întrucât ambele au ca rezultat, aşa cum a arătat deja Curtea Constituţională în 
jurisprudenţa sa, pierderea legitimităţii şi reprezentativităţii conferite alesului 
local de însăşi calitatea sa de membru al partidului a cărui platformă electorală 
s-a angajat, faţă de comunitatea care i-a acordat voturile sale, să o promoveze 
din poziţia sa de ales local”.

Suntem de părere că, atribuirea în favoarea consiliului local sau judeţean 
a competenţei de a constata încetarea de drept a mandatului unui consilier 
local sau judeţean ca urmare a pierderii de către acesta a calităţii de membru 
al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost 
ales, reprezintă o soluţie legislativă extrem de criticabilă. Dincolo de a constitui 
o autoritate a administraţiei publice locale, consiliul local este format de regulă 
din reprezentanţi ai unor formaţiuni politice, aleşi pe baza scrutinului de listă – 
fără ca aceasta să însemne că nu există şi consilieri independenţi – şi care sunt 
angrenaţi frecvent în jocurile politice care valorizează interesul politic imediat 
al respectivelor formaţiuni şi al liderilor acestora, uneori chiar în detrimentul 
interesului general2. Chiar dacă o astfel de afi rmaţie poate părea hazardată, 
practica administrativă abundă în exemple prin care, fi e persoanele care au 
calitatea de iniţiator al proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de 
drept a mandatului unui consilier local sau judeţean, nu îl întocmesc şi nu îl 
depun, fi e consiliul în cauză refuză să aprobe3 pe ordinea de zi a şedinţei sale 
ordinare un astfel de proiect de hotărâre care a fost totuşi iniţiat, ori şi mai grav, 
datorită unor „jocuri de culise” care au ca scop neadoptarea unei hotărâri de 
constatare a încetării de drept a mandatelor unuia sau mai multor consilieri, 
consiliul respectiv nu realizează qvorumul necesar întrunirii în şedinţe ordinare 
timp de câteva luni consecutiv, atrăgând dizolvarea sa de drept4 în condiţiile art. 

1 Decizia Curţii Constituţionale nr. 1461/2011, publicată în M. Of. nr. 81 din 1 februarie 2012.
2 În literatura de specialitate, s-a arătat că „Apartenenţa politică a primarilor, consilierilor 

locali și numărul acestora determină apariţia unor adevărate strategii de aplicare a textelor 
legale în vederea obţinerii unui profi t politic maxim, lezând major interesul public” – a se vedea 
V. Panduru, Puncte de vedere critice asupra reglementărilor legale în vigoare privind încetarea 
mandatului de ales local, Revista Dreptul nr. 6/2010, p. 185.

3 Pornim de la premisa că un asemenea proiect de hotărâre este deja înscris pe proiectul 
anunţat al ordinii de zi a şedinţei de consiliu însă în debutul şedinţei, atunci când se aprobă 
ordinea de zi conform art. 43 din Legea nr. 215/2001, se procedează la scoaterea respectivului 
proiect de pe ordinea de zi prin vot, adeseori nesocotindu-se cerinţa imperativă a existenţei 
acordului iniţiatorului unui astfel de proiect.

4 Ca studiu de caz în acest sens putem exemplifi ca „fenomenul” dizolvării de drept a 
consiliilor locale ale comunelor Cristolţ (Sentinţa civilă nr. 2171 din 10 octombrie 2008 a 
Tribunalului Sălaj, nepublicată, rămasă defi nitivă prin nerecurare), Gîlgău (Sentinţa civilă 
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55 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. Realizarea practică 
a unor asemenea ipoteze a generat o jurisprudenţă relevantă în materie, după 
cum vom arăta în continuare.

Astfel, într-un caz de speţă1, s-a admis excepţia inadmisibilităţii şi s-a 
respins acţiunea în contencios administrativ a unei formaţiuni politice prin care 
aceasta a solicitat instanţei să constate încetarea de drept a mandatului unui 
consilier local ca urmare a îndeplinirii condiţiilor cerute de art. 9 alin. (2) lit. h1) 
din Legea nr. 393/2004. În esenţă, în motivarea hotărârii judecătoreşti s-a 
reţinut că potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 „încetarea de drept a 
mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul 
judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui 
consiliului judeţean sau a oricărui consilier” şi că faţă de acest text de lege, 
instanţa de judecată ar depăşi atribuţiile puterii judecătoreşti şi ar comite o 
gravă imixtiune în competenţa consiliului local al comunei dacă ar analiza 
ea însăşi incidenţa art. 9 alin. (2) lit. h1). Reţinând că în cazul dedus judecăţii 
primarul şi secretarul comunei au refuzat să facă propunerea, iar consiliul local 
a refuzat să adopte hotărârea de încetare de drept a mandatului consilierului 
în cauză, instanţa a stabilit că numai în cazul în care pârâtul consiliul local 
refuza să adopte o hotărâre în urma propunerii de încetare a mandatului de 
consilier local al persoanei în cauză, propunere făcută de reclamantă printr-un 
alt consilier local, acesta din urmă, în baza dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea 
nr. 554/2004, coroborat cu art. 51 şi 52 din Constituţia României, dacă aprecia 
că refuzul pârâtului de a adopta actul administrativ de autoritate – hotărârea 
consiliului local – este nejustificat şi abuziv, se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ cu cerere prin care să solicite obligarea pârâtului să 
adopte o hotărâre.

Într-un alt caz2, instanţa de judecată a admis recursul reclamantului şi 
a modifi cat sentinţa recurată în sensul că a constatat încetarea de drept a 
mandatelor unui număr de 7 consilieri judeţeni, înlăturând ca inutilă obligarea 
pârâtului de a adopta o hotărâre în sensul celor ce urmează a fi  dispuse prin 
însăşi decizia pronunţată. În motivarea hotărârii instanţa a reţinut că, în 
cazul refuzului consiliului judeţean de a adopta o hotărâre care să constate 
încetarea de drept a mandatelor unor consilieri judeţeni ca urmare a îndeplinirii 

nr. 1017 din 15 mai 2009 a Tribunalului Sălaj, nepublicată, rămasă defi nitivă prin nerecurare) 
şi Surduc (Sentinţa civilă nr. 1983 din 1 aprilie 2010 a Tribunalului Sălaj, nepublicată, rămasă 
defi nitivă prin nerecurare) din judeţul Sălaj, toate produse în perioada anilor 2008-2010. 
În două dintre cazuri, consiliile locale nu s-au întrunit în şedinţe ordinare timp de 2 luni 
consecutiv, o parte majoritară a consilierilor locali boicotând aceste şedinţe, cu scopul de 
a nu fi  puşi în situaţia de a constata încetarea de drept a mandatului unor consilieri locali 
ca urmare a pierderii de către aceştia din urmă, a calităţii de membri ai partidului pe a cărei 
listă fuseseră iniţial aleşi, iar într-un caz, deşi s-a întrunit, consiliul local nu a adoptat timp de 
3 şedinţe ordinare nicio hotărâre din acelaşi motiv cu cel arătat anterior.

1 A se vedea Sentinţa civilă nr. 2257 din 24 aprilie 2007 a Tribunalului Mehedinţi, Secţia 
de Contencios Administrativ, Fiscal şi Comercială pronunţată în dosarul nr. 293/101/2006, 
rămasă irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Craiova, disponibilă la 
www.jurisprudenta.com şi www.portal.just.ro 

2 A se vedea Decizia nr. 373 din 26 octombrie 2006 a Curţii de apel Galaţi, pronunţată în 
Dosarul nr. 1539/2006, disponibilă la www.jurisprudenta.com 
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condiţiilor cerute de art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004, devin 
aplicabile dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ care conferă oricărei persoane interesate posibilitatea de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ în cazul nesoluţionării de către o 
autoritate administrativă a unei cereri privitoare la un drept sau la un interes 
legal proteguit. Astfel, s-a considerat că instanţa poate şi trebuie să constate 
încetarea de drept a mandatelor de consilieri, constatare refuzată în mod 
nejustifi cat de consiliu, potrivit art. 18 din Legea nr. 554/2004 cu modifi cările şi 
completările ulterioare, şi că, în acest mod instanţa nu se substituie atribuţiilor 
organului administrativ pentru că nu creează o situaţie juridică nouă ci doar 
constată existenţa situaţiei juridice a încetării de drept a mandatelor unor 
consilieri, o situaţie născută prin voinţa legii.

Apreciem că soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti în soluţionarea 
celor două cazuri de speţă expuse constituie remedii ale unor modele de 
conduită administrativă necorespunzătoare1 în activitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale, aspect care comportă serioase discuţii însăşi asupra 
modului în care este respectat de către aleşii locali principiul supremaţiei legii 
şi a interesului public. Acest principiu este consacrat expressis verbis de art. 4 
din Codul European de Conduită privind Integritatea Politică a Reprezentanţilor 
Aleşi Locali şi Regionali2, intitulat „Supremaţia legii şi a interesului public”, având 
următorul conţinut:

„(1) Reprezentanţii aleşi îşi exercită mandatul în conformitate cu legea şi 
trebuie în orice împrejurare să acţioneze conform acesteia (subl. ns. C.R.V.).

(2) În exercitarea funcţiilor sale reprezentantul ales urmăreşte interesul public 
şi nu exclusiv interesul său personal direct sau indirect, şi nici interesul particular al 
unor indivizi cu scopul de a obţine un avantaj personal direct sau indirect”.

În dreptul intern, prin prisma exigenţei statului de drept3, principiul 
legalităţii, care exprimă ideea de supunere a administraţiei faţă de drept este 
consacrat atât la nivel constituţional, în mod implicit – art. 1 alin. (5), art. 16 
alin. (2) – cât şi la nivelul reglementărilor privind administraţia publică locală, 
în mod expres – art. 2 alin. (1) din Legea nr. 215/2001.

În corelaţie cu cele anterior arătate, poate fi  pusă în discuţie problema 
excesului de putere în activitatea autorităţii deliberative, în raport cu (ne)
îndeplinirea atribuţiei de a constata încetarea de drept a mandatului unuia sau 
mai multor consilieri locali sau judeţeni, ca urmare a pierderii de către aceştia 
a calităţii de membrii ai partidelor politice sau organizaţiei minorităţii naţionale 

1 În accepţiunea Mediatorului European, exprimată în cuprinsul Raportului pentru anul 
1997, conduita administrativă necorespunzătoare se întâlneşte ori de câte ori de câte ori 
organul public nu acţionează conform cu prevederile sau principiile sale corespunzătoare. 

2 A se vedea Recomandarea 60 (1999) adoptată la 17 iunie 1999, la a 3-a şedinţă a 
Congresului Puterilor Locale şi Regionale, raportor domnul Viorel Coifan, disponibilă la 
www.logincee.org/fi le/10237/library

3 A se vedea art. 1 alin. (3) din Constituţia României, conform căruia „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”.
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pe a căror liste au fost aleşi. De lege lata, excesul de putere este defi nit ca 
„exercitarea dreptului de apreciere al autorităţilor publice prin încălcarea limitelor 
competenţei prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor”1. Aşa fiind, se impune să determinăm limitele competenţei 
consiliului local sau judeţean în materia constatării încetării de drept, înainte de 
termen, a mandatului de consilier local sau judeţean pe temeiul art. 9 alin. (2) 
lit. h1) din Legea nr. 393/2004. Altfel spus, este important să dăm răspuns 
la întrebarea: suntem în prezenţa competenţei legate, când autoritatea 
deliberativă este obligată să facă stricta aplicare a legii şi să adopte o hotărâre 
constatatoare a încetării mandatului sau dimpotrivă, în prezenţa puterii 
discreţionare2, când autoritatea publică locală dispune de o marjă de apreciere 
în ceea ce priveşte adoptarea hotărârii şi eventual, asupra modalităţii în care 
o poate face?

În opinia noastră, în cazul reglementat de art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea 
nr. 393/2004, încetarea de drept a mandatului de consilier local sau judeţean 
are caracterul unei sancţiuni care trebuie să se producă în puterea legii, relevanţă 
în această materie având doar producerea situaţiei prevăzute de lege şi anume 
pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al minorităţii naţionale 
pe a cărei listă a fost ales, în oricare dintre formele pe care le-am examinat 
mai sus, indiferent de motivele care au stat la baza deciziei în cauză. Aşa fi ind, 
apreciem că legea consacră în sarcina consiliului local o competenţă legată, 
neexistând în intenţia legiuitorului să recunoască în favoarea consiliului local 
un drept de apreciere asupra circumstanţelor ce au dus la pierderea de către 
consilierul local sau judeţean a calităţii sale de membru al partidului politic 
sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales, consiliul 
fi ind obligat să constate, prin adoptarea unei hotărâri, încetarea de drept a 
mandatului respectivilor consilieri.

Probleme deosebite se înregistrează în practică atunci când, aşa cum am 
arătat deja, consiliul local sau judeţean în cauză nu adoptă în prima sa şedinţă 
ordinară, şi de multe ori, nici în următoarele o asemenea hotărâre. Într-o astfel 
de ipoteză se ridică unele întrebări precum:

– pot vicepreşedintele consiliului judeţean sau, după caz, viceprimarul 
unităţii administrativ-teritoriale, care sunt şi consilieri, şi al căror mandat 
trebuia constatat ca fi ind încetat de drept să benefi cieze de drepturile 
băneşti (indemnizaţie) pentru perioada cuprinsă între data anunţării 
pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei 
minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales şi data constatării prin 
hotărâre a consiliului privind încetarea de drept a mandatului lor?

– pot persoanele în cauză să-şi exercite în continuare atribuţiile conferite 
de lege sau care le fuseseră delegate de preşedintele consiliului judeţean 
ori de primar şi să semneze diverse acte juridice?

1 A se vedea art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 
publicată în M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004, cu modifi cările şi completările ulterioare. 

2 Pentru o analiză detaliată a conceptului, a se vedea D. Apostol-Tofan, Puterea 
discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999. 
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– poate consilierul local, sau după caz, cel judeţean, între momentul 
excluderii sale din partid și cel al constatării de către consiliu a încetării 
de drept a mandatului său, să participe în mod efectiv la ședinţele 
de consiliu și să voteze proiecte de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, 
incluzând aici și hotărârea sa de excludere? De asemenea ar putea 
benefi cia de indemnizaţie de ședinţe?

În lămurirea unor astfel de aspecte, în practica judiciară1 s-a respins ca 
nefondată acţiunea formulată de un viceprimar al unei comune, prin care 
acesta solicita obligarea primarului unităţii administrativ-teritoriale la plata 
unor sume de bani, reprezentând drepturi salariale (indemnizaţie) pentru o 
perioadă cuprinsă între data la care, viceprimarului, totodată şi consilier local, 
i-a încetat calitatea de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales, 
respectiv ca dată extremă, data cererii introductive. În motivarea hotărârii 
pronunţate instanţa a reţinut în esenţă că, deşi potrivit art. 9 alin. (3) din Legea 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, încetarea de drept a mandatului 
de consilier local şi respectiv de viceprimar trebuie constatată prin hotărârea 
consiliului local – ceea ce în cazul de speţă s-a refuzat prin vot majoritar – 
chiar dacă legea nu prevede ce se întâmplă într-o astfel de situaţie, raportat la 
obiectul cererii dedusă judecăţii, o astfel de împrejurare ce vizează neadoptarea 
hotărârii este socotită ca lipsită de relevanţă. În continuare, cu ocazia exercitării 
controlului judiciar în faza recursului, Curtea de Apel investită cu judecarea 
cauzei, a respins recursul formulat de reclamantul – recurent, menţinând în 
întregime sentinţa instanţei de fond2. În esenţă, s-a considerat că în mod judicios 
prima instanţă a respins acţiunea ca nefondată, arătându-se că reclamantului 
i-a încetat exercitarea funcţiei de viceprimar şi consilier local la data de 16 iulie 
2008 întrucât şi-a pierdut calitatea de membru al partidului pe listele căruia a 
candidat la alegerile locale, fi ind incidente în speţă dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. 
h1) şi alin. (21)3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, potrivit 
cărora calitatea de viceprimar încetează în această situaţie, de drept, în puterea 
legii. Aşa fi ind, reclamantului-recurent nu i-au mai fost delegate atribuţii potrivit 
Legii nr. 215/2001 de către primar şi deci, nu avea nici dreptul de a fi  remunerat 
pentru o activitate pe care în fapt nu a prestat-o.

În ce privește problema participării consilierului local ori judeţean la 
ședinţele de consiliu și a posibilităţii acestuia de a vota sau nu după data pierderii 
calităţii de membru al partidului împrejurare refuzată în mod nejustifi cat a fi  
constatată de consiliu, în lipsa unor norme procedurale exprimăm opinia potrivit 
căreia, eventuala sa participare la ședinţe și la vot ar ridica numeroase probleme 
de legalitate a unor astfel de hotărâri în cazul cărora ar putea fi invocată 
sancţiunea nulităţii absolute4.

Revenind la procedura aplicabilă, observăm că, în acord cu dispoziţiile art. 9 
alin. (4), consilierul nemulţumit de hotărârea prin care se constată încetarea de 

1 A se vedea sentinţa civilă nr. 2932 din 18 decembrie 2008 a Tribunalului Sălaj, pronunţată 
în Dosarul nr. 3040/84/2008, nepublicată.

2 Decizia nr. 1539 din 30 aprilie 2009 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în acelaşi dosar, 
nepublicată.

3 Alin (21) al art. 9 a fost introdus prin Legea nr. 249/2006, amintită anterior.
4 Pentru o opinie asemănătoare a se vedea V. Panduru, op. cit., p. 186.
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drept a mandatului său, se poate adresa instanţei de contencios administrativ 
cu acţiune, în termen de 10 zile de la comunicare, fără efectuarea procedurii 
prealabile prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 
În opinia noastră, acest text de lege instituie un contencios de excepţie, 
derogatoriu de la regulile generale ale contenciosului administrativ defi nite 
de Legea nr. 554/2004, modifi cată şi completată, prin aceea că se conferă 
legitimare procesuală activă consilierului local sau judeţean nemulţumit de 
constatarea consiliului în legătură cu încetarea de drept a mandatului său. 
Instanţa trebuie să se pronunţe asupra acţiunii în contencios administrativ în 
termen de cel mult 30 de zile, iar art. 9 alin. (4) din Legea nr. 393/2004 prevede 
că hotărârea primei instanţe este defi nitivă şi irevocabilă1.

Apreciem însă că o eventuală acţiune în justiţie ce ar viza anularea hotărârii 
consiliului local sau judeţean privind constatarea încetării de drept a mandatului 
unui consilier în temeiul art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004, ar putea fi  
introdusă și de prefectul judeţului în cadrul controlului de tutelă administrativă 
pe care acesta îl exercită asupra actelor administrative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, ori de câte ori acesta apreciază că hotărârea în 
cauză a fost adoptată cu nerespectarea prevederilor legale în materie. Evident, 
într-o astfel de ipoteză, actul administrativ atacat ar fi  suspendat de drept, 
până la soluţionarea defi nitivă a cauzei, conform prevederilor art. 123 alin. (5) 
din Constituţia României, respectiv ale art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ.

5. Cu privire la textul art. 9 alin. (2) lit. lit. h1) din Legea nr. 393/2004, care 
reglementează încetarea de drept a mandatului de consilier local sau judeţean 
ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei 
minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales, în practică s-au ridicat 
numeroase excepţii de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională consacrând 
o jurisprudenţă constantă în sensul respingerii lor. Astfel, prin Decizia nr. 273 
din 24 februarie 20092 – pe care o putem considera de referinţă în materie – a 
fost respinsă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) 
lit. h1) şi alin. (4) arătându-se că dispoziţiile legale în cauză au mai făcut obiectul 
controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională. S-a 
subliniat că, prin Deciziile nr. 915 din 2007, nr. 1.167 din 2007, nr. 134 din 2008, 
nr. 485 din 2008, nr. 677 din 2008, nr. 779 din 2008, nr. 1.118 din 2008, nr. 1.190 
din 2008 şi nr. 68 din 2009, Curtea a respins excepţiile, răspunzând unor critici 
de neconstituţionalitate asemănătoare celor formulate şi în prezenta cauză. 
În considerentele deciziei, Curtea a reţinut în esenţă că:

– În jurisprudenţa sa în materie, Curtea Constituţională a statuat cu 
valoare de principiu că reglementările privind noul caz de încetare 
de drept a mandatului de consilier local sau de consilier judeţean 

1 În legătură cu acest aspect, prin Decizia nr. 310 din 24 februarie 2014, Curtea de Apel 
Oradea a admis excepţia inadmisibilităţii recursului (ridicată din ofi ciu) împotriva hotărârii 
primei instanţe de contencios administrativ – Tribunalul Satu-Mare, reţinând că reclamantul 
nu are posibilitatea promovării recursului împotriva acestei hotărâri – decizia este disponibilă la 
http://legeaz.net/spete-contencios/recurs-contencios-administrativ-anulare-hcl-310-2014

2 Publicată în M. Of. nr. 243 din 13 aprilie 2009.
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îşi au suportul în dispoziţiile art. 8 alin. (2) din Constituţie, potrivit 
cărora partidele politice contribuie la definirea şi la exprimarea 
voinţei politice a cetăţenilor. Aceste dispoziţii de ordin constituţional 
au fost dezvoltate în Legea partidelor politice nr. 14/2003 care, 
printre principalele funcţii ale partidelor politice prevăzute la art. 2, 
menţionează şi pe acelea referitoare la desemnarea de candidaţi în 
alegeri şi la constituirea unor autorităţi publice, precum şi la stimularea 
participării cetăţenilor la scrutinurile electorale, potrivit legii. Textele 
criticate au ca fi nalitate prevenirea migraţiei politice a aleşilor locali de 
la un partid la altul, curmarea traseismului politic la care se recurge în 
funcţie de oportunităţile pe care le oferă un partid sau altul, asigurarea 
unei stabilităţi în cadrul administraţiei publice locale, care să exprime 
confi guraţia politică, aşa cum aceasta a rezultat din voinţa electoratului. 
Electoratul acordă votul său candidaţilor înscrişi pe liste ale partidelor, 
pentru a îndeplini funcţii publice la nivelul administraţiei locale, în 
considerarea programului politic al partidului din rândurile căruia 
fac parte la momentul alegerii şi pe care urmează să îl promoveze pe 
perioada mandatului lor de consilier local sau de consilier judeţean. De 
vreme ce alesul local nu mai este membru al partidului pe listele căruia a 
fost ales înseamnă că nu mai întruneşte condiţiile de reprezentativitate 
şi legitimitate necesare îndeplinirii programului politic pentru care 
alegătorii au optat. Prin urmare, nu se mai justifi că menţinerea acestuia 
în funcţia de demnitate publică. Altfel spus, pierderea calităţii de 
membru al partidului politic pe a cărui listă a candidat şi a fost votat de 
corpul electoral are drept consecinţă şi pierderea calităţii de consilier 
local sau de consilier judeţean. Din această perspectivă nu are, aşadar, 
importanţă dacă pierderea calităţii de membru al partidului politic are 
loc ca urmare a demisiei sau a excluderii.

– Cât priveşte pretinsa discriminare între consilierii locali sau judeţeni, pe 
de o parte, şi primari, pe de altă parte, Curtea a arătat că „distincţia pe 
care o face textul asupra modalităţii de încetare a mandatului vizează 
două categorii diferite de aleşi locali, supuşi unui statut distinct atât 
prin Legea nr. 393/2004, cât şi prin Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001”.

– Încetarea calităţii de consilier local sau de consilier judeţean, prin 
modalitatea prevăzută de textul de lege criticat, nu îngrădeşte libertatea 
conştiinţei persoanei fi zice care a deţinut o asemenea funcţie, libertate 
care se concretizează prin posibilitatea exprimării propriilor idei şi 
concepţii despre lumea înconjurătoare, a opiniilor şi a opţiunilor, inclusiv 
a celor politice, fără niciun fel de constrângeri sau limitări. Libertatea 
conştiinţei implică, inevitabil, şi libertatea de exprimare, care face 
posibilă exteriorizarea, prin orice mijloace, a gândurilor, a opiniilor, a 
credinţelor religioase sau a creaţiilor spirituale de orice fel. În strânsă 
legătură cu cele două libertăţi se află libertatea de asociere, care 
reprezintă forma de manifestare colectivă a acestora. (...) Or, prevederile 
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art. 9 alin. (2) lit. h1) şi alin. (3) din Legea nr. 393/2004 nu conţin 
norme care să zădărnicească exercitarea vreuneia dintre libertăţile 
fundamentale amintite”.

Curtea a constatat că, faţă de natura criticilor de neconstituţionalitate 
examinate cu prilejul soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali prin deciziile sale anterioare, în prezenta cauză nu au intervenit elemente 
noi, de natură să determine modifi carea jurisprudenţei la care s-a făcut referire, 
astfel că atât soluţia, cât şi considerentele ce au stat la baza acesteia se impun 
a fi  menţinute şi în ultima cauză cu a cărei soluţionare a fost investită.

6. O situaţie aparte în ce privește tematica studiului nostru, s-a creat în 
practica administrativă odată cu intrarea în vigoare și aplicarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
administraţia publică locală1. Potrivit alin. (1) al Articolului unic din acest act 
normativ „Pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1) 
şi art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modifi cările şi completările ulterioare,(subl. ns. C.R.V) în termen de 
45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, primarii 
şi preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi 
candidaţii care au fost declaraţi supleanţi îşi pot exprima în scris şi o singură dată 
opţiunea cu privire la partidul politic, organizaţia minorităţii naţionale din care 
doresc să facă parte sau să devină independenţi, fără ca aleşii locali respectivi 
să îşi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor”. În acord cu textele de lege 
[alin. (3) și alin. (4) al Articolului unic al O.U.G. 55/2014], opţiunea în cauză, 
însoţită de acceptul partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale 
pentru care consilierul local sau judeţean – inclusiv supleanţii existenţi în 
listele partidelor care au participat la alegerile locale și au obţinut mandate 
de consilieri – au optat, trebuie depusă la autoritatea deliberativă pentru 
care aceștia au candidat, prin intermediul secretarului unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, acestuia din urmă revenindu-i obligaţia comunicării 
situaţiei centralizatoare a aleşilor locali către instituţia prefectului, în termen 
de 10 zile de la expirarea celor 45 de zile conferite de actul normativ pentru 
exprimarea și înregistrarea opţiunilor. În ce-i privește pe candidaţii – supleanţi 
înscriși în liste și care nu au fost aleși, potrivit alin. (5) al aceluiași act normativ, 
aceștia „sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor 
de consilieri locali/judeţeni aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile 
devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, cu condiţia confi rmării în 
formă scrisă emise de către conducerea judeţeană a partidului căruia îi aparţine”.

Aplicarea în concret a prevederilor derogatorii ale O.U.G. nr. 55/2014 a 
relevat câteva realităţi ce se impun a fi  semnalate.

Mai întâi, se poate observa că actul normativ, deși îngăduie opţiuni ale 
consilierilor locali sau judeţeni, respectiv ale candidaţilor–supleanţi de a „migra” 
spre alte partide sau formaţiuni politice decât cele pe ale căror liste au fost aleși, 
fără a-și pierde mandatul, nu limitează totuși sfera opţiunilor spre partide sau 
formaţiuni politice ori organizaţii ale minorităţilor naţionale care au participat 
la alegerile locale din anul 2012. Așa fi ind, s-a creat „o poartă de intrare” în 

1 Publicată în M. Of. nr. 646 din 2 septembrie 2014.
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consiliul local ori judeţean, în benefi ciul unor partide sau formaţiuni politice 
neparticipante în competiţia ultimelor alegeri locale, care au „înregimentat” 
consilieri în funcţie sau supleanţi de pe listele altui partid politic, competitor în 
alegeri, fapt fără precedent în legislaţia administraţiei publice locale dar și în cea 
a alegerilor locale din ţara noastră, și care pune în discuţie, din punctul nostru de 
vedere, legitimitatea unei astfel de soluţii, a cărei fi losofi e contravine principiilor 
enunţate de Curtea Constituţională în practica sa anterioară.

Pe de altă parte, s-a întâmplat ca unii consilieri locali și judeţeni, în graba 
de a „migra” încă din primele zile de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 55/2014, să opteze pentru un partid politic care nu are clarifi cată 
problema denumirii sale1 raportat la opţiunea exprimată. În legătură cu acest 
aspect, în mod judicios, s-a ridicat problema ce se întâmplă într-o astfel de 
situaţie? Este oare, ex lege, lovită de nulitate relativă2 o astfel de opţiune și 
implicit acceptul partidului în cauză, caz în care consilierul revine prin forţa 
împrejurărilor în partidul din care optase să plece, fi ind supus astfel riscului 
excluderii ulterioare și deci aplicării pentru viitor a prevederilor art. 9 alin. (2) 
lit. h1) din Statutul aleșilor locali ori dimpotrivă, aceste acte juridice unilaterale, 
emise sub imperiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 produc 
efectele juridice scontate în legătură cu apartenenţa la partidul politic pentru 
care s-a optat (evident cu luarea în calcul a vechii denumiri a partidului, pe 
care de asemenea, consilierul în cauză nu a omis să o menţioneze în declaraţia 
sa de opţiune?). Considerăm că, răspunsul la o astfel de întrebare trebuie să 
ţină seama de regula3 că, în sistemul nostru de drept, constatarea nulităţii 
actelor juridice – inclusiv a celor unilaterale4 – este de competenţa instanţei 
judecătorești, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie5. Așadar orice 
punere în discuţie a valabilităţii unei opţiuni politice a unui consilier local sau 
judeţean, respectiv a acceptului partidului care l-a primit în rândurile sale – 
permise de un act normativ derogator de la regula generală – trebuie făcută 
într-un cadru procesual. Numai o eventuală constatare de către instanţa de 
judecată a nulităţii actelor juridice în discuţie, coroborată ulterior cu excluderea 
respectivei persoane din partidul sau organizaţia minorităţii naţionale pe a 
cărei listă a fost ales iniţial (și de unde a înţeles să migreze spre un alt partid) 
poate duce, în opinia noastră, la incidenţa prevederilor art. 9 lit. h1) din Legea 

1 Este vorba despre acele situaţii în care unii consilieri locali sau judeţeni au optat să facă 
parte din Partidul Liberal-Reformator (fost Partidul Naţional al Mediului). La examinarea listei 
partidelor politice disponibilă pe pagina web a Tribunalului București (http://tmb.ro/index.
php/partide-politice, informaţii disponibile în data de 24 octombrie 2014), se poate observa 
că la poziţia nr. 58 apare înscris Partidul Naţional al Mediului; în lista respectivă nu apare 
Partidul Liberal-Reformator.

2 Înţelegem să luăm în calcul nulitatea relativă (nu și cea absolută) întrucât ceea ce poate 
fi  pus în discuţie este dacă nu cumva manifestarea de voinţă a autorului actului juridic al 
opţiunii nu a fost viciată (prin eroare).

3 În materia contractelor, excepţia de la regulă este consacrată de art. 1246 alin. (3) 
potrivit cărora „dacă prin lege nu se prevede altfel, nulitatea contractului poate fi  constatată 
sau declarată prin acordul părţilor”.

4 Conform art. 1325 din Codul Civil „Dacă prin lege nu se prevede altfel, dispoziţiile legale 
privitoare la contracte se aplică în mod corespunzător actelor unilaterale”.

5 A se vedea art. 1249 alin. (1) din Codul civil.
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nr. 393/2004 și deci, la declanșarea procedurii de constatare a încetării de drept 
a mandatului.

O altă chestiune controversată o reprezintă corecta aplicare a prevederilor 
alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014, respectiv situaţia 
supleanţilor înscriși în listele unui partid politic sau al unei organizaţii a 
minorităţii naţionale, care au înţeles să opteze pentru apartenenţa la un alt 
partid. Difi cultatea practică constă în a înţelege dacă aceștia trec efectiv în 
„lista de așteptare” a partidului sau organizaţiei minorităţii naţionale pentru 
care au optat (și dacă răspunsul ar fi  afi rmativ, ar fi  interesant de știut pe ce 
poziţie din listă) – ori dimpotrivă, rămân înscriși în lista iniţială dar în calitate 
de „intruși”, cu o nouă apartenenţă politică? În ce ne privește opinăm că, din 
interpretarea gramaticală, teleologică și sistemică a textului de lege, rezultă că 
cea de-a doua alternativă este cea corectă. Aceasta pentru că, teza I a alin. (5) 
al Articolului unic din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014, face 
vorbire despre declararea ca supleanţi în listele respective (subl.ns. C.R.V.) a 
candidaţilor înscriși în liste și care nu au fost aleși (or, puteau fi  aleși doar ca 
urmare a candidaturii din 2012 pe listele iniţiale). Desigur că, în urma vacanţei 
unui mandat de consilier local sau judeţean, după caz, supleanţii din lista 
partidului vor putea ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt 
înscrişi în listele iniţial stabilite – prin procesul verbal centralizator al biroului 
electoral de circumscripţie judeţeană, care constată rezultatul alegerilor locale – 
cu condiţia confi rmării în formă scrisă emise de către conducerea judeţeană 
a partidului căruia îi aparţine la acel moment, ca urmare a opţiunii depuse și 
acceptate. Așadar, în opinia noastră, supleantul care a optat pentru apartenenţa 
la un alt partid va putea ocupa în mod efectiv o funcţie de consilier abia după 
ce unul dintre foștii săi colegi de partid (și listă) o va vacanta din diverse 
motive și îi va veni rândul, în cronologia listei (iniţiale) să „urce”, dobândind un 
mandate, cu deosebirea că apartenenţa sa politică din acel moment va trebui 
confi rmată de partidul sau organizaţia minorităţii naţionale a cărei apartenenţă 
a dobândit-o în urma opţiunii. Este în defi nitiv, soluţia care confi rmă scopul 
fi nal al reglementării, acela ca atât consilierul în exerciţiul mandatului cât și 
supleanţii din listă să poată dobândi, în considerarea calităţilor dobândite în 
urma alegerilor locale, o nouă apartenenţă politică.

În fi ne, în numeroase alte situaţii generate de aplicarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 s-a creat o adevărată practică de excludere 
din partidele sau organizaţiile minorităţilor naţionale a unor consilieri locali și 
judeţeni care au înţeles să opteze (și să fi e acceptaţi) pentru apartenenţa la un 
alt partid, atât consiliile locale și judeţene, cât și consilierii în cauză fi ind însă 
înștiinţate/înștiinţaţi despre aceste excluderi – care ar fi  avut loc înaintea intrării 
în vigoare a actului normativ mai sus menţionat – după momentul înregistrării, 
prin intermediul secretarului unităţii administrative-teritoriale a declaraţiilor 
de opţiune la serviciul registratură al primăriilor/consiliilor în cauză. În astfel 
de situaţii soluţia este una fără echivoc, ce derivă din prevederile art. 1326 din 
Codul civil la care am mai făcut referire pe parcursul studiului nostru, în acord cu 
care astfel de acte unilaterale produc efecte din momentul în care comunicarea 
ajunge la destinatar. Așadar declaraţia de opţiune pentru apartenenţa 
consilierului la un alt partid sau organizaţie a minorităţii naţionale, însoţită de 
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acceptul formaţiunii politice în cauză, comunicate ofi cial consiliului în cauză, 
în termenul legal de 45 de zile stipulat de actul normativ, primează în faţa unor 
acte juridice unilaterale necomunicate până la acel moment de formaţiunea 
politică, chiar dacă acestea poartă o data de emitere anterioară, numai în acest 
mod putând fi  respectat regimul juridic derogatoriu de la încetarea de drept a 
mandatului de consilier, regim instituit de prevederile ordonanţei de urgenţă.*

*
*              *

Concluzionând, apreciem că, cel puţin sub aspect procedural, încetarea de 
drept a mandatului unor consilieri locali sau judeţeni ca urmare a pierderii de 
către aceştia a calităţii de membrii ai partidelor politice sau ai organizaţiilor 
naţionale pe a căror liste au fost aleşi este reglementată de lege lata de o 
manieră nesatisfăcătoare.

Suntem de părere că o situaţie juridică obiectivă – încetarea de drept a 
mandatului unuia sau mai multor consilieri locali sau judeţeni – nu trebuie şi 
nu poate fi  lăsată, sub aspectul constatării sale, la discreţia jocurilor politice 
practicate de membrii consiliului local, sau după caz, judeţean, cu consecinţe 
precum cele amintite pe parcursul studiului nostru, care frizează ordinea 
de drept, iar de lege ferenda propunem transferul competenţei în materia 
constatării încetării de drept a mandatului aleşilor locali, fie în favoarea 
prefectului, care să constate această situaţie juridică prin emiterea unui ordin1, 
fi e în favoarea instanţelor de contencios administrativ, care să se pronunţe în 
acest sens printr-o hotărâre.

Credem că în ambele situaţii, sesizarea celor ce ar deveniţi astfel îndrituiţi 
să constate încetarea de drept a mandatului de consilier, ar trebui să revină, 
ca atribuţie expresă, secretarului unităţii administrativ-teritoriale, funcţionar 
public de conducere apolitic2, „străin” de trocurile și jocurile politice. Socotim 
de asemenea că, în eventualitatea adoptării de către legiuitor, pentru viitor, a 
oricăreia dintre cele două soluţii avansate, se impune stabilirea unor termene de 
constatare scurte – de exemplu 3 sau 5 zile calendaristice de la data sesizării – 
care să asigure respectarea principiului securităţii raporturilor juridice precum 
și exigenţele termenului optim și previzibil, în soluţionarea oricărei cereri, 
indiferent că ne-am afla în prezenţa unei proceduri necontencioase ori, 
dimpotrivă, a uneia contencioase.

* Nota editorului: În ședinţa sa din 17 decembrie 2014, Curtea Constituţională a României 
a decis neconstituţionalitatea legii de aprobare a O.U.G. nr. 55/2014, decizie publicată în 
M. Of. nr. 46 din 20 ianuarie 2015. 

1 Într-o astfel de ipoteză ar exista similitudine cu soluţia reglementată de lege lata pentru 
contstatarea încetării de drept a mandatului primarului.

2 Conform art. 116 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modifi cările și completările ulterioare „Secretarul unităţii administrativ-
teritoriale nu poate fi  membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie”.
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În contextul crizei economice se poate observa o intensificare atât a 
controalelor exercitate de către autorităţile fiscale cât și a contestaţiilor 
formulate de către contribuabili împotriva actelor fiscale emise în urma 
verifi cărilor făcute.

Dacă în privinţa organizării și desfășurării activităţii de control a Autorităţii 
Naţionale de Administrare Fiscală s-au luat recent măsuri, propunându-se și 
acceptându-se parţiala reorganizare a acesteia1, „efervescenţa” contestaţiilor 
contribuabililor se lovește în continuare de limitele unei legislaţii criticabile 
pentru încălcarea unor drepturi fundamentale ale cetăţenilor. Modifi cările în 
materie fi scală nu aduc nicio îmbunătăţire în privinţa drepturilor contribuabililor, 
cu toate că erau necesare dispoziţii noi, cel puţin în materia procedurii 
administrative. Scopul lor pare să fi e în primul rând acela de efi cientizare a 
colectării bugetare și nu de a oferi benefi cii directe cetăţenilor, nici măcar cu 
privire la drepturile recunoscute acestora prin Constituţie, despre care putem 
spune că în relaţia cu organele fi scale capătă în mod nejustifi cat un cu totul 
alt înţeles.

Mai surprinzător însă este faptul că în materie fi scală, inclusiv în accepţiunea 
Curţii Constituţionale drepturi indubitabile, al căror conţinut este clar și mai 
presus de orice reglementare secundară, devin inaplicabile și se bucură cel mult 
de o parţială recunoaștere.

Am făcut vorbire despre o „efervescenţă” a contestaţiilor deoarece 
intensitatea cu care se desfășoară activitatea de control a autorităţilor fi scale, 
generată de nevoia colectării suplimentare a resurselor la bugetul de stat în 
vederea acoperirii sarcinilor acestuia, în condiţiile unor ani difi cili din punct 
de vedere economic, este urmată cu aceeași intensitate de singurul mijloc 
procedural pus la dispoziţia cetăţenilor în vederea apărării drepturilor în relaţiile 
cu autorităţile fi scale și limitării sumelor impuse cu titlul de contribuţii fi scale, 
contestaţia. În acest context apare ca fi ind cu atât mai necesară o reglementare 
clară a procedurii de contestare a actelor administrative fi scale, astfel încât să 
fi e garantat accesul la justiţie. Numai în acest fel, prin controlul judiciar, se pot 
preîntâmpina eventuale abuzuri ale titularilor de putere și se pot înlătura cele 
deja săvârșite.

Deși în întregime procedura de contestare administrativă și de executare 
a actelor fi scale este criticabilă, ne vom opri asupra situaţiilor care permit 
organelor fi scale să dispună suspendarea soluţionării plângerilor prealabile 
formulate împotriva actelor fiscale, deoarece în practică în această etapă 

1 O.U.G. nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea și reorganizarea activităţii 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum și pentru modifi carea și completarea unor 
acte normative.
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actul normativ lasă posibilitatea săvârșirii unor abuzuri faţă de contribuabili 
și minimizează controlul autorităţilor judiciare desfășurat în scopul stabilirii 
temeiniciei și legalităţii măsurii organelor fi scale.

Am reţinut acest aspect al suspendării din întreaga procedură de soluţionare 
a contestaţiilor având în vedere și implicaţiile fi nanciare pe care o astfel de 
măsură le poate avea asupra activităţii contribuabililor, de multe ori fiind 
urmată de cauzarea unor prejudicii ireparabile.

Astfel, actele administrative fi scale prezintă și trăsătura de a fi  executorii, 
fapt care dă posibilitatea organului fi scal de a le pune în executare la un interval 
scurt de timp după emitere. Prin contestarea actelor administrative fi scale 
contribuabilii urmăresc anularea acestora și a obligaţiilor de plată constatate 
prin intermediul lor. Fiind titluri executorii, interesul de anulare cât mai rapidă 
a actelor administrative fi scale este sporit. Acestuia însă i se opune posibilitatea 
pe care o au organele fi scale de a suspenda soluţionarea contestaţiilor, ceea ce 
face ca soluţia faţă de cererea de anulare a actelor fi scale să fi e întârziată, timp 
în care, de cele mai multe ori, contribuabilii sunt executaţi silit, iar în multe 
cazuri fără ca acele sume să fi e într-adevăr datorate.

Consecinţa suspendării soluţionării plângerilor în procedura administrativă 
este imposibilitatea contestatorilor de a obţine în timp util anularea actelor 
fi scale nelegale, și executarea silită a acestora în baza unor decizii administrative 
cu privire la care nu au posibilitatea de a solicita controlul judecătoresc. 
Având în vedere că durata suspendării nu este în mod clar determinată, ea 
fi ind în strânsă legătură cu evoluţia cercetărilor din dosarul penal, în practică 
se constată trecerea unui interval mare de timp dintre momentul suspendării 
soluţionării contestaţiei în procedura administrativă prealabilă și momentul la 
care vor putea fi  analizate efectiv argumentele contestatorului prin soluţionarea 
plângerii. Între timp sumele constatate de organele fi scale a fi  datorate, în cazul 
în care nu sunt achitate de bună voie, sunt executate silit în dauna patrimoniului 
contribuabililor.

Procedura de soluţionare a contestaţiilor în contenciosul administrativ 
fi scal este reglementată de dispoziţiile Titlului IX – Soluţionarea contestaţiilor 
formulate împotriva actelor administrative fi scale din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fi scală. În esenţă, dispoziţiile acestuia 
dau posibilitatea celor interesaţi de a contesta actele administrative fi scale, 
reglementând o procedură prealabilă obligatorie, contestaţia administrativă și 
ulterior dreptul de contestare în faţa instanţelor de judecată.

Potrivit dispoziţiilor art. 205 din Codul de procedură fi scală„împotriva titlului 
de creanţă, precum şi împotriva altor acte fi scale se poate formula contestaţie 
potrivit legii. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură 
dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un 
act administrativ fi scal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii”. Contestaţia 
administrativă poate fi  soluţionată de către organele fi scale prin admitere, în 
tot sau în parte, sau prin respingere.

În același timp dispoziţiile art. 214 și art. 215 din Codul de procedură 
fi scală dau posibilitatea organelor fi scale de a dispune suspendarea soluţionării 
contestaţiei.
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Organul de soluţionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, 
soluţionarea cauzei atunci când:

a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept 
cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni a cărei constatare ar 
avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fi e dată în procedură 
administrativă;

b) soluţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa sau 
inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi.

Cel mai întâlnit caz de suspendare a soluţionării contestaţiei de către 
organele fi scale îl reprezintă existenţa indiciilor cu privire la săvârșirea unei 
infracţiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce 
urmează să fi e dată în procedura administrativă.

Împotriva dispoziţiilor autorităţilor fiscale cu privire la soluţionarea 
contestaţiei persoana care se consideră vătămată în drepturile sale se poate 
adresa instanţei de judecată. În acest sens art. 218 alin. (2) din Codul de 
procedură fi scală prevede „deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot 
fi  atacate de către contestatar sau de către persoanele introduse în procedura 
de soluţionare a contestaţiei(...), la instanţa judecătorească de contencios 
administrativ competentă, în condiţiile legii.”

Interpretarea dispoziţiilor Codului de procedură fi scală 
care reglementează suspendarea soluţionării contestaţiilor 
administrative de către organele fi scale, astfel cum rezultă 
din jurisprudenţa Curţii Constituţionale

Astfel cum interpretează Curtea Constituţională în Decizia nr. 56/2013 
măsura suspendării soluţionării contestaţiilor administrative prealabile 
reprezintă o măsură cu caracter excepţional, putând fi dispusă numai în 
condiţiile reglementate prin art. 214 din Codul de procedură fi scală. Potrivit 
celor reţinute „cazul de suspendare a procedurii de soluţionare a contestaţiei 
pe cale administrativă, reglementat de art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003, se referă la o situaţie de excepţie, aceea în care organul 
care a efectuat activitatea de control fi scal sesizează organele de urmărire penală 
în urma depistării indiciilor asupra săvârşirii unei infracţiuni a cărei constatare 
ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează a fi pronunţată 
în procedura administrativă. Este firesc ca, în virtutea principiului „penalul 
ţine în loc civilul”, procedura administrativă privind soluţionarea contestaţiei 
formulate împotriva actelor administrative fi scale să fi e suspendată fi e până la 
încetarea motivului care a determinat suspendarea, fi e până la un termen stabilit 
de organul fiscal competent prin decizia de suspendare. Aceasta, deoarece 
hotărârea defi nitivă a instanţei penale prin care se soluţionează acţiunea civilă 
este opozabilă organelor fi scale competente pentru soluţionarea contestaţiei, 
cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civilă. În plus, decizia 
de suspendare este motivată, iar suspendarea poate fi  solicitată o singură dată pe 
parcursul desfăşurării procedurii administrative.”

O mare parte din deciziile Curţii Constituţionale tind să dea prioritate 
aplicării principiului potrivit căruia penalul ţine în loc civilul și în felul acesta 
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să permită instanţelor de judecată o analiza sumară și nu temeinică a deciziilor 
administrative fi scale contestate, determinând în general pronunţarea unor 
soluţii de respingere a acţiunilor formulate împotriva deciziilor de suspendare 
emise de către organele fi scale.

În acest sens amintim Decizia nr. 449/26.10.2004 prin care Curtea 
Constituţională a apreciat că „întâietatea rezolvării acţiunii penale este 
neîndoielnic justificată şi consacrată ca atare şi de prevederile art. 19 
alin. (2), din Codul de Procedură penală, scopul suspendării constituindu-l 
tocmai verifi carea existenţei sau nu a infracţiunii cu privire la care instanţă 
are unele indicii.” Totodată a apreciat că, „pentru identitate de raţiune, cele 
statuate în materie civilă îşi găsesc justifi carea şi în ceea ce priveşte acţiunile în 
contencios administrativ”. De asemenea, prin Decizia nr. 72 din 28 mai 1996, 
Curtea Constituţională a reţinut că „nu trebuie ignorate nici prevederile art. 22 
alin. (1) din Codul de procedură penală, potrivit cărora hotărârea defi nitivă a 
instanţei penale are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile, cu privire 
la existenţa faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia”.

Una dintre deciziile recente cu privire la constituţionalitatea dispoziţiilor 
care reglementează contestare în instanţa a deciziilor administrative privind 
suspendarea soluţionării contestaţiilor prealabile de către organele fiscale 
este Decizia nr. 95/2011. Motivul invocării excepţiei de neconstituţionalitate 
a fost faptul că acţiunea judiciară trebuie îndreptată împotriva deciziei 
prin care autoritatea publică emitentă a actului administrativ a soluţionat 
contestaţia formulată de persoana interesată în faza procedurii administrative 
prealabile, iar nu împotriva actului administrativ prin care persoana interesată 
a fost vătămată într-un drept sau interes legitim, şi anume actul de impunere. 
Cu toate acestea Curtea a considerat constituţionale prevederile actualului 
art. 218 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fi scală apreciind ca „În ceea ce priveşte posibilitatea organului de soluţionare 
a contestaţiei de a suspenda, prin decizie motivată, soluţionarea cauzei, 
Curtea a reţinut că adoptarea acestei măsuri este condiţionată de înrâurirea 
hotărâtoare pe care o are constatarea de către organele competente a 
elementelor constitutive ale unei infracţiuni asupra soluţiei ce urmează să 
fi e dată în procedura administrativă. Or, într-o atare situaţie este fi resc ca 
procedura administrativă privind soluţionarea contestaţiei formulate împotriva 
actelor administrative fi scale să fi e suspendată fi e până la încetarea motivului 
care a determinat suspendarea, fie la un termen stabilit de organul fiscal 
competent prin decizia de suspendare. (…) În momentul încetării motivului 
care a determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de 
organul de soluţionare competent, indiferent dacă motivul care a determinat 
suspendarea a încetat ori nu, procedura administrativă este reluată, fi ind emisă 
o decizie privind soluţionarea contestaţiei.”

Prin Decizia menţionată se evită exprimarea concretă a unui punct de vedere 
referitor la posibilitatea de supunere a actelor de impunere controlului judiciar 
pe perioada suspendării soluţionării contestaţiei administrative prealabile de 
către organele fi scale. Mai mult, sunt considerate constituţionale dispoziţiile 
art. 218 din Codul de procedură fiscală pe motiv că decizia administrativă 
poate fi  contestată după încetarea suspendării ca urmare a fi nalizării dosarului 
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penal, fără a se exprima un punct de vedere referitor la consecinţele produse 
pe perioada suspendării, până la momentul emiterii efective a deciziei de 
soluţionare a contestaţiei administrative prealabile prin admiterea sau 
respingerea acesteia.

Argumentările Curţii Constituţionale pornesc de la principiul potrivit căruia 
penalul ţine în loc civilul, fi ind omis un element esenţial, respectiv faptul că 
în domeniul fi scal suspendarea nu se dispune în baza prevederilor Codului de 
procedură penală, mai precis ale art. 22 la care se face trimitere prin deciziile 
Curţii. În domeniul fi scal sunt reglementate prevederi speciale, pe care nu le 
regăsim în Codul de procedură civilă, art. 214 din Codul de procedură fi scală, 
prevăzând în mod expres condiţiile în care operează suspendarea pentru 
existenţa unei plângeri penale.

Dispoziţiile art. 214 din Codul de procedură fiscală sunt de strictă 
aplicabilitate, din ele rezultând că în fiscal suspendarea este o măsură de 
excepţie și nu un principiu general aplicabil, precum în speţele civile, astfel că 
nu poate fi  preluat și aplicat principiul potrivit căruia penalul ţine în loc civilul.

Contrar celor reţinute de Curtea Constituţională, care în baza principiului 
potrivit căruia penalul ţine în loc civilul nu apreciază că dispoziţiile art. 218 
din Codul de procedură fiscală nu încalcă dreptul de acces la justiţie prin 
imposibilitatea contestării în faţa instanţelor de judecată a actelor fiscale 
pe perioada suspendării soluţionării contestaţiilor prealabile administrative, 
amintim că principiul constituţional este reluat și în cuprinsul Legii nr. 554/2004 
a contenciosului administrativ care dă dreptul la contestarea tuturor actelor 
administrative în instanţă. Astfel, nu se poate face abstracţie de faptul că actul 
fi scal este în primul rând un act administrativ și că regimul său juridic nu este 
reglementat decât în parte de prevederile Codului de procedură fi scală, respectiv 
în ceea ce privește procedura prealabilă de contestare, el fi ind completat cu 
dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2005 care reglementează 
procedura efectivă de contestare a acestuia în faţa instanţelor de judecată. În 
acest sens, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 prevede că „persoana vătămată 
într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes, printr-un act administrativ 
unilateral nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu 
a primit nici un răspuns (...), poate sesiza instanţa de contencios administrativ 
competentă pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului.” În raport 
cu această reglementare, obiectul acţiunii în contencios administrativ privește 
tocmai actul administrativ vătămător, decizia de impunere și nu doar decizia 
emisă pe calea recursului administrativ, de suspendare a soluţionării plângerii.

Critici cu privire la dispoziţiile Codului de procedură fi scală 
care reglementează suspendarea soluţionării contestaţiilor 
administrative de către organele fi scale

Insufi cienţa reglementărilor în materia suspendării derivă din prerogativa 
largă de apreciere pusă la dispoziţia organelor fi scale, fapt care în lipsa unor 
criterii concrete impuse prin lege poate lăsa loc manifestării subiectivismului 
acestora în detrimentul intereselor și drepturilor contribuabililor. Aceasta face 
ca multe dintre deciziile de suspendare să fi e luate fără a exista motivul temeinic 
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impus de lege, respectiv existenţa unei infl uenţe majore pe care ar putea să o 
aibă rezultatele cercetării penale asupra răspunsului dat de organele fi scale în 
soluţionarea plângerii administrative prealabile.

Astfel cum am arătat art. 214 alin. 1 din Codul de procedură fi scală impune 
condiţia majoră pentru a fi  posibilă suspendarea, respectiv ca organul care 
a efectuat activitatea de control să fi sesizat organele penale cu privire la 
existenţa indiciilor săvârșirii unei infracţiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire 
hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fi e dată în procedura administrativă.

În primul rând trebuie subliniată lipsa de sens a unui astfel de motiv de 
suspendare a soluţionării plângerii prealabile. Facem această afi rmaţie având 
în vedere faptul că organele fi scale au constatat anumite fapte și operaţiuni 
fi scale ale contribuabilului, în raport de documentele puse la dispoziţie de 
acesta, care s-au dovedit sufi ciente pentru a se aplica măsuri fi scale, respectiv 
pentru a fi  calculate contribuţiile datorate de către persoana impozabilă și 
eventual pentru aplicarea sancţiunilor fiscale: amenzi, penalităţi, dobânzi. 
Prin urmare, în această primă etapă a stabilirii sumelor datorate nu le-au fost 
necesare rezultatele niciunui organ de soluţionarea a cauzelor penale. Ulterior, 
cu ocazia soluţionării contestaţiilor administrative prealabile nu se poate afi rma 
ca apar schimbări faţă de situaţia constatată iniţial, organele fi scale trebuind să 
reanalizeze măsurile dispuse în etapa anterioară cu privire la aceleași operaţiuni 
și fapte fiscale și având la dispoziţiei aceleași documente. Astfel, odată ce 
organele fi scale au fost în măsură să procedeze la evaluarea situaţiei fi scale a 
contribuabilului, existenţa indiciilor cu privire la săvârșirea vreunei infracţiuni 
și anchetarea acestora nu reprezintă un impediment și nu pot să infl uenţeze în 
mod decisiv rezultatul soluţionării contestaţiei administrative prealabile.

În plus, textul de lege alătură în mod forţat organe și instituţii juridice ale 
căror scopuri și atribuţii sunt diferite, care sunt reglementate astfel încât să 
acţioneze și să producă efecte în mod distinct, existând între ele o independenţă 
funcţională și nu o interdependenţă după cum se induce prin formularea 
art. 214 din Codul de procedură fi scală. Organele fi scale constată faptele de 
natură fi scală și implicaţiile acestora cu privire la taxele și impozitele datorate, 
în timp ce organele penale constată încălcări ale legislaţie penale, fapte care 
prezintă un anumit pericol social, scopul organelor fiscale fiind acela de a 
determina sumele datorate de către persoanele care desfășoară activităţi iar 
al celor penale fi ind de a sancţiona încălcarea normelor penale și eventual de 
recuperare a prejudiciului cauzat.

De altfel, cu referire la posibilitatea organelor fiscale de recuperare a 
unui eventual prejudiciu s-a formulat concluzia conform căreia „constatarea 
caracterului infracţional al faptei, eludând impunerea, este independentă de 
recuperarea acesteia, de vreme ce organul fiscal dispune din oficiu asupra 
impunerii și recuperării acesteia. În acest plan, procesul penal asigură o reunire 
în persoana inculpatului a apărărilor în materie penală și fi scală.”1

Punerea în aplicare a dispoziţiilor cu privire la suspendarea soluţionării 
contestaţiilor administrative prealabile de către organele fiscale ar trebui 
reglementată astfel încât să nu se aducă atingere principiului bunei-credinţe în 

1 I.M. Costea, Combaterea evaziunii fi scale și frauda comunitară, Ed. C.H. Beck, București, 
2010, p. 215.
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raporturile dintre contribuabil și organele de control. Potrivit dispoziţiilor art. 12 
din Codul de procedură fi scală acestea trebuie fundamentate pe buna-credinţă, 
concept care impune părţilor implicate în raportul juridic fi scal o „activitate 
onestă, loială și de totală încredere reciprocă la încheierea și executarea 
actelor juridice, a obligaţiilor în general, elementul intenţional fi ind exprimat 
prin intenţia dreaptă, opusă dolului și fraudei.”1 Or, lipsirea contribuabilului 
de mijlocul concret de contestare a actelor de impunere primare pe perioada 
suspendării având în vedere deciziile pronunţate în practica judiciară și 
executarea acestuia fără posibilitatea de a solicita între timp anularea actelor 
fiscale nelegale, reprezintă încălcarea acestui principiu prin considerarea 
contribuabilului ca vinovat chiar anterior pronunţării vreunei decizii penale.

Din interpretarea dispoziţiilor art. 214 alin. (1) Cod procedură fi scală rezultă 
anumite condiţii majore care ar trebui luate în considerare anterior emiterii unei 
decizii de suspendare, instanţele de judecată urmând să verifi ce respectarea 
acestora.

În primul rând pentru a se lua măsura suspendării soluţionării plângerii 
administrative ar trebui să existe indicii asupra săvârşirii unei infracţiuni. 
Insufi cienţa textului de lege face să nu fi e stabilite criteriile referitoare la sensul 
termenului de „indicii”, din cuprinsul actului normativ rezultând că este similar 
cu cel de suspiciuni, fără însă a se detalia relevanţa acestora. Fiind un element de 
natură psihologică este de altfel și difi cilă încadrarea lui în anumite repere clare, 
însă aceasta nu exclude necesitatea completării textului de lege cu referiri la 
importanţa indiciilor privind săvârșirea unor fapte de natură penală, astfel încât 
să nu fi e lăsată posibilitatea suspendării soluţionării plângerilor prealabile chiar 
și pentru fapte de o importanţă minoră sau pentru acele suspiciuni care nu sunt 
susţinute de elemente sufi ciente, reale și concrete ale situaţiei de fapt. Această 
condiţie se referă și la gravitatea încălcării normelor fi scale, trebuind să existe 
urmări considerabile ale operaţiunilor fi scale astfel încât să nască suspiciunea 
săvârșirii unor fapte de natură penală.

În plus, nu sunt menţionate tipurile de infracţiuni sau categoria din care 
acestea trebuie să facă parte, rezultând că poate fi  dispusă măsura suspendării 
chiar și pentru indiciile referitoare la săvârșirea unor fapte penale care nu se 
încadrează în mod obligatoriu în categoria infracţiunilor economice.

Totodată, această primă condiţie presupune indicarea concretă a 
infracţiunilor cu privire la care există indicii ale săvârșirii. Sesizările organelor 
penale cu privire la săvârșirea unor infracţiuni, fără însă a fi  indicate acestea, 
precum și argumentarea suspendării soluţionării contestaţiei administrative 
prealabile pe același considerent fără indicarea în concret a infracţiunilor 
suspicionate, astfel cum de cele mai multe ori se întâmplă în practica organelor 
fi scale, face să nu fi e respectată această primă condiţie a existenţei indiciilor 
asupra săvârşirii unei infracţiuni. Astfel, incapacitatea de a indica în concret 
infracţiunea presupusă nu reprezintă decât dovada inexistenţei unor indicii 
sufi ciente cu privire la producerea acesteia, fapt care nu ar trebui să determine 
suspendarea soluţionării plângerii administrative prealabile.

Cea de-a doua condiţie rezultată din textul de lege este ca infracţiunile 
să aibă o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează a fi  pronunţată 

1 H. Sasu, 50 de atuuri în lupta cu fi scul, Ed. C.H. Beck, București, 2009, p. 93.
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în procedura administrativă. Respectarea unei astfel de condiţii presupune 
existenţa unei legături de cauzalitate între infracţiunile cu privire la care există 
indicii și decizia care ar trebui dată pentru soluţionarea plângerii administrative 
prealabile. Prin urmare, în lipsa acestei legături de cauzalitate nu ar trebui să se 
poată dispune suspendarea soluţionării, doar pentru motivul existenţei unor 
suspiciuni, pentru săvârșirea unor fapte penale în general. De asemenea, este 
obligatoriu ca decizia administrativă prin care s-a dispus suspendarea să fi e 
motivată prin arătarea modului în care presupusa săvârșire a unei infracţiuni 
poate influenţa decizia dată în soluţionarea contestaţiei administrative. 
Din motivare trebuie să rezulte inclusiv legătura de cauzalitate anterior 
menţionată și nu doar existenţa indiciilor cu privire la săvârșirea unei infracţiuni.

În pofi da acestei condiţii se ajunge la situaţia în care „(…) autorităţile 
noastre fi scale sesizează autorităţile penale pentru ca acestea să decidă dacă o 
faptă reprezintă evaziune fi scală, pentru că o sumă nu a fost plătită la bugetul 
statului, în condiţiile în care, de fapt, califi carea măsurii în care era sau nu 
datorată nu reprezintă nimic mai mult decât o pură problemă fi scală, pe 
care organul fi scal astfel o amână sine die a fi  soluţionată, în aceeași tendinţă 
de a temporiza prin orice mijloace accesul contribuabilului la justiţie.”1

Concluzii

Cu privire la întrunirea condiţiilor pentru suspendarea soluţionării 
contestaţiilor administrative prealabile prevăzute de Codul de procedură fi scală, 
le revine instanţelor rolul de a face verifi cările necesare, sarcina acestora nefi ind 
doar de a constata dacă organele fi scale au indicat corect temeiul juridic, ci de 
a constata în urma analizei situaţiei de fapt dacă în cazurile deduse judecăţii 
se impune efectiv măsura suspendării existând indiciile temeinice ale săvârșirii 
unei infracţiuni și legătura de cauzalitate cu decizia care ar putea fi  dată în 
soluţionarea contestaţiei administrative prealabile. Astfel, rolul instanţelor 
de judecată nu este doar unul formal, fiind necesară aplecarea cu atenţie 
asupra întrunirii condiţiilor suspendării și fi ind insufi ciente acele motivări care 
se limitează doar la a menţiona existenţa unei plângeri penale cu privire la 
faptele care au făcut obiectul deciziei administrative contestate, fără a rezulta 
și cercetarea operaţiunilor susceptibile a face obiectul infracţiunii și a impactului 
pe care ar putea sa îl aibă asupra soluţiei date de organele fi scale.

De altfel, consideraţiile doctrinare sunt în sensul că „(…) singurele 
circumstanţe în care s-ar impune suspendarea soluţionării contestaţiei ar fi  
cele în care faptele investigate penal ar pune în dubiu direct sau indirect înseși 
obligaţiile fi scale, iar nu pentru că însăși existenţa sau inexistenţa lor ar putea 
reprezenta o faptă penală, pe care s-o stabilească jurisdicţia penală”2.

În plus, instanţele de judecată vor trebui să analizeze dacă faptele reţinute 
de către organele fi scale sunt reale și dacă acestea într-adevăr reprezintă o 
încălcare a legislaţiei fi scale și ulterior dacă cercetarea penală a acestor fapte 
poate infl uenţa soluţia ce urmează a fi  dată în procedura administrativă.

1 D. Dascalu, Tratat de contencios fi scal, Ed. Hamangiu, București, 2014, p. 588.
2 Idem, p. 584.
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Un criteriu de apreciere al relevanţei pe care ar putea să o aibă constatarea 
unei eventuale infracţiuni cu privire la procedura de soluţionare a plângerii 
prealabile, ar fi  dacă operaţiunile constatate de organele fi scale și documentele 
avute în vedere reprezintă elemente sufi ciente pentru a da posibilitatea instanţei 
de judecată să constate temeinicia și legalitatea măsurilor dispuse, prin actul 
administrativ primar, respectiv prin decizia de impunere.

Dacă instanţa de judecată nu ar avea competenţa să judece în ce măsură 
sunt întrunite condiţiile menţionate pentru suspendare ar însemna că este 
lipsită de orice sens posibilitatea acordată contestatorului prin dispoziţiile 
art. 218 Cod procedură fi scală de a contesta decizia organelor fi scale. Practic 
orice contestaţie împotriva unei decizii de suspendare a soluţionării plângerii 
prealabile ar trebui să se soluţioneze cu respingerea acesteia pe motivul 
existenţei unei legături între fapte și sesizarea penală. Nimic nu interzice 
instanţei să analizeze realitatea faptelor consemnate în actele administrative 
fi scale și presupusa încălcare a dispoziţiilor fi scale. Mai mult, acesta este rolul 
instanţei în soluţionarea contestaţiei cu privire la suspendare. Ulterior, numai 
în măsura în care constată încălcarea normelor poate aprecia legătura lor cu 
cauza penală și eventual respinge contestaţiile formulate împotriva deciziilor 
administrative.

În pofi da celor arătate cu privire la competenţa instanţelor de judecată 
de a analiza temeinicia și legalitatea măsurii de suspendare a soluţionării 
contestaţiilor administrative prealabile, se observă reticenţa acestora în analiza 
situaţiilor care au impus suspendarea, cele mai multe hotărâri judecătorești fi ind 
insufi cient motivate și neprezentând certitudinea analizei motivelor invocate 
în cererile de chemare în judecată1. Rezultă astfel o neasumare în materia 
contestării deciziilor fi scale, a rolului instanţelor de stabilire a adevărului, cu 
toate că din motivările regăsite în jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie 
și Curţii Constituţionale nu rezultă că li se interzice instanţelor să aprecieze 
oportunitatea suspendării faţă de faptele concrete constate de organele 
administrative fi scale și realitatea constatărilor acestora cu privire la existenţa 
unor încălcări ale normelor fi scale.

1 Decizia ICCJ nr. 3437/2006, pronunţată în Dosarul nr. 3740/1/2006, Decizia ICCJ 
nr. 4461/2007 pronunţată în Dosarul nr. 525/2/2007, Decizia ICCJ nr. 164/2008 pronunţată 
în Dosarul nr. 12548/42/2007, Decizia ICCJ nr. 1344/2011 pronunţată în Dosarul 
nr. 8396/2/2008, Decizia ICCJ nr. 496/14.02.2006, Decizia ICCJ nr. 616/01.02.2007.
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1. Introducere

Realitatea ultimilor ani ne-a prezentat o natură dezlănţuită, o multitudine 
de fenomene ale naturii extreme1: inundaţii2, zăpezi copleşitoare3, furtuni, 
utilizându-se deseori avertizările cod galben, cod roşu. Administraţia publică 
s-a afl at în situaţia difi cilă de a gestiona astfel de fenomene, atât în ceea ce 
priveşte prevenirea efectelor dezastruoase cât şi din punct de vedere al eliminării 
efectelor unor astfel de fenomene. Personalul având competenţe legale în 
gestionarea situaţiilor de criză a reuşit gestionarea bună a acestor situaţii, 
salvând multe vieţi omeneşti. Nu s-a văzut în acţiunea personalului faptul că 
acest personal se confrunta cu efectele crizei economice sub aspect salarial sau 
că administraţia publică, în accepţiunea structurală, se confrunta cu probleme 
de fi nanţare ori de diminuare a personalului până la limita la care serviciul public 
să mai poată funcţiona.

Acţiunea personalului care avea competenţa legală de a gestiona situaţiile 
de urgenţă a fost şi mai atent analizată de cetăţeni în contextul în care anul 2010 
a adus cuvântul criză în actualitatea existenţei tuturor cetăţenilor României, pe 
fondul declanşării anterioare a crizei economice în Statele Unite ale Americii şi 
în Europa. Guvernul României şi-a riscat atunci nivelul de popularitate luând 
măsura reducerii cu 25% a salariilor bugetarilor4, expunându-se unei uriaşe 
analize critice făcută de societatea civilă, unii cetăţeni solicitând instanţelor de 
judecată5 să constate ilegalitatea măsurii6. S-a creat astfel o puternică dezbatere 

1 Spre exemplu, în anul 2006 satul Rast din judeţul Dolj a fost distrus de inundaţii fi ind 
necesară strămutarea satului.

2 http://www.evz.ro/cod-galben-de-furtuni-180-de-gospodarii-si-75-de-case-au-fost-
inundate-din-cauza-ploilor-torentiale-vezi-zonele-vizate.html

3 http://adevarul.ro/locale/botosani/Sapte-drumuri-inzapezite-botosani-gerul-viscolul- 
fac-legea-nordul-judetului-1_52ecf90ac7b855ff56fc6e9b/index.html

4 Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului 
bugetar,  Publicată în M. Of. nr. 441 din 30 iunie 2010.

5 Articolul „Sed Lex” are peste 80.000 de acţiuni în instanţă privind reducerea salariilor 
cu 25%, Bucureşti, (12 nov 2010), http://www.mediafax.ro/social/sed-lex-are-peste-80-000-
de-actiuni-in-instanta-privind-reducerea-salariilor-cu-25-7712285, vizitat la 4 octombrie 2014.

6 „Şase funcţionari de la Primăria Voineasa au dat în judecată instituţia, nemulţumiţi de 
reducerea salariilor cu 25 la sută, în urma unor decizii guvernamentale. De asemenea, doi 
judecători de la Judecătoria Bălceşti au contestat în instanţă măsura de reducere a salariilor, 
decisă în cadrul pachetului de măsuri de austeritate al Guvernului. Instanţa a decis ca celor 
opt persoane să le fi e returnate diferenţele salariale pe lunile iulie, august şi septembrie.”, 
în articolul «Reducerea salariilor cu 25%, declarată ilegală de Tribunalul Vâlcea», publicat 
în România Liberă online, la data de 11 noiembrie 2010, http://www.romanialibera.ro/
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în societatea românească. Puterea judecătorească prin instanţele de la diferite 
niveluri s-a pronunţat cu privire la acest subiect în mod diferit, unele instanţe 
de fond admiţând cererile, dar majoritatea respingându-le. Însăşi Curtea 
Constituţională a României „începând cu decizia nr. 872 din 25 iunie 2010 și 
decizia nr. 874 din 25 iunie 2010”1 „a constatat că este neîntemeiată critica 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale privind diminuarea cuantumului 
salariului personalului bugetar.”2 Dezbaterea subiectului a fost extinsă şi în afara 
graniţelor României, prin sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului3, însă 
aceasta „a confi rmat interpretările succesive ale Curţii Constituţionale, dar și 
pe acelea ale Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie, într-un recurs în interesul legii, 
pronunţat însă într-un aspect subsidiar, infi rmând unele interpretări izolate ale 
instanţelor judecătorești competente să soluţioneze cauze privind confl ictele 
de muncă”4.

Se conturează astfel întrebarea: într-o societate în care administraţia 
publică se confruntată cu propria criză – de fi nanţare şi de număr de personal – 
iar societatea civilă este cutremurată de criza economică5, gestionarea situaţiilor 
de urgenţă se poate realiza în mod optim?

Întrebarea a fost prefi gurată într-un demers editorial în anul 2010, demers 
în care cititorii erau avertizaţi că trebuie să abordeze conceptul de criză cu calm 
şi strategii de stăpânire a fenomenului. Editura Wolters Kluwer a publicat în 
anul 2010 lucrarea „Cartea crizelor. O privire optimistă”6, în care specialişti din 
domeniul economic şi juridic şi-au exprimat opiniile cu privire la aspectele de 
valorifi cat dintr-o criză. Meditam şi eu atunci cu privire la „Criza economică şi 
administraţia publică în România”7. Pornind de la acele gânduri, astăzi „reafi rm 
ideea că nu trebuie abordat cu spaimă conceptul de criză. Este necesar ca el să 
fi e perceput ca fi ind semnalul care atrage atenţia că sunt necesare schimbări şi 
trebuie acţionat raţional pentru stăpânirea fenomenelor sociale într-o perioadă 
de criză. Putem spune că în esenţa crizei este dizolvată substanţa de bază a 
progresului şi că momentul declanşării unei crize este momentul unui nou 

economie/fi nante-personale/reducerea-salariilor-cu-25---declarata-ilegala-de-tribunalul-
valcea-205674, vizitat la 4 octombrie 2014. Tribunalul Vâlcea – Secţia civilă, sentinţa din 
14.10.2010, casată printr-o decizie din 24.03.2011 a Curţii de Apel Piteşti.

1 Publicate în M. Of. 433 din 28 iunie 2010.
2 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pekuoK9D9IMJ:www.hotararicedo.

ro/index.php/news/2012/01/reducerea-salariilor-cu-25-prin-legea-nr-118-2010-compatibila-cu-
art-1-protocolul-nr-1-cedo-decizia-inadmisibilitate-cauzele-felicia-mihaies-i-adrian-gavril-
sentes-c.-romaniei&client=fi refox-a&hl=ro&gl=ro&strip=1, vizitat la 4 octombrie 2014.

3 Ibidem.
4 Decizia nr. 20 din 17 octombrie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, publicată în M. 

Of. nr. 822 din 21 noiembrie 2011.
5 Joi, 23 iunie 2011 în articolul „Criza a închis peste 100000 de IMM-uri” se preciza: 

„România a pierdut peste 100.000 de IMM-uri în perioada crizei economice, dar şi post 
recesiune, numărul acestora fi ind, în prezent, de circa 20.000, a declarat, joi, Ovidiu 
Nicolescu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 
România (CNIPMMR) şi membru în Grupul de Susţinere a Proiectului Roşia Montană.”, 
http://www.ziare.com/articole/fi rme+inchise+criza vizitat la 31 octombrie 2014.

6 Coordonator E.M. Dobrescu, ISBN 973-1911-88-X.
7 În „Cartea crizelor. O privire optimistă”, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2010, p. 218-240.
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început. Previziunea crizei este necesară pentru a pregăti mijloacele de atenuare 
a şocurilor produse de declanşarea crizei şi pentru a determina progresul cu 
ajutorul ei. Unul dintre cele mai necesare şi utile instrumente de estompare a 
efectelor crizei este educarea din timp a cetăţenilor cu privire la conduita cadru 
de adoptat în caz de criză.”1

Resursa umană fi ind viaţa din conceptul „gestionarea situaţiilor de urgenţă”2 
ne propunem să analizăm câteva posibilităţi de reducere a efectelor produse 
asupra resursei umane din administraţia publică de criza economică, socială şi 
politică, printre care cea mai importantă este calitatea normelor juridice. Dorim 
să analizăm legislaţia referitoare la situaţiile urgenţă şi cea referitoare la funcţia 
publică în România din punct de vedere al capacităţii sale de a motiva personalul 
să aibă o prestaţie de nivel maxim în perioadă de criză şi nu numai.

2. Aspecte teoretice

Pentru a analiza critic gestionarea situaţiilor de urgenţă, este necesar a 
înţelege esenţa conceptului de criză şi cadrul juridic referitor la gestionarea 
situaţiilor de urgenţă, mai ales că legislaţia specială precizează: „Serviciile de 
urgenţă sunt servicii de urgenţă profesioniste şi servicii de urgenţă voluntare”3.

Răsfoind dicţionarul aflăm că într-o primă accepţiune conceptul este 
defi nit ca fi ind manifestare a unor difi cultăţi (economice, politice, sociale etc.) 
ori perioadă de tensiune, de tulburare, de încercări (adesea decisive) care 
se manifestă în societate.4 În altă formulare criza este o fază primejdioasă 
şi hotărâtoare în viaţa socială, constând într-o manifestare violentă a 
contradicţiilor economice, politice şi sociale.5 Din aceste defi niţii rezultă că 

1 A.L. Nicu, The administration's crisis multiplied by the crisis of the administrated, Acta 
Universitatis Danubius. Juridica, nr. 3/2014.

2 Deseori resursele materiale nu sunt sufi ciente pentru reuşita unei operaţiuni, dacă nu 
sunt dublate de spitirul de sacrifi ciu al oamenilor care acţionează.

3 Art. 1 alin. (2) din O.G. nr. 88/2001 privind înfi inţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, publicată în Monitorul Ofi cial 
nr. 544 din 1.9.2001, modifi cată prin: O.U.G. nr. 191/2005 - pentru modifi carea şi completarea 
unor acte normative privind înfi inţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii 
de urgenţă Monitorul Ofi cial nr. 1189/2005; O.U.G. nr. 25/2004 - pentru modifi carea şi 
completarea O.G. nr. 88/2001 privind înfi inţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă Monitorul Ofi cial nr. 391/2004; Legea 
nr. 363/2002 - pentru aprobarea O.G. nr. 88/2001 privind înfi inţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă Monitorul Ofi cial nr. 447/2002. 

4 Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Universul enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 
241: « CRÍZĂ, crize, s.f. 1. Manifestare a unor difi cultăţi (economice, politice, sociale etc.); 
perioadă de tensiune, de tulburare, de încercări (adesea decisive) care se manifestă în 
societate. ♦ Lipsă acută (de mărfuri, de timp, de forţă de muncă). 2. Moment critic, culminant, 
în evoluţia care precedă vindecarea sau agravarea unei boli; declanşare bruscă a unei boli sau 
apariţia unui acces brusc în cursul unei boli cronice. Criză de apendicită. ♦ Tensiune, moment 
de mare depresiune sufl etească, zbucium. – Din fr. crise. »

5 http://dex.infoportal.ro, Noul dicţionar al limbii române, 2002, site vizitat la data de 
16.11.2009: « CRÍZ//Ă ~e f. 1) Fază primejdioasă şi hotărâtoare în viaţa socială, constând 
într-o manifestare violentă a contradicţiilor economice, politice şi sociale. ♢ ~ de guvern 
perioadă când un guvern a demisionat iar altul încă nu este format. 2) Moment critic în 
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prin acest concept se exprimă ideea de etapă trecătoare în existenţa unei 
colectivităţi umane, etapă marcată de discontinuitate în ceea ce priveşte 
modul de derulare a relaţiilor sociale, discontinuitatea fiind generată de 
apariţia unor factori economici, sau politici ori sociali care determină acţiunea 
membrilor colectivităţii spre remodelarea relaţiilor sociale astfel încât factorii 
respectivi să îşi piardă impactul asupra populaţiei. Este necesar a se preciza 
că discontinuitatea nu trebui înţeleasă în sens de schimbare a ordinii de drept 
decât rareori şi că nu înseamnă oprirea acţiunii sociale, deoarece sistemul social 
nu poate fi  oprit întrucât viaţa însăşi, atâta timp cât există, nu poate fi  oprită, 
momentul când viaţa s-a oprit defi nind o stare cu totul nouă numită moarte.

Aşa cum am arătat deja1, din aceste consideraţii rezultă că atunci când 
utilizăm cuvântul criză trebuie să avem în atenţie deopotrivă valenţele pozitive 
şi negative ale acestui concept. Latura negativă constă în aceea că momentul de 
începere a perioadei de discontinuitate care defi neşte criza este consecinţa unei 
lungi perioade de echilibru social în care importanţa aspectelor care conduceau 
spre disfuncţii sociale a fost ignorată şi în aceea că acest moment evidenţiază 
faptul că mecanismele de reglare automată din interiorul societăţii au devenit 
incapabile de a produce efecte pozitive, sunt incapabile de a-şi îndeplini rolul, 
ceea ce impune acţiunea tuturor membrilor colectivităţii date pentru remodelarea 
relaţiilor sociale într-o manieră care să permită ieşirea din perioada de criză. 
Latura pozitivă a crizelor este aceea că deîndată ce s-au instalat sunt resimţite de 
majoritatea membrilor colectivităţii şi îi determină pe aceştia să acţioneze într-un 
efort comun pentru perfecţionarea relaţiilor sociale. În concluzie, se poate spune 
că starea de criză este rezultatul lipsei de vigilenţă şi chiar a lipsei de competenţă 
a actorilor sociali care au prerogativa de a estima evoluţia relaţiilor sociale într-un 
domeniu dat, dar are meritul de a concentra eforturile tuturor actorilor sociali în 
scopul identifi cării mijloacelor optime pentru a se ieşi din criză şi pentru a rămâne 
într-o stare de echilibru social stabil.

În literatura juridică se apreciază că, pentru a putea înţelege relaţiei biunivoce 
dintre conceptul de administraţie publică şi acela de criză, este necesar a se avea 
ca punct de plecare patru axiome: «1. orice societate constituie un sistem, adică 
un ansamblu de structuri; 2. orice societate constituie un ansamblu de funcţii 
exercitate de diferitele structuri; 3. orice societate îşi stabileşte norme în baza 
cărora funcţionează; 4. orice societate dispune de forţe pe care le foloseşte potrivit 
normelor pentru rezolvarea funcţiilor»2.

Acestui punct iniţial i se mai adaugă în conţinut necesitatea acceptării 
teoriei că sistemele sociale sunt dotate cu proprietăţile tuturor organismelor 
vii, adică au facultăţi de autoconservare, de autoînvăţare, de autoreglare şi 
de autotransformare3, ceea ce permite să înţelegem că starea de echilibru 

evoluţia unei boli, după care urmează schimbarea în bine sau în rău. 3) Agravarea bruscă a 
unei boli cronice. 4) Lipsă acută a ceva necesar vieţii materiale sau spirituale. 5) fi g. Tensiune, 
zbucium sufl etesc. /<fr. crise, lat. crisis.»

1 A.L. Nicu, The administration's crisis multiplied by the crisis of the administrated, Acta 
Universitatis Danubius. Juridica nr. 3/2014.

2 I. Alexandru, op. cit., p. 48.
3 J. Piaget, Le structuralisme, PUF, coll « Que sais-Je ? », Paris, 1968, p. 6-16, citat de

I. Alexandru, op. cit., p. 48.
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social are un caracter dinamic. Practic, echilibrul social depinde de relaţiile 
de interdependenţă dintre structurile, funcţiile, normele şi forţele defi nitorii 
pentru societate, de aceea criza se produce atunci când « un sistem care 
tindea spre echilibru începe să tindă spre dezechilibru », « fenomen care are 
loc atunci când sistemul social global recepţionează brutal şi în plin ceea ce se 
numeşte provocarea istoriei, adică se confruntă cu o difi cultate importantă de 
origine internă sau externă de natură diferită (religioasă, culturală, economică, 
geo-climatică etc.) iar societatea se dovedeşte a fi  incapabilă să răspundă sau 
să se adapteze acestei provocări1 ».

Aşa cum se arată în literatura de specialitate, elementele pentru ieşirea 
dintr-o criză economică2 sunt: responsabilitatea; puterea; legitimitatea; buna 
guvernare; reglementarea. Apreciem că aceste elemente sunt necesare pentru 
ieşirea din orice criză socială, iar buna guvernare este unul dintre elementele 
indispensabile ieşirii din criză. Cum guvernarea are ca principală componentă 
activitatea prin care se organizează executarea, se execută şi se asigură 
executarea legii, activitate numită administraţie publică, rezultă că echilibrul 
social depinde de calitatea administraţiei publice, iar ieşirea din criză depinde 
şi ea de administraţia publică.

În ceea ce priveşte impactul crizei administraţiei şi administraţilor asupra 
calităţii activităţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă, cadrul normativ existent 
este punctul de plecare în înţelegerea acestui impact.

3. Cercetarea ştiinţifi că

Referitor la organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
pentru situaţii de urgenţă, legiuitorul a precizat că „serviciile de urgenţă 
profesioniste se constituie în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti ca 
servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă”, „serviciile de urgenţă voluntare se constituie ca servicii 
publice descentralizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor, 
oraşelor şi comunelor” şi „Inspectoratul General se înfi inţează ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.”3 Deci, deopotrivă verigi 
din administraţia publică locală şi din administraţia publică centrală au 
responsabilitatea legală de a gestiona situaţiile de urgenţă. În consecinţă, criza 
administraţiei are o implicaţie directă asupra calităţii activităţii de gestionare 
a situaţiilor de urgenţă. De asemenea, guvernaţii sunt fie cei sinistraţi, fie 
martori la situaţii de urgenţă care pot ajuta la creşterea efi cacităţii intervenţiilor 
personalului care gestionează situaţia de urgenţă sau care pot încetini viteza de 
acţiune a acestora. În consecinţă, capacitatea lor de a reacţiona pozitiv, spiritul 
lor civic, ambele determinate de nivelul de educaţie pot ajuta sau împiedica 
intervenţia pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

1 I. Alexandru, op. cit., p. 49.
2 Propuse de dr. Andrew Pettogrew, professor de strategie şi organizare, Said Business 

School, Universitatea Oxford, decorat cu Order of the British Empire. A se vedea şi A.L. Nicu, 
The administration's crisis multiplied by the crisis of the administrated, Acta Universitatis 
Danubius. Juridica, nr. 3/2014.

3 Art. 1 alin. (2), (3) şi (4), O.G. nr. 88/2001, modifi cată.
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Referitor la criza administraţiei ca factor care poate infl uenţa managementul 
situaţiilor de urgenţă, se impune analizată criza resursei umane din 
administraţie. Amintitul exemplu – Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri 
necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, ne vorbeşte despre faptul că 
funcţionarii publici, care au promovat cele optzeci de mii de acţiuni în instanţă 
pentru a se constata ilegalitatea măsurii de reducere cu 25% a salariilor, 
nu puteau să manifeste o stare de confort psihic în exercitarea atribuţiilor 
de serviciu pe perioada reducerii salariului. Astfel, revenind la elementele 
necesare pentru ieşirea dintr-o criză economică1 apreciem că buna guvernare, 
responsabilitatea şi reglementarea reprezintă triunghiul în interiorul căruia 
reţeta de ieşire din criză se defi neşte astfel încât să se iasă din criză sau astfel 
încât aceasta să se adâncească. În exemplul referitor la unele măsuri necesare în 
vederea restabilirii echilibrului bugetar adoptate în anul 2010 buna guvernare şi 
reglementarea nu au constituit instrumente utilizate onest pentru ca personalul 
din sectorul bugetar, în general, funcţionarii publici care acţionează în domeniul 
gestionării situaţiilor de urgenţă, în particular, să fi e motivat în acţiunile zilnice 
de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. Astfel, în primul rând, înainte de intrarea 
în vigoare a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului 
plătit din fonduri publice2 şi a O.U.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri 
pentru recuperarea reducerilor salariale3 au existat reduceri de personal, corpul 
funcţionarilor publici fi ind sensibil diminuat, pierzându-se o parte din resursa 
umană a cărei experienţă practică a fost cu greu câştigată în timp şi crescând 
încărcarea cu sarcini de serviciu a personalului rămas în funcţie, în condiţiile 
unei salarizări diminuate. În al doilea rând, pe fl uturaşul de salariu nici după 
aplicarea măsurilor de restituire a sumelor cu care au fost diminuate veniturile 
în iulie 2010, nu se regăsesc sumele din iulie 2010, ci sume diminuate. De altfel, 
însăşi Legea nr. 285/2010 a introdus o eroare de calcul, în sensul că în art. 1 
alin. (1) prevedea: „Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor 
de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de 
încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice 
pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.” Deci, se vorbeşte despre 
luna octombrie, nu despre luna iulie 2010 ori august 2010, ceea ce a generat 
diferenţe.

Faptul că în prezent există o Lege-cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice – Legea nr. 284/20104 neaplicată la 
patru ani de la publicarea în Monitorul Oficial prin prorogarea repetată a 
termenului de intrare în vigoare nu este un semn de bună guvernare şi nici 
de responsabilitate. Practic, din interese meschine, politice, se păstrează 
discrepanţele între categoriile de personal care activează în zona serviciilor 
publice, prin aplicarea unor norme juridice speciale care reglementează salariile 
în diferitele domenii din sectorul public.

1 A se vedea nota 19.
2 Publicată în M. Of. nr. 878 din 28 decembrie 2010.
3 Actul normativ a fost publicat în M. Of. nr. 340, din 18 mai 2012 şi a intrat în vigoare la 

data publicării.
4 Publicată în M. Of. nr. 877 din 28 decembrie 2010.
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O analiză sumară a reglementărilor privind buna guvernare ne conduce 
la următoarele câteva concluzii. În spaţiul Uniunii Europene buna conduită 
administrativă este considerată una dintre valorile sociale fundamentale, 
expresia acestei concepţii fi ind adoptarea de către Parlamentul european a 
Codului european al bunei conduite administrative. Este remarcabilă redactarea 
scurtă, clară şi concisă a acestui Cod, modul de prezentare a normelor juridice 
din acest act normativ fi ind expresia ideii că nu poţi realiza o bună guvernare 
decât dacă ai clare direcţiile de acţiune, mijloacele de acţiune şi este complet 
reprezentată fi ecare acţiune viitoare. Analizând legislaţia românească pentru a 
vedea care este conţinutul juridic al bunei conduite administrative se constată 
că există o mulţime de acte normative care constituie instituţia juridică 
denumită „buna conduită administrativă”. Dintre acestea fac parte: Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modifi cările 
la zi1, Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici2, 
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice3, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali4, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul 
funcţionarului public denumit manager public5, Legea nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei6 şi Legea nr. 7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar7.

Principiile care trebuie să guverneze conduita administrativă pentru ca 
aceasta să se încadreze în zona «bună conduită administrativă » sunt, conform 
Codului european al bunei conduite administrative, legalitatea, nediscriminarea, 
proporţionalitatea, lipsa abuzului de putere, imparţialitate şi independenţă, 
obiectivitate, încredere legitimă, coerenţă şi consiliere, echitate, curtoazie8. 
Codul european de bună conduită administrativă conţine, din punct de vedere 

1 Legea nr. 188/1999 republicată în M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007, modifi cată inclusiv 
prin: O.U.G. nr. 82/2013 şi O.U.G. nr. 18/2014.

2 Republicată în M. Of. nr. 525 din 2 august 2007.
3 Publicată în M. Of. nr. 1105 din 26 noiembrie 2004.
4 Publicată în M. Of. nr. 912 din 7 octombrie 2004, modifi cată prin Legea nr. 216/2005, 

Legea nr. 249/2006 şi Legea nr. 286/2006, Decizia Curţii Constituţionale nr. 61/2007, Legea 
nr. 144/2007, Legea nr. 35/2008, Legea nr. 58/2009 şi Legea nr. 187/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

5 O.U.G. nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public a 
fost publicată în M. Of. nr. 484/30 iunie 2008. A fost modifi cată prin Legea nr. 284/2010 
– Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legea 
nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

6 Publicată în M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003, modifi cată inclusiv prin Legea nr. 187/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi Legea nr. 255/2013 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modifi carea 
şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale. 

7 Republicată în Monitorul Ofi cial nr. 345 din 25 mai 2009 şi modifi cată prin Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Legea nr. 284/2010 – Lege-cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legea nr. 187/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

8 Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 din Codul european de bună conduită administrativă.
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procedural, prevederi cu privire la intervalul de timp în care autorul unei cereri 
sau sesizări trebuie informat despre primirea mesajului său, cu privire la obligaţia 
de a se transmite corespondenţa serviciului competent a o soluţiona, cu privire 
la obligaţia de a fi  ascultat cetăţeanul şi de a-i fi  analizate observaţiile atunci 
când prin decizia administrativă sunt determinate consecinţele care îi afectează 
acestuia drepturile sau interesele legitime şi obligaţia de a se motiva deciziile 
care aduc atingere drepturilor sau intereselor legale ale unei persoane fi zice sau 
a unei persoane juridice de drept privat şi de a se preciza căile de contestaţie.

Din cele prezentate rezultă asemănări dar şi deosebiri între reglementarea 
comunitară şi instituţia juridică românească. Deosebirile conduc spre o apreciere 
negativă a cadrului legal românesc pentru că, aşa cum arătam încă din anul 
20071, apreciem că şi la acest moment în dreptul administrativ românesc 
există prea multe reglementări separate care nu aduc un plus de calitate 
practicii administrative. De exemplu, Legea nr. 7/2004 şi Legea nr. 477/2004 
puteau fi  reunite într-o singură lege denumită: Legea privind buna conduită 
administrativă, urmând ca în articolul nr. 1 să se precizeze categoriile de 
personal cărora le este aplicabilă reglementarea. Dacă nu avem defi nite clar 
şi concis elementele defi nitorii ale bunei conduite administrative, care dau 
substanţă bunei guvernări, este greu ca personalului din instituţiile publice 
să îi apreciezi prestaţia ca fi ind o bună sau o rea conduită administrativă. De 
asemenea, cetăţeanului îi este greu să înţeleagă ce benefi cii trebuie să aştepte 
concret, prin raportare la cadrul legislativ actual, de la o persoană care lucrând 
într-o instituţie publică ar avea o bună conduită administrativă. Cetăţeanul are 
nevoie de o reglementare cât mai uşor de accesat şi de înţeles în legătură cu 
conceptul de bună conduită administrativă şi cu cel de bună guvernare, astfel 
încât să înţeleagă de ce şi în ce fel sunt cheltuiţi banii publici pentru atingerea 
acelei componente a scopului social numită bună guvernare. Apreciem, de 
asemenea, că soluţia optimă de reglementare a bunei conduite administrative 
este adoptarea Codului administrativ2 în care un capitol să fi e dedicat bunei 
conduite administrative.

În ceea ce priveşte situaţiile de urgenţă, cadrul legal reglementează 
riguros şi efi cace fl uxul informaţional şi decizional al Sistemului Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, dar lipsesc mijloacele de stimulare 
psihologică a personalului din domeniu. Practic, la ora actuală corpul profesional 
al persoanelor care lucrează în domeniul situaţiilor de urgenţă se recomandă 
singur prin profesionalism, astfel intrând în conștiinţa cetăţenilor. Ca exemplu, 
Serviciul Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare este perceput de 
cetăţeni ca o structură care acţionează atât de efi cace pentru salvarea vieţii 
oamenilor, încât în ianuarie 201o când printr-un proiect de modifi care a Legii 
sănătăţii s-a încercat restructurarea serviciului pe o direcţie diferită de cea a 
întemeietorului său, cetăţeni români au manifestat în stradă şi au determinat 
chiar schimbări majore la nivelul administraţiei publice centrale. Această stare 
de fapte dovedeşte că uneori administraţia publică, fi ind preocupată mai mult 

1 A.L. Nicu, Statutul funcţionarului public între plus şi minus, Ed. Universitaria, Craiova, 2007.
2 Încă din anul 2002 s-a susţinut necesitatea adoptării de către Parlamentul României 

a Codului administrativ şi a Codului de procedură administrativă. A se vedea I. Nedelcu, 
A.L. Nicu, Drept administrativ, Ed. Themis, Craiova, 2002.
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de aspectele crizei economice decât de faptul că administraţia există pentru a-i 
sluji pe cetăţeni, s-a afl at în situaţia de a proiecta reglementări care să modifi ce 
ceea ce este bun pentru guvernaţi.

4. Concluzii şi implicaţii

În concluzie, personalului din sectorul public, în general, personalului care 
gestionează situaţiile de urgenţă, în special, i se cere să acţioneze rapid, cu maximă 
efi cacitate şi efi cienţă, politicos, în condiţiile în care în media şi în relaţiile sociale 
curente nu se manifestă suficient respect şi preţuire pentru această resursă 
umană (extinzându-se în mod greşit, apreciem noi, referirile de la cazurile izolate 
de corupţie la imaginea majorităţii persoanelor care lucrează în administraţia 
publică), ignorându-se faptul că acest personal acţionează în condiţiile de salarizare 
menţionate, utilizând o bază materială frecvent învechită sau incompletă.

Pentru a preveni orice criză a serviciilor publice, cu fundament mai mult sau mai 
puţin economic, administraţia publică centrală şi locală din România trebuie să îşi 
formeze un corp de specialişti în previziune şi programare, sociologi, economişti şi 
jurişti, care să urmărească atent fenomenele sociale şi să pregătească din timp actele 
normative care trebuie să acţioneze ca mijloc de reglare socială.

Media are datoria morală să ajute populaţia să înţeleagă fenomenele 
sociale, nu să alarmeze. De asemenea media are datoria morală de a susţine şi 
promova valorile din resursa umană a serviciilor publice, preţuirea cetăţenească 
alături de un sistem de retribuire corect şi echilibrat în toate serviciile publice şi 
de un sistem de recompense morale de tip diplome, trofee, care să conteze la 
evaluarea profesională anuală a personalului ar contribui la creşterea calităţii 
serviciilor publice şi l-ar ajuta pe acesta să contribuie la demultiplicarea 
ordinului de mărime al crizei.

Deci, dacă se doreşte prevenirea crizelor în domeniul serviciilor publice 
din România, trebuie ca fi ecare cetăţean – de la demnitar până la copil – să 
dovedească, modestie, responsabilitate, o conduită conformă cadrului legal1, 
iar legiuitorul împreună cu guvernanţii au obligaţia de a realiza cadrul legal 
şi material potrivit pentru ca funcţionarii din sectorul bugetar să poată lucra 
în condiţii decente. Atunci prestaţia lor va asigura împlinirea scopului social 
şi va asigura prevenirea crizelor de orice fel. Măsurile de austeritate sunt 
medicamente pentru relaţii sociale bolnave, nu măsuri de prevenire a crizelor 
viitoare. Crizele economice, sociale şi, pe cale de consecinţă, politice, se previn 
printr-o bună guvernare.

1 Spre exemplu, satul Rast din Judeţul Dolj a fost strămutat, dar cetăţenii au ignorat 
pericolul la care se expun şi au revenit în vechiul amplasament, aşa cum se arată la adresele: 

http://www.mediafax.ro/social/reportaj-oamenii-din-rast-locuiesc-in-casele-afectate-de-
inundatiile-din-2006-desi-au-un-sat-nou-foto-10664054; http://www.mediafax.ro/social/ 
reportaj-oamenii-din-rast-locuiesc-in-casele-afectate-de-inundatiile-din-2006-desi-au-un-sat-
nou-foto-10664054; http://www.gandul.info/stiri/rastu-nou-satul-cu-sute-de-case-construit-
degeaba-pentru-sinistratii-din-dolj-6527377
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1. Introducere

O problemă dezbătută în scrierile doctrinare, privitor la ierarhia normativă 
a regulilor de drept, se referă la „cine determină locul regulilor scrise în ierarhia 
normativă (şi implicit a sistemului de acte juridice prin care acţionează autorităţile 
publice n.n.)”1. Teza la care ne raliem este aceea potrivit căreia: în cazul statelor 
care au o constituţie scrisă, după cum este şi cazul dreptului românesc, ierarhia 
actelor juridice normative este stabilită de Constituţie şi, în subsidiar, raportat 
la criteriul autorităţilor de la care provin, de locul acestora este stabilită tot prin 
Constituţie2. În cazul actelor juridice administrative forţa juridică a actului acestora 
se regăseşte în sistemul strict ierarhizat al administraţiei publice. Astfel s-a arătat3 
că actele cu forţă juridică inferioară trebuie să se conformeze actelor cu forţă 
juridică superioară; actele inferioare pot fi  anulate, modifi cate sau suspendate 
prin actele cu forţă juridică superioară, fără a se putea emite, de regulă, acte în 
domeniul de competenţă al organului ierarhic inferior.

În concordanţă cu opinia mai sus menţionată, se poate conchide că într-un 
sistem al autorităţilor publice în care nu există raporturi de subordonare 
(administraţia publică locală), forţa juridică superioară a actelor administrative 
(hotărâri ale consiliilor locale şi judeţene) impune doar conformitatea acestora 
cu actele administrative cu forţă juridică inferioară (dispoziţii ale primarului 
sau a preşedintelui consiliului judeţean) nu şi anularea, modificarea sau 
desfi inţarea acestora din urmă. Mai departe, având în vedere că legiuitorul a 
stabilit în general competenţa4 fi ecărei autorităţi publice, această competenţă 
legală poate fi  completată prin adăugarea unor atribuţii suplimentare prin acte 
normative numai dacă legea permite acest lucru în mod expres.5 Cu privire la 

1 A.R. Lazăr, Legalitatea actului administrativ, Ed. All Beck, București, 2004, op. cit., p. 52. 
2 Ibidem.
3 A. Trăilescu, Unele consideraţii referitoare la raporturile dintre autorităţile administraţiei 

publice şi actele acestora, în Dreptul nr. 10-11/1995; A se vedea A.R. Lazăr, Legalitatea actului 
administrativ, Ed. All Beck, București, 2004, op. cit., p. 53.

4 Competenţa înţeleasă ca „acea investire pe care trebuie să o aibă autorul de fapt al unui 
act administrativ, astfel încât aceasta să fi e şi autorul său de drept” O. Podaru, În căutarea 
autorului actului administrativ (I) – eseu asupra competenţei organelor administrative, în 
Revista de Drept Public nr. 2/2008, p. 12, Pentru alte defi niţii a se vedea: T. Drăganu, Actele de 
drept administrativ, Ed. Ştiinţifi că, Bucureşti, 1959, p. 108; R.N. Petrescu, Drept administrativ, 
vol. I, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994, op. cit., 2004, p. 60.

5 Pentru exemplifi care a se vedea O. Podaru, În căutarea autorului actului administrativ 
(I) – eseu asupra competenţei organelor administrative, op. cit., p. 21: competenţa primarului 
stabilită prin art. 63 din Legea nr. 215/2001 (republicată) nu poate fi  completată prin acte 
normative de vreme ce art. 63 alin. (2) teza a II-a o spune fără echivoc: „... primarul îndeplineşte 
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acest ultim aspect s-a subliniat importanţa practică a constatării, în sensul că: 
actele administrative normative care ar stabili atribuţii în sarcina primarului 
ar fi  ilegale şi, prin urmare, primarul nu este ţinut să le respecte. În cazul unei 
eventuale acţiuni în contencios administrativ împotriva unui ipotetic refuz 
„nejustifi cat” de a soluţiona o cerere el putând ridica excepţia de nelegalitate 
a acestui act normativ1.

Legalitatea, ca o condiţie de valabilitate a actului administrativ este 
abordată în mod diferit în doctrina românească2. Potrivit unei metode de 
abordare, în viziunea reprezentanţilor Şcolii de Drept Clujene, legalitatea3 
este califi cată drept o condiţie de valabilitate a actelor administrative, alături 
de oportunitate4. Potrivit unor alţi autori, reprezentanţi ai Şcolii de Drept 
de la Bucureşti, legalitatea reprezintă corolarul condiţiilor de valabilitate iar 
oportunitatea o cerinţă (dimensiune) a legalităţii.

În fi nal, fără a considera necesar a ne pronunţa într-un sens sau altul, facem 
referire la opinia prof. Tudor Drăganu privitor la condiţiile de valabilitate a 
actelor administrative: „acestea nu sunt în realitate decât aspecte ale unei singure 
condiţii, care se exprimă în obligaţia ca aceste acte să fi e emise cu respectarea 
dispoziţiilor legale în vigoare”5.

Un aspect esenţial care trebuie precizat în cazul actelor administrative, 
deopotrivă incident şi în alte sisteme de drept, vizează forma ca element de 

şi alte atribuţii stabilite prin lege”, În schimb, în ceea ce-l priveşte pe prefect, art. 24 alin. (2) din 
Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, stabileşte atribuţiile principale.

1 A se vedea O. Podaru, În căutarea autorului actului administrativ (I) – eseu asupra 
competenţei organelor administrative, în Revista de drept public, nr. 2/2008, op. cit., p. 21.

2 A se vedea cele două curente – Şcoala de la Cluj şi Şcoala de la Bucureşti, privitor la 
relaţia legalitate – oportunitate în lucrările autorilor: I. Alexandru, M. Cărăuşan, S. Bucur, Drept 
administrativ, ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, op. cit., 2007, 
p. 361-364; A.R. Lazăr, Legalitatea actului administrativ, Ed. All Beck, 2004 op. cit., 2004, p. 162-
168; D. Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. 2, ediţia II, 2010, op. cit., vol. II, 2004, p. 26; 
V. Vedinaş, Drept administrativ, Ed. Universul Juridic, 2007, op. cit., 2007, p. 86-86; A. Iorgovan, 
Tratat de drept administrativ, Vol. I, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001 op. cit., vol. II, p. 41-52. 

3 Legalitatea a fost defi nită în doctrină ca reprezentând conformitatea actului respectiv cu 
legea fundamentală, cu legile elaborate de Parlament, cu Ordonanţele de Guvern şi cu toate 
celelalte acte normative care au o forţă juridică superioară. V. Vedinaş, Drept administrativ, op. 
cit., Ed. Universul Juridic, București, 2007, p. 86.

4 Oportunitatea actului administrativ, derivă din capacitatea pe care o are organul care 
emite actul de a alege, dintre mai multe soluţii posibile şi egale, în aceeaşi măsură, pe cea care 
corespunde cel mai bine interesului public care trebuie satisfăcut. Ea relevă astfel calitatea 
actului administrativ de a satisface atât rigorile stricte ale legii, cât şi o nevoie socială 
determinată, într-un timp şi loc date. Dacă legalitatea evocă faptul că actul corespunde literei 
legii, oportunitatea reprezintă conformitatea actului administrativ în mod prioritar cu spiritul 
legii, fără a se identifi ca cele două noţiuni. V. Vedinaş, Drept administrativ, Ed. Universul 
Juridic, op. cit., 2007, p. 86. I. Iovănaş, (Drept administrativ, op. cit., 1997, p. 49) arăta că „prin 
oportunitate înţelegem realizarea sarcinilor şi atribuţiilor legale în termen optim, cu cheltuieli 
minime de resurse materiale şi spirituale dar cu efi cienţă cât mai mare, precum şi alegerea celor 
mai potrivite mijloace pentru realizarea scopului legii.”

5 T. Drăganu, Actele de drept administrativ, Ed. Știinţifi că, București, 1959, op. cit., p. 107.
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valabilitate a acestor acte. Dacă în dreptul privat forma1 nu reprezintă decât 
în mod excepţional o condiţie de valabilitate a actului juridic civil, ca efect al 
principiului consensualismului,2 în dreptul public forma este esenţială, la care 
se adaugă o procedură riguroasă, a cărei nerespectare atrage sancţiuni privitor 
la acel actul. În consecinţă, se poate concluziona că forma actului administrativ 
este guvernată de principiul formalismului, care reprezintă trăsătură dominantă 
a dreptului public.

2. Aspecte teoretice

O confuzie care trebuie avută în vedere se referă la distincţia dintre formă şi 
procedură, cu toate că există o tendinţă în acest sens,3. Prin formă trebuie avută 
în vedere totalitatea elementelor formale conţinute de un act administrativ 
privit ca instrument (adică înscrisul constatator sau suportul material care 
redă manifestarea de voinţă n.n.) iar prin procedură totalitatea elementelor 
formale pe care legea le prevede ca fi ind necesare pentru emiterea unui act 
administrativ, dar care sunt extrinseci instrumentului care conţine voinţa 
administraţiei.4

În acest sens s-a arătat în mod bine fundamentat5, opinie la care ne 
alăturăm, că, alături de procedură, forma are ca scop delimitarea voinţei 
administraţiei, privită ca potenţial pericol pentru drepturile şi libertăţile 
administraţilor. Cu puţine excepţii [ex. situaţia prevăzută de art. art. 38 alin. (1) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind reglementarea contravenţiilor n.n.6], 

1 Forma actului juridic civil a fost menţionată ca: „acea condiţie a actului juridic, generală, 
extrinsecă, şi, după caz esenţială sau neesenţială, care se referă al modalitatea de exteriorizare 
a voinţei făcută cu intenţia de produce efecete juridice”. I. Dogaru, N. Popa, D.C. Dănişor, S. 
Cercel, Bazele dreptului civil, vol. I. Teoria generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 467, sau 
„acea condiţie care constă în modalitatea de exteriorizare a manifestării de voinţă cu intenţia 
de a modifi ca ori stinge un raport juridic civil concret”. Gh. Beleiu, Drept civil român, ed. a X-a, 
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2005, p. 179. Sub aspect terminologic, lato sensu, prin forma 
actului juridic se desemnează trei cerinţe de formă: 1) forma cerută pentru însăşi valabilitatea 
actului - forma ad validitatem; 2) forma cerută pentru proba actului – forma ad probationem; 
3) forma cerută pentru opozabilitatea actului faţă de alte persoane, terţi.

2 A se vedea I. Dogaru, N. Popa, D.C. Dănişor, S. Cercel, Bazele dreptului civil, vol. I. Teoria 
generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 467-473.

3 G. Dupuis, La presentation de l’acte adminstratif, în G. Dupois (coord), Sur la forme et la 
procedure de l’acte administratif, Economica, Paris, 1978, p. 9-10.

4 A se vedea O. Podaru, Actul administrativ – formă şi elemente de formă, în Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai nr. 2/2007, Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2007, p. 89. Ibidem, a se vedea 
nota 3 de la pagina 89 privitor la alte opinii în doctrină, cât şi criticile adusă acestora de către 
autorul ante-citat.

5 Pentru o abordare complexă, a se vedea, O. Podaru, Actul administrativ – formă şi 
elemente de formă, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, op. cit., 2007, Ed. All Beck Publishing 
House, București, p. 88-104.

6 Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este prezent la constatarea 
contravenţiei şi sancţiunea este aplicată de agentul constatator. Trebuie precizat că nu 
avertismentul (care este o sancţiune contravenţională) ci actul administrativ de aplicare a 
acestei sancţiuni reprezintă excepţia principiului formalismului: actul administrativ poate 
fi  emis şi oral dar numai când legea prevede expres acest lucru. A se vedea în acest sens 
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forma scrisă a actului este o condiţie, chiar a existenţei acestuia, în caz contrar 
nu se va putea proba existenţa faptei contravenţionale1. Aşadar, forma scrisă 
este mai mult decât o condiţie esenţială, este una existenţială. Structura 
actului este completată de semnătură, ambele formând un tot unitar: ca 
principiu, se poate vorbi de un veritabil act administrativ doar atunci când 
avem un înscris semnat. Acestei cerinţe se adaugă şi celelalte aspecte formale, 
esenţiale (contrasemnătura, motivarea ş.a.) ori neesenţiale (antetul, titlul, 
aspecte legate de înregistrarea actului etc.). Toate se aşează aşadar în ordinea 
importanţei lor, condiţionând existenţa sau efi cacitatea actului emis, ori doar 
efi cienţa activităţii administraţiei.

3. Cercetare știinţifi că

Doctrina franceză, unde principiul legalităţii este sinonim cu statul 
de drept2, face referire la dreptul de apreciere al administraţiei publice 
pentru a evoca acţiunea acesteia într-un cadru îngăduit de lege. Noţiunea de 
oportunitate este folosită pentru a evoca o acţiune de fapt a administraţiei 
publice, în situaţii excepţionale, acţiune necesară (deci oportună) dar contrară 
legii. În continuare, autorii tezei arată că scopul administraţiei publice, şi anume 
realizarea interesului public, este întotdeauna un element de legalitate, în timp 
ce mijloacele pentru atingerea acestui scop sunt aspecte ce ţin de oportunitate3.

Literatura franceză de profi l distinge în identifi carea şi ierarhia surselor 
legalităţii între normele scrise care nu provin din cadrul administraţiei (cum 
sunt Constituţia, Convenţiile internaţionale, actele juridice ale Uniunii Europene, 
legile), practica judiciară şi principiile generale ale dreptului, normele ce provin 
din cadrul administraţiei însăşi4.

O veritabilă garanţie a legalităţii activităţii administraţiei publice franceze 
o conferă Consiliul de Stat (Conseil d`Etat) care, după cum s-a subliniat în 
doctrina franceză5, a jucat un rol decisiv în limitarea puterilor executivului, 
mai ales prin utilizarea mijlocului procedural al recursului pentru exces de 
putere6. Analiza literaturii juridice române referitoare la consiliul de Stat relevă 
o abordare comparativă şi sintetică a acestei prestigioase instituţii care, după 

O. Podaru, Actul administrativ – formă şi elemente de formă, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, 
Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2007, op. cit., 2007, p. 91.

1 M. Ursuţa, Procedura contravenţională, ed. a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2009, p. 129. Lucrarea deja consacrată în materia pe care o tratează, 
o apreciem ca exhaustivă în abordarea procedurii contravenţionale în dreptul românesc.

2 A. de Laubadere, J.C. Venezia, Y. Gaudement, Traite de Droit Administratif, Tome 1, 14ed, 
L.G.D.J., Paris, 2001, p. 593. 

3 G. Vedel, P. Devolve, Droit administratif, P.U.F., 10 eme ed., Paris, 1988, p. 442 citat din
A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, op. cit., vol. II, 2005, p. 44.

4 C. Debbasch, Institutiones et droit administratifs, 4eed., Presses Universitaires de France, 
1998, p. 334-351; A. van Lang, G. Gondouin, V. Inseguet-Brisset, Dictionnaire de Droit 
Administratif, op. cit., 1997, p. 173; J. Morand-Deviller, Cours de droit administratif, 5e ed., 
Montchrestien, E.J.A., 1997, p. 239. 

5 J. Schwarze, Droit administratif europeen, Offi ce des Publications offi cielles des communautes 
europeennes, Bruylant, 1994, p. 224-225. 

6 A.R. Lazăr, Legalitatea actului administrativ, Ed. All Beck, București, 2004, op. cit., p. 52.
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cum s-a arătat, în activitatea sa îşi asumă o dublă funcţie: jurisdicţională şi 
consultativă. Consiliul este jurisdicţia administrativă supremă care anulează 
toate actele administraţiei emise prin încălcarea principiului legalităţii şi 
statuează privind responsabilitatea sa. Cetăţeanul este astfel, în mod efi cace, 
protejat împotriva exceselor puterii executive. Judecător al procedurilor rapide, 
în caz de urgenţă poate ordona toate măsurile necesare apărării unei libertăţi 
fundamentale la care o persoană juridică ar fi  adus o atingere. De asemenea, 
Consiliul de Stat poate cu uşurinţă să concureze Consiliul Constituţional pe 
propriul său domeniu. În esenţă, dreptul administrativ care este opera sa, a 
servit ca referinţă acestuia din urmă1.

În Germania, ca stat federal, sursele legalităţii se găsesc în Constituţie2 
şi normele valabile la nivelul naţional la care se adaugă regulile de drept 
comunitar, tratatele internaţionale, deciziile Tribunalului Constituţional Federal, 
principiile dreptului internaţional şi Constituţiile şi normele valabile al nivelul 
landurilor, precum şi norme ale autorităţilor locale.

Puterea discreţionară a administraţiei a fost analizată în doctrina germană 
cu referire la noţiunea de oportunitate. Profesorul Earnest Forsthoff arată3 că 
puterea discreţionară semnifi că ordinea juridică creată prin conformarea cu 
dreptul a tot ceea ce va fi  judecat oportun de către administraţie. Totodată, mai 
arată că în această abordare se dă administraţiei o anumită libertate prin care 
poate lua măsurile pe care le consideră oportune pentru îndeplinirea sarcinilor în 
vederea cărora acea putere i-a fost conferită4. Acelaşi autor defi neşte noţiunea 
de „putere discreţionară” ca ordinea juridică creată prin conformarea cu dreptul 
a tot ceea ce va fi  judecat oportun de către administraţie, fapt care, în opinia 
noastră, atribuie legalităţii rolul principal în activitatea administraţiei publice 
germane, care „este obligată să acţioneze cu obiectivitate şi cu respectarea legii”5 
principiu instituit de către Constituţie (art. 20 paragraful 3) şi celelalte legi (ca 
acte emise de Parlament).6

1 I. Alexandru, C. Gilia, I.V. Ivanoff, Sisteme politico - administrative europene, ed. a II-a, 
revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 261-262 şi ibidem, op. cit., ed. a I-a, 
Ed. Bibliotheca, 2007, p. 221-222. A se vedea privitor la consiliul de Stat şi I. Alexandru, 
M. Cărăuşan, I. Gorjan, I.V. Ivanoff, C.C. Manda, A.L. Nicu, C. Rădulescu, C. Săraru, Dreptul 
administrativ în Uniunea Europeană, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007, p. 162-164; A. Iorgovan, 
Tratat de drept administrativ, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, op. cit., p. 44-45; I. Alexandru, 
Drept administrativ comparat, Ed. Lumina Lex, ed. a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2003, 
p. 284-292; I. Alexandru, Drept administrativ european, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 
p. 145-147.

2 Dreptul administrativ german este „o concretizare a dreptului constituţional” 
Fr. Werner, Verwaltungs recht als konkretisirtes Verfasungrecht, DVBI, 1959, p. 527, citat din 
A.R. Lazăr, Legalitatea actului administrativ, Ed. All Beck, București, 2004, op. cit., p. 54.

3 E. Forsthoff, Traite de droit administratif allemand, traduit par A. Fromont, Etablissements 
Emilie Bruylant, Bruxells, 1969, p. 156, nota 191. A se vedea A. Iorgovan, Tratat de drept 
administrativ Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, op. cit., p. 93.

4 Doctrina română critică teza autorului german faţă de faptul că „nu face distincţie între 
actele de guvernământ şi actele administrative discreţionare”. A se vedea A. Iorgovan, Tratat de 
drept administrativ, Vol. I, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, op. cit., vol. II, p. 93

5 A.R. Lazăr, Legalitatea actului administrativ, Ed. All Beck, București, 2004, op. cit., p. 54.
6 Ibidem, op. cit., p. 54.
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4. Concluzii și implicaţii

Legea fundamentală reglementează principiul legalităţii ca unul din 
elementele esenţiale ale statului de drept și administraţiei sale, ce semnifi că, în 
fi nal, supunerea tuturor autorităţilor publice Constituţiei şi Legii, şi reprezintă o 
garanţie a persoanelor fi zice şi juridice din societatea civilă contra abuzurilor sau 
greşelilor rezultate în urma acţiunilor autorităţilor. În acest sens art. 1 alin. 5 din 
Constituţia României republicată statuează ca obligatorie respectarea Constituţiei, 
a supremaţiei sale şi a legilor, iar la art.16 alin. 2 prevede în mod imperativ 
principiul potrivit căruia „nimeni nu este mai presus de lege”.

Într-o formulare generică, la care achiesăm, în literatura juridică s-a 
consacrat opinia conform căreia prin legalitatea activităţi autorităţilor statului 
se înţelege conformarea acestora cu legile adoptate de Parlament, precum 
şi cu acte normative care au o forţă juridică superioară1. Raţionamentul este 
pe deplin întemeiat faţă de litera şi spiritul Constituţiei, legislaţiei europene 
şi practica instanţelor de contencios administrativ care permit judecătorului 
– fi e el perceput ca un reprezentant al unei instanţe judecătoreşti sau a unei 
autorităţi administrative cu atribuţii jurisdicţionale în soluţionarea unui confl ict 
– de a analiza şi sancţiona eventualele abuzuri şi greşeli ale autorităţilor statului 
aşa cum se regăsesc în legea pe care se întemeiază actul juridic atacat.

1 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ Vol. II. Forme de realizare a administraţiei 
publice. Domeniul public şi serviciul public. Răspunderea în dreptul administrativ. Contenciosul 
administrativ, ediţia 4, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, op. cit., vol. II, 2005, p. 43.
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Particularităţi ale revocării actului administrativ 
conform Legii 165 din 2013

Drd. Aurora DAMCALI1

I. Consideraţii generale

Motivele adoptării Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România2 au fost date, în principiu, 
de complexitatea și incoerenţa legilor anterioare de restituire a proprietăţilor 
și de numărul mare de notifi cări rămase nesoluţionate. Dezideratul legislativ 
privind simplifi carea s-a materializat, însă, într-o lege complicată și expusă 
acelorași incoerenţe legislative, dar și unor probleme de constituţionalitate. 
În contextul creat de noile reglementări, administraţia publică locală continuă 
să se confrunte cu probleme generate atât de complexitatea și incoerenţa 
cadrului normativ special, dar și de impactul asupra patrimoniului și bugetului 
administraţiei publice locale.

Administraţia publică locală este, cel mai frecvent, chemată să fi nalizeze 
procesul de restituire în natură sau prin echivalent a bunurilor preluate în 
perioada regimului comunist, în calitate de entitate învestită cu soluţionarea 
notifi cărilor formulate în baza legislaţiei speciale3 (evident, această calitate 
poate aparţine, în anumite situaţii specifi ce, și altor entităţi4, însă vom face 
referire în principal la administraţia publică locală ca entitate în general învestită 
cu acest gen de atribuţii). Din această perspectivă, potrivit prevederilor Legii 
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 19895, administraţia publică locală 
are plenitudine de competenţă în ce privește emiterea dispoziţiilor privind 
restituirea în natură sau acordarea de măsuri reparatorii în echivalent în prezent 
denumite măsuri compensatorii în puncte. Potrivit prevederilor coroborate ale 
Legii nr. 165/2013 expresia măsuri reparatorii în echivalent a fost înlocuită cu 
expresia măsuri compensatorii în puncte. În acest sens, în principal din prevederile 

1 Autoarea este doctorand la Facultatea de Drept a Universităţii din București, adresa de 
e-mail aurora.damcali@leuau.ro.

2 Publicată în M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013. 
3 În acest sens, art. 21 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 stabilește că: „În cazul imobilelor 

deţinute de unităţile administrativ-teritoriale restituirea în natură sau prin echivalent către 
persoana îndreptăţită se face prin dispoziţia motivată a primarilor, respectiv a primarului general 
al municipiului Bucureşti, ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean.”

4 De pildă, art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 stabilește că: „Imobilele - terenuri şi 
construcţii - preluate în mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data intrării 
în vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o societate sau companie naţională, o societate 
comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale este 
acţionar ori asociat majoritar, de o organizaţie cooperatistă sau de orice altă persoană juridică 
de drept public, vor fi  restituite persoanei îndreptăţite, în natură, prin decizie sau, după caz, prin 
dispoziţie motivată a organelor de conducere ale unităţii deţinătoare.”

5 Publicată în M. Of. nr. 75 din 14 februarie 2001.
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art. 1 din Legea nr. 10/2001 dar și din coroborarea cu alte prevederi cuprinse în 
acest act normativ, rezultă faptul că administraţia publică locală emite dispoziţii 
motivate prin care dispune fi e restituirea în natură a bunurilor care fac obiectul 
legii, fi e măsuri reparatorii prin echivalent constând în compensare cu alte 
bunuri sau servicii ori despăgubiri1.

Administraţia publică locală are printre atribuţiile sale obligaţia de a emite 
dispoziţii privind acordarea de măsuri compensatorii în puncte, denumite 
anterior măsuri reparatorii prin echivalent, după verificarea prealabilă, a 
calităţii de fost proprietar sau moștenitor al acestuia, a titlului de proprietate, 
a dovezii preluării de către stat și după stabilirea suprafeţelor imobilului pentru 
care există dreptul la despăgubire. Dispoziţia privind acordarea de măsuri 
compensatorii în puncte se comunică persoanei îndreptăţite, care are dreptul 
de a formula contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare. Dispoziţiile 
necontestate se comunică prefecturii în a cărei rază teritorială se afl ă primăria 
emitentă a dispoziţiei privind acordarea de măsuri compensatorii în puncte, în 
vederea exercitării controlului de legalitate. După verifi care și emiterea avizului 
de legalitate, prefectura comunică dispoziţia privind acordarea de măsuri 
compensatorii în puncte Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

Ulterior, în domeniu au intervenit noi reglementări concretizate în Legea 
nr. 165/2013 privind măsurile pentru fi nalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România. În contextul creat de noile reglementări, 
administraţia publică locală continuă să se confrunte cu probleme generate 
atât de complexitatea și incoerenţa cadrului normativ special, dar și de impactul 
asupra patrimoniului și bugetului administraţiei publice locale.

II. Aspecte particulare

Prin aceste modifi cări legislative s-a introdus posibilitatea invalidării totale 
sau parţiale a dispoziţiilor privind acordarea de măsuri reparatorii în echivalent 
în prezent denumite măsuri compensatorii în puncte de către Comisia 
Naţională pentru Compensarea Imobilelor din cadrul Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Proprietăţilor, situaţie care poate fi  interpretată drept un 

1 Art. 1 din Legea nr. 10/2001: „(1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile 
cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, 
precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite se 
restituie în natură sau în echivalent, când restituirea în natură nu mai este posibilă, în condiţiile 
prezentei legi. (2) În cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili măsuri 
reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu 
alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu 
soluţionarea notifi cării, cu acordul persoanei îndreptăţite, sau despăgubiri acordate în condiţiile 
prevederilor speciale privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate 
în mod abuziv.(3) Măsurile reparatorii prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau 
servicii se acordă prin decizia sau, după caz, dispoziţia motivată a entităţii învestite potrivit prezentei 
legi cu soluţionarea notifi cării. Măsurile reparatorii în echivalent constând în despăgubiri acordate 
în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor 
preluate în mod abuziv se propun a fi  acordate prin decizia sau, după caz, dispoziţia motivată a 
entităţii învestite potrivit prezentei legi cu soluţionarea notifi cării. (…)”.



281

caz particular de revocare totală sau parţială a acestor acte administrative. Dacă 
revocarea actelor administrative normative nu ridică probleme deosebite în 
practică, în general literatură juridică afi rmând principiul revocabilităţii absolute 
a acestor acte1, alta este însă situaţia în privinţa revocării actelor administrative 
individuale, așa cum sunt și dispoziţiile privind acordarea măsuri reparatorii 
în echivalent2 în prezent denumite măsuri compensatorii în puncte, mai sus 
menţionate.

Sunt relevante din această perspectivă dispoziţiile art. 17 din Legea
nr. 165/2013 potrivit cărora, Comisia Naţională pentru Compensarea 
Imobilelor are printre atribuţiile sale validarea/invalidarea în tot sau în parte 
a deciziilor emise de entităţile învestite care conţin propunerea de acordare de 
măsuri compensatorii. Aceleași atribuţii se regăsesc și în prevederile art. 22 
din Legea nr.165/2013, care stabilesc posibilitatea Comisiei Naţionale pentru 
Compensarea Imobilelor de a valida sau invalida măsurile reparatorii la nivelul 
stabilit prin decizia entităţii învestite de lege3. Este vorba despre dispoziţiile 
dispuse în temeiul art. 6 alin. (4) și ale art. 31 din Legea nr. 10/20014, respectiv: 
(i) dispoziţiile pentru acordarea de măsuri compensatorii pentru utilajele şi 
instalaţiile preluate de stat sau de alte persoane juridice odată cu imobilul și 
care sunt evidenţiate în patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate și 
(ii) dispoziţiile pentru acordarea de măsuri compensatorii persoanele fi zice, 
asociaţi ai persoanei juridice care deţinea imobilele şi alte active în proprietate la 
data preluării acestora în mod abuziv. Pentru aceste situaţii, calitatea de entitate 

1 V. Vedinaș, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, București, 2004, p. 68. 
2 În practica judiciară s-au exprimat și opinii contrare potrivit cărora dispoziţiile emise în 

temeiul Legii nr. 10/2001 ar avea natura unui act juridic civil, I.C.C.J, secţia I civilă, decizia nr. 
1819 din 11 iunie 2014.

3 Art. 22 din Legea nr. 165/2013 prevede: „Prin excepţie de la procedura de evaluare 
prevăzută de art. 21 alin. (6) şi (7), Secretariatul Comisiei Naţionale analizează dosarele care 
conţin decizii emise în temeiul art. 6 alin. (4) şi art. 31 din Legea nr. 10/2011, republicată, cu 
modifi cările şi completările ulterioare, şi propune Comisiei Naţionale validarea sau invalidarea 
măsurilor reparatorii la nivelul stabilit prin decizia entităţii învestite de lege.”

4 Art. 6 alin. (4) din Legea nr. 10/2001: „(4) În situaţia în care utilajele şi instalaţiile solicitate 
sunt evidenţiate în patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, altele decât cele prevăzute 
la art. 21 alin. (1) şi (2), după stabilirea contravalorii acestora, prin decizia entităţii implicate în 
privatizare se va propune acordarea de despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de 
stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.”

Art. 31 din Legea nr. 10/2001: „(1) Persoanele arătate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la 
despăgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod abuziv.(2) De prevederile alin. (1) nu benefi ciază persoanele fi zice sau 
juridice care au primit despăgubiri până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în condiţiile art. 5.
(3) Măsurile reparatorii prin echivalent prevăzute la alin. (1) se propun după stabilirea valorii 
recalculate a acţiunilor, prin decizia motivată a Autorităţii pentru Valorifi carea Activelor Statului.
(4) Recalcularea valorii acţiunilor se face în baza valorii activului net din ultimul bilanţ contabil, 
cu utilizarea coefi cientului de actualizare stabilit de Banca Naţională a României prin Ordinul 
nr. 3/2011 privind coefi cientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 până la data 
de 14 februarie 2001 şi a indicelui infl aţiei stabilit de Institutul Naţional de Statistică, precum şi a 
prevederilor Legii nr. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societăţilor pe acţiuni, în cazul în 
care bilanţul este anterior acesteia. Actualizarea se face până la data de 14 februarie 2001.”
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învestită cu soluţionarea notifi cărilor și respectiv de emitent al dispoziţiilor în 
cauză aparţine Autorităţii pentru Valorifi carea Activelor Statului.

Nici prevederile art. 17 și nici cele ale art. 22 din Legea nr. 165/2013 nu fac 
vreo distincţie cu privire la dispoziţiile care pot face obiectul invalidării, prin 
raport la data emiterii acestora, adică dispoziţiile emise înainte de adoptarea 
Legii nr. 165/2013 sau după adoptarea acesteia. În lipsa unei astfel de precizări 
în cuprinsul normei rezultă că dreptul Comisiei Naţionale pentru Compensarea 
Imobilelor de a invalida se referă atât la dispoziţiile privind acordarea de măsuri 
reparatorii în echivalent care erau deja emise și comunicate la data apariţiei legii 
cât și la dispoziţiile emise ulterior acestei date.

Întrebarea care se pune este aceea dacă o astfel de invalidare este posibilă 
din raţiuni referitoare la legislaţia internă specială, respectiv art. 1 alin. (6) 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/20041, dar și din perspectiva
art. 15 alin. (2) din Constituţie. Nu în ultimul rând, efectele generate de legislaţia 
internă trebuie analizate inclusiv din perspectiva jurisprudenţei CEDO.

Principiul legalităţii guvernează atât activitatea administraţiei în ansamblu, 
cât și viabilitatea actelor administrative. Dacă administraţiei i se recunoaște 
puterea discreţionară de emitere a actelor administrative cu respectarea 
principiului legalităţii, putem vorbi de aceeași putere discreţionară în ceea ce 
privește revocarea acestora.

Din perspectiva europeană, legalitatea este privită mult mai suplu și fl exibil, 
fi ind preferate unele principii noi, frecvent invocate în jurisprudenţa CEDO, 
dintre care un rol important îl are principiul siguranţei raporturilor civile și al 
protecţiei intereselor legitime, fapt ce poate conduce la o îngustare a cauzelor 
de revocare chiar și în ipoteza actelor nelegale.

Nu în ultimul rând, din perspectiva principiului constituţional al 
neretroactivităţii legii, pentru ipoteza dispoziţiilor privind acordarea de 
măsuri reparatorii prin echivalent emise și comunicate anterior adoptării Legii 
nr. 165/2013, o astfel de invalidare nu ar fi  posibilă.

În concret, din perspectiva Legii contenciosului administrativ, respectiv art. 1 
alin. (6), aparent revocarea actului administrativ este posibilă dacă bunul nu a 
intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice. Dacă acceptăm că circuitul 
civil reprezintă totalitatea actelor prin care un bun circulă de la o persoană la 
alta, putem trage concluzia că intră în circuitul civil numai acele acte care au 
un conţinut patrimonial. În mod cert dispoziţiile privind acordarea de măsuri 
reparatorii prin echivalent au un conţinut patrimonial și acestea conferă 
proprietarilor anumite drepturi, drepturi care pot fi  inclusiv înstrăinate, gajate 
sau transmise prin moștenire.

Ulterior, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor din cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, potrivit art. 17 și art. 22 
coroborat cu art. 25 din Legea nr. 165/20132, poate emite decizii de invalidare 
sau validare a dispoziţiei emise de autoritatea publică locală sau de orice altă 

1 Publicată în M. Of. nr. 1.154 din 7 decembrie 2004. 
2 Art. 25 din Legea nr. 165/2013: „(1) Decizia de compensare emisă de Comisia Naţională 

se comunică persoanelor îndreptăţite, în termen de 45 de zile de la data emiterii.(2) Decizia 
de invalidare emisă de Comisia Naţională se motivează şi se comunică atât titularilor, cât şi 
entităţilor învestite de lege, în termen de 60 de zile de la data emiterii.”
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entitate care are astfel de atribuţii. Așadar, raportat la caracteristicile sale și la 
efectele pe care le produce, actul administrativ de invalidare este în opinia mea 
o veritabilă măsură de revocare manifestată de un organ superior în ierarhia 
stabilită de legislaţia restituirilor. Din interpretarea per a contrario a art. 1 
alin. (6) din Legea nr. 554/2004, rezultă însă că actul administrativ unilateral poate 
fi  revocat numai dacă nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice.

În fi nal, voi analiza constituţionalitatea prevederilor cuprinse în art. 17 și 
art. 22 din Legea nr. 165/2013 prin raport la efectele actelor administrative 
de invalidare asupra dispoziţiilor emise anterior apariţiei legii. Supremaţia 
Constituţiei reprezintă unul dintre principiile generale care guvernează statul 
român, fi ind enunţată chiar în cuprinsul art. 1 din Constituţie1. În ce privește 
neretroactivitatea legii, datorită importanţei pe care aceasta o joacă în ordinea 
juridică, a fost ridicată la nivel de principiu constituţional în temeiul art. 15 alin. (2) 
din Constituţie, care stabilește că legea dispune numai pentru viitor, neavând 
putere retroactivă. Este fără dubiu astfel că o lege, odată adoptată, produce și 
trebuie să producă efecte numai pentru viitor2.

Așa după cum rezultă din cele expuse anterior, în temeiul art. 17 și art. 22 
coroborate cu art. 25 din Legea nr. 165/20133, s-a instituit posibilitatea Comisiei 
Naţionale pentru Compensarea Imobilelor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor, de a emite decizii de invalidare sau validare a dispoziţiilor 
privind măsurile compensatorii în echivalent dispuse de autoritatea competentă 
potrivit Legii nr. 10/2001. În acest fel, se creează o situaţie în care dispoziţiile emise 
în baza Legii nr. 10/2001 și care nu erau supuse unui control de conformitate 
potrivit legislaţiei în vigoare la data emiterii, sunt supuse unui astfel de control 
în baza unui act normativ adoptat ulterior emiterii acestora. Or, aplicarea faţă de 
un act administrativ deja emis a unor norme legale noi care ar putea conduce la 
lipsirea acestuia de efecte prin invalidarea sa de către autorităţile stabilite de legea 
specială, contravine principiului neretroactivităţii legii civile.

Din altă perspectivă, este, de asemenea, important de observat faptul 
că, prin raport la instrumentul juridic prin care se realizează revocarea unui 
act administrativ, aceasta poate fi  defi nită ca operaţiunea juridică prin care 
autoritatea publică competentă își manifestă expres voinţa de a desfiinţa 
un act administrativ anterior, revocarea reprezentând astfel ea însăși un act 
administrativ.

Prin urmare, invalidarea unei dispoziţii privind acordarea de măsuri 
reparatorii în echivalent în prezent denumită măsuri compensatorii în puncte 
se face în temeiul unui act administrativ, emis de această dată de către Comisia 
Naţională pentru Compensarea Imobilelor. Or, acest act administrativ de 
revocare, emis în temeiul Legii nr. 165/2013, va produce la rândul său efecte 

1 Art. 1 alin. (5) din Constituţie: „(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale 
și a legilor este obligatorie.”

2 A se vedea I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constituţia României. Comentariu pe articole, 
Ed. C.H. Beck, București, 2008, comentariul de la art. 15, p. 15 și urm.

3 Art. 25 din Legea nr. 165/2013: „(1) Decizia de compensare emisă de Comisia Naţională 
se comunică persoanelor îndreptăţite, în termen de 45 de zile de la data emiterii.(2) Decizia 
de invalidare emisă de Comisia Naţională se motivează şi se comunică atât titularilor, cât şi 
entităţilor învestite de lege, în termen de 60 de zile de la data emiterii.”
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retroactive, statuând asupra unei situaţii juridice consumate sub imperiul 
legii vechi, lege care nu prevedea posibilitatea unui control de conformitate 
(și implicit a unei astfel de revocări), încălcând în același timp și securitatea 
raporturilor juridice, principiu consacrat inclusiv prin jurisprudenţa CEDO. În 
acest sens, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie s-a pronunţat în mai multe rânduri 
cu privire la faptul că, prin emiterea unui act administrativ cu nesocotirea 
principiului neretroactivităţii, se aduce atingere principiului securităţii 
raporturilor juridice1.

În acest context, apreciem că dispoziţiile art. 17 și ale art. 22 din Legea 
nr. 165/2013 sunt neconstituţionale întrucât se aplică și actelor administrative 
emise anterior intrării lor în vigoare, dobândind astfel un caracter retroactiv. 
Acest lucru conduce în mod evident la o încălcare flagrantă a drepturilor 
persoanelor în favoarea cărora au fost emise actele administrative în cauză 
precum și la perpetuarea stării de incertitudine în ceea ce priveşte situaţia 
juridică a dreptului la acordarea de măsuri compensatorii în puncte. Principiul 
neretroactivităţii vine să contracareze astfel de practici și efectele acestora, 
în vederea păstrării stabilităţii și a securităţii raporturilor juridice precum și a 
încrederii în lege.

Mai mult, prin instituirea unei proceduri de genul celei vizate de art. 17, 
art. 22 și art. 25 mai sus citate, Legea nr. 165/2013 nu răspunde nici necesităţilor 
și scopurilor stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Hotărârea-
pilot din 12 octombrie 2010 pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva 
României, ea nu face decât să îngreuneze, să prelungească și să sporească o stare 
de confuzie și incertitudine cu privire la procedura de restituire și la drepturile în 
sine ale titularilor. În concret, prin Hotărârea-pilot anterior menţionată, Curtea 
a apreciat că se impune modifi carea mecanismului de restituire existent prin 
implementarea urgentă a unor proceduri simplifi cate şi efi ciente, întemeiate 
pe măsuri legislative şi pe o practică judiciară şi administrativă coerentă. Or, 
este greu de acceptat că instituirea unui control de conformitate cu privire la 
dispoziţiile privind acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, neprevăzut 
de lege la data emiterii acestora, ar putea fi  încadrată în noţiunea de practică 
administrativă coerentă.

Soluţia este de a se acorda atenţia necesară pentru o mai mare claritate 
a legilor la elaborarea cărora trebuie să participe autoritatea publică vizată, 
specialiști în drept administrativ și nu în ultimul rând specialiști în drepturile 
omului. Poate astfel vom reuși să eliminăm multe dintre situaţiile de criză care 
apasă asupra administraţiei și asupra societăţii.

1 Facem referire, prin similitudine și cu titlu de exemplu, la Decizia nr. 569 din 2 februarie 
2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi 
fi scal, având ca obiect anularea unui ordin emis de Procurorul General al Parchetului de pe 
lângă ICCJ prin care a fost suspendată plata unor sporuri salariale. În cadrul acestei decizii 
Înalta Curte statuează că, prin emiterea unui act administrativ, cu nesocotirea principiului 
neretroactivităţii, se aduce atingere principiului securităţii raporturilor juridice, care este 
implicit în toate articolele C.E.D.O. şi care a fost consacrat în jurisprudenţa C.E.D.O., atât 
timp cât certitudinea reclamanţilor, cu privire la drepturile salariale ce li se cuveneau pentru 
munca deja prestată în cursul lunii iunie, a fost înlăturată printr-o măsură dispusă în cursului 
lunii iulie. Sursa: http://iccj.scj.ro/cautare.php?id=63285
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Rolul poliţiei locale în situaţii de criză a administraţiei

Drd. Ioan Laurenţiu VEDINAȘ1

I. Consideraţii generale privind poliţia locală

Poliţia locală reprezintă una din componentele esenţiale ale sistemului 
de ordine publică și securitate naţională în România și în alte state în care 
se regăsește sub diferite denumiri omonime sau diferite. În ţara noastră, ea 
este organizată și funcţionează în baza Legii nr. 155/20102, care, în calitate de 
lege-cadru3 îi reglementează rolul, atribuţiile, misiunea și funcţiile, precum și 
statutul juridic al poliţistului local. În opinia noastră, dintre toate componentele 
arhitecturii legislative și instituţionale care asigură ordinea publică și siguranţa 
cetăţeanului, poliţia este una din cele mai importante, având în vedere că ea 
se organizează și funcţionează ca serviciu public, în subordinea autorităţilor 
administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale.

Potrivit articolului 121 alin. (1) din Constituţia României, autorităţile locale 
prin intermediul cărora se realizează autonomia locală în comune și orașe sunt 
consiliile locale alese și primarii aleși, în condiţiile legii.

Autonomia locală, în accepţiunea Legii nr. 215/2001 semnifi că acel drept și 
acea capacitate efectivă de care dispun autorităţile autonome de a gestiona, în 
nume propriu și sub propria responsabilitate treburile publice dintr-o unitate 
administrativ- teritorială4.

Pentru a realiza o asemenea misiune, complexă și atotcuprinzătoare, care 
le este conferită de legea-cadru a administraţiei publice locale, autorităţile 
autonome deliberative5 și executive6 au nevoie de servicii publice, de 
structuri instituţionale situate atât în interiorul cât și structuri situate în 
exteriorul acestora, care funcţionează însă în subordinea sau coordonarea 
lor. Particularitatea poliţiei locale constă în faptul că ea reprezintă un serviciu 
distinct, prin intermediul căruia se asigură buna funcţionare a celorlalte servicii 
publice pe care le prestează administraţia pentru cetăţeni. De aceea ne putem 
exprima în sensul că deși, așa cum rezultă din denumirea ei, poliţia locală își 
circumscrie activitatea la nivel local în sensul de unitate administrativ-teritorială 
de bază (comună oraș, municipiu), interesul public pe care ea îl slujește are o 
semnifi caţie generală, care depășește limitele teritoriale ale localităţii în care ea 
funcţionează. Sub acest aspect preocuparea legiuitorului ar trebui să fi e în sensul 

1 Doctorand în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Adresa de e-mail 
dodo_emre9@yahoo.com

2 Republicată în M. Of. nr. 339 din 8 mai 2014.
3 Noţiunea de „lege-cadru” evocă acea categorie de lege care consacră regimul juridic 

sau, după caz, statutul juridic general al unei instituţii juridice.
4 Această semnifi caţie se desprinde din prevederile art. 3 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale.
5 Au caracter deliberativ consiliile locale la nivelul comunelor și orașelor/municipiilor și 

consiliile judeţene la nivelul judeţelor.
6 Caracter executiv au primarii și președinţii consiliilor judeţene.
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consolidării statutului său, asigurarea acelui cadru legislativ și instituţional care 
să-i permită să funcţioneze în raport cu așteptările cetăţenilor.

În calitatea noastră de doctorand care are ca temă de cercetare poliţia 
locală, ne propunem să adâncim cercetarea fenomenului, să identifi căm acele 
carenţe care le prezintă legislaţia, să facem judecăţile de valoare care se impun, 
inclusiv dintr-o perspectivă critică și să formulăm cuvenitele propuneri de lege 
ferenda pentru ca situaţia să se schimbe în viitor. Ne îngăduim să semnalăm 
încă de pe acum una din problemele care ne preocupă și care privește statutul 
poliţistului local, care, în opinia noastră este departe de a fi  conturat într-un 
mod satisfăcător sub aspect legislativ. Se impune ca acest statut să se afl e 
în viitor în atenţia legiuitorului, în sensul transformării prin lege a poliţistului 
într-un funcţionar public cu statut special, care să-i permită să se releve ca 
un purtător al autorităţii publice în raporturile cu cetăţeanul, dar și într-un 
„slujitor” al cetăţeanului. Administraţia însăși, în ansamblul său, ar trebui să se 
manifeste în acest fel, pornind de la etimologia însăși a conceptului, care evocă 
ideea de servitor al cetăţeanului1.

II. Crearea poliţiei locale în România, circumstanţe concrete

După 1990 în România pot fi  identifi cate trei etape în ceea ce privește 
evoluţia legislativă și instituţională a prestării serviciului public de ordine și 
liniște publică:

a) într-o primă etapă, acest serviciu a fost încredinţat corpurilor gardienilor 
publici2. S-a considerat că o asemenea soluţie nu este cea mai efi cientă și 
corespunzătoare, ceea ce a impus modifi carea acestei formule;

b) cea de-a doua etapă este reprezentată de adoptarea Legii nr. 371 din 2004 
privind înfi inţarea, organizarea și funcţionarea Poliţiei Comunitare3, prin care 
au fost desfi inţate corpurile gardienilor publici, iar personalul și patrimoniul 
acestora a fost preluat de structurile de poliţie comunitară care urmau a se 
înfi inţa în municipii, orașe și comune. Legea prevedea de asemenea posibilitatea, 
pentru consiliile judeţene, de a înfi inţa servicii publice de pază a obiectivelor 
de interes judeţean;

c) cea de-a treia și ultima etapă este reprezentată de crearea, prin Legea 
nr. 155/2010, a poliţiei locale.

Adoptarea acestei legi și crearea, în acest fel, a poliţiei locale în România, 
a fost determinată de mai multe considerente, care relevau carenţele de 
reglementare și deficienţele în funcţionare. Acestea se regăsesc de altfel 
cuprinse în expunerea de motive a Legii nr. 155/2010 și, în sinteză, este vorba 
despre următoarele aspecte:

a) practica neunitară în ceea ce privește poliţia comunitară, în sensul că 
structurile acestui serviciu erau unele dotate cu personalitate juridică iar 
altele nu, existând situaţii în care s-au înfi inţat compartimente cu atribuţii 

1 Avem în vedere propoziţia ad care înseamnă, în limba latină, la, către, și minister, care 
înseamnă servitor, supus, opusul lui magister care înseamnă stăpân.

2 Reglementarea acestora s-a făcut prin Legea nr. 26/1993, publicată în M. Of. nr. 109 
din 28 mai 1993.

3 Publicată în M. Of. nr. 878 din 27 septembrie 2004.
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specializate în cadrul aparatului de specialitate al primarului. O asemenea 
situaţie a fost determinată de caracterul permisiv al dispoziţiilor Legii nr. 371 
din 2004, conform cărora se puteau înfi inţa astfel de organisme, soluţie de 
tehnică legislativă pe care nu o împărtășim, având în vedere că, în opinia noastră 
normale care reglementează competenţa autorităţilor administraţiei publice 
trebuie să aibă o formă imperativă, care să atenueze aplicarea discreţionară, 
neunitară a legii;

b) insuficienţa atribuţiilor poliţiei comunitare, în sensul că aceasta nu 
acoperea toate nevoile existente la nivelul marilor localităţi, cu precădere al 
municipiilor reședinţă de judeţ (exemplu: nu erau reglementări exprese privind 
uzul de armă);

c) insufi cienţa resurselor fi nanciare ale autorităţilor autonome locale, care 
nu acopereau nevoile de prestare a serviciilor publice de către structurile poliţiei 
comunitare;

d) insuficienta capacitate de pregătire și instruire a personalului poliţiei 
comunitare.

Toate acestea au impus, regândirea sub aspect legislativ, instituţional și 
funcţional, a modului de realizare a serviciului public de asigurare a ordinii și 
liniștii publice și înfi inţarea, în acest fel, a poliţiei locale. După cum rezultă din 
evaluările care s-au făcut cu privire la oportunitatea poliţiei locale, inclusiv 
cele cuprinse în expunerile de motive, crearea poliţiei locale a atras după sine 
anumite modificări ale cheltuielilor bugetare în sensul majorării acestora. 
Această situaţie nu a fost însă de natură să împiedice crearea serviciului public 
de poliţie locală, dat fi ind faptul că asigurarea siguranţei vieţii cetăţenilor, a 
ordinii și liniștii publice, este un obiectiv extrem de important. Pentru care 
trebuie alocate fondurile corespunzătoare, pentru ca el să fi e realizat într-un 
mod care să satisfacă nevoile și așteptările benefi ciarilor activităţii desfășurată 
de poliţia locală.

În cei patru ani de la înfi inţarea sa, poliţia locală a parcurs o perioadă de 
evoluţie, a înregistrat progrese, însă procesul este perfectibil, sunt unele soluţii 
legislative și administrativ-instituţionale care pot fi  regândite și vom începe prin 
a aborda un printr-un studiu de caz, respectiv modul de organizare și funcţionare 
a poliţiei locale în municipiul București.

În formula actuală, aceasta cuprinde câte o structură la nivelul fi ecăruia 
din cele șapte sectoare și una la nivelul municipiului București. În opinia 
noastră, soluţia ar trebui regândită, în sensul consacrării unei noi viziuni, în care 
să existe un singur serviciu public al poliţiei locale la nivelul Capitalei și pentru 
cele șase sectoare să funcţioneze direcţii ale acesteia, sun forma unor „servicii 
deconcentrate”, care să se afl e astfel în raporturi funcţionale, de coordonare 
a lor de către poliţia Capitalei. Aspectele concrete asupra modului în care se 
poate realiza o nouă concepţie asupra organizării poliţiei locale reprezintă 
o preocupare a noastră, pe care ne propunem s-o aprofundăm în viitor, în 
contextul în care tema tezei de doctorat vizează poliţia locală.
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III. Criza administraţiei – concept

Problema crizei prin care trece administraţia în România și în alte state 
este o realitate care nu poate fi  contestată. Ea preocupă pe specialiști, care îi 
consacră inclusiv lucrări cu caracter monografi c1 sau o analizează distinct în 
articole, cursuri sau lucrări cu caracter monografi c. Geneza acestui fenomen 
în România se regăsește în perioada de tranziţie pe care aceasta a traversat-o 
după 1990.

În opinia noastră, conceptul de „criză a administraţiei” reprezintă o etapă 
în evoluţia administraţiei dintr-un stat, caracterizată prin dezorganizarea 
structurilor funcţionale, excesul de reglementare, birocratizarea activităţii, 
politizarea excesivă a modului de alcătuire și de funcţionare a componentelor 
sale și instabilitate, în general și instabilitate în exercitarea funcţiilor publice, în 
particular.

O astfel de împrejurare impune următoarele categorii de activităţi din 
partea administraţiei publice:

a) identificarea cauzelor care au determinat fenomenul de criză a 
administraţiei;

b)  identificarea de soluţii în scopul diminuării și eliminării, în viitor, a 
formulelor de manifestare a crizei;

c)  crearea cadrului legislative necesar funcţionării corespunzătoare a 
administraţiei;

d)  perfecţionarea raporturilor dintre administraţie și cetăţean prin 
debirocratizare și democratizare;

e) garantarea efectivă a dreptului la o bună administrare, care este 
prevăzut de articolul 41 al Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene2.

Concluzii

România se afl ă la un sfert de veac de la momentul abandonării unui regim 
de tip totalitar și trecere la un stat de drept, democratic și social, așa cum 
este declarat în primul articol al legii fundamentale. Începând cu 1 ianuarie 
2007, face parte din Uniunea Europeană, în faţa autorităţilor statului român 
impunându-se noi exigenţe sub aspectul organizării și funcţionării instituţiilor 

1 I. Alexandru, Criza administraţiei, Ed. C.H. Beck, București, 2001.
2 Articolul 41 al Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene are următorul 

conţinut: „(1) Orice persoană are dreptul de a benefi cia, în ce privește problemele sale, de un 
tratament imparţial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituţiilor, organelor, 
ofi ciilor și agenţiilor Uniunii. (2) Acest drept include în principal: (a) dreptul oricărei persoane 
de a fi  ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere;
(b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime 
legate de confi denţialitate și de secretul profesional și comercial; (c) obligaţia administraţiei de 
a-și motiva deciziile. (3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor 
cauzate de către instituţiile sau agenţii acesteia în exercitarea funcţiilor lor, în conformitate cu 
principiile generale comune legislaţiilor statelor membre. (4) Orice persoană se poate adresa în 
scris instituţiilor Uniunii într-una din limbile tratatelor și trebuie să primească răspuns în aceeași 
limbă”.
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sale. Sub acest aspect „se poate afi rma că totul se transform societatea, statele, 
cultura, interesele de angajare și promovare a voinţei statale, politica, oamenii și 
relaţiile dintre oameni, ordinea și securitatea internaţională și interstatală, războiul 
și pacea, geopolitica și geostrategia, binele și răul – totul sub auspiciile declarate 
ale globalizării”1.

În acest context se impune și reconsiderarea rolului și funcţiilor poliţiei 
locale pentru a asigura acel spaţiu de „libertate, securitate și justiţie”, care este 
o componentă defi nitorie a Uniunii Europene. De altfel, potrivit Tratatului de 
la Lisabona, Uniunea Europeană reprezintă un spaţiu de libertate, securitate 
și justiţie, având ca valori fundamentale respectarea drepturilor omului și 
a diferitelor sisteme și tradiţii juridice ale statelor membre2. Din această 
perspectivă, este neîndoielnic faptul că asigurarea unui asemenea spaţiu 
„constituie o prioritate a politicii Consiliului European3” și a fiecărui stat 
membru.

1 V. Aelenei, Crearea spaţiului de libertate, securitate și justiţie prin programe europene. 
Aderarea României la Spaţiul Schengen – de la decizie la realitate, 24 februarie 2011, Ed. Pro 
Universitaria, București, 2011, p. 97 (p. 77-105).

2 N. Diaconu, Evoluţia Uniunii Europene privind crearea spaţiului de libertate, securitate 
și justiţie, în lucrarea, Aderarea României la Spaţiul Schengen – de la decizie la realitate, 
24 februarie 2011, Ed. Pro Universitaria, București, 2011, p. 36 (p. 33-41).

3 L. Iamandi, Cooperarea internaţională în domeniul criminalităţii, Ed. A.T.T. Laboratories 
SRL, 2011, p. 6.
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Dezbateri:
Dr. Irina Alexe:
Referitor la O.U.G. nr. 65 din 2014, vizavi de acea reglementare privind 

personalul poliţiei locale: consider că ea va suscita câteva critici de 
neconstituţionalitate, pentru că introduce – din punctul meu de vedere – cel 
puţin ideea nerespectării principiului egalităţii. Personalul poliţiei locale nu este 
totuna cu personalul poliţiei naţionale, nu există o similitudine de statut; primul 
poate să fi e funcţionar public sau personal contractual, dar poliţistul naţional 
are un statut special. Nu avem în rândul funcţionarilor publici reglementată 
această normă de hrană sau tichete de masă. În mod constant, în ultimii 6 ani 
guvernele succesive – și nu fac nici un fel de referire politică – au transmis puncte 
de vedere la Parlament prin care au arătat că nu susţin adoptarea unei astfel 
de măsuri, tocmai criticând faptul că ar introduce într-o parte a funcţionarilor 
publici această discriminare în raport cu ceilalţi funcţionari publici. Pe de altă 
parte, personalul poliţiei locale nu face parte din sistemul de apărare ordine 
publică și siguranţă naţională, cum face parte personalul poliţiei naţionale, 
fi ind doar o forţă complementară de sprijin. De aceea, nu văd raţiunea pentru 
care s-ar fi  introdus acum o astfel de prevedere. Ar trebui majorat salariul – să 
se recompenseze munca prestată, dar nu prin astfel de chestiuni punctuale; 
acestea nu sunt decât niște forme mascate de stimulent, în opinia mea.

Conf. univ. dr. Benonica Vasilescu:
Această temă a reprezentat și interesul la nivel parlamentar, pentru că au 

fost formulate câteva propuneri legislative cu privire la acordarea acestor sume, 
iar în expunerea de motive chiar aceasta era și argumentarea – că s-ar dori să 
se pună să se respecte aceleași drepturi conferite și personalului M.A.I. – dar 
fără să se ţină cont de fapt că acest personal ţine de minister, are o oarece 
conotaţie în sistemul acesta de apărare și ordine publică, ceea ce nu este cazul 
la poliţia comunitară. Consiliul Legislativ consideră că aceste aspecte sunt de 
oportunitate politică, ori asupra acestora nu avem dreptul să ne spunem punctul 
de vedere. Era doar aspectul de legalitate, și nu era vorba dacă discriminezi sau 
creezi privilegii dincolo de oportunitate. Din punctul nostru de vedere n-am pus 
problema discriminării sub nici o formă, așa cum se motiva.

Prof. univ. dr. Ioana Vasiu:
Ideea este de totală confuzie după părerea mea, și pentru poliţie și pentru 

poliţia comunitară. Într-o întâlnire pe care am avut-o la un seminar ei chiar și-au 
manifestat nemulţumirea legată de confuziile de genul acesta, faptul că ceilalţi 
își arogă o parte din atribuţii. Din punctul meu de vedere confuzia și lipsa de 
precizie duc inclusiv la această opinie – oarecum de discriminare – dar în același 
timp și la alte probleme, chestiunea fi ind mult mai largă în realitate. De ce n-am 
păstrat vechea categorie de gardieni, de ce nu le stabilim un statut și atribuţii 
clare, care sunt de esenţa unui funcţionar public?
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Dr. Irina Alexe:
Nu s-a dorit să se creeze această separare clară, dimpotrivă, prin denumire 

s-a introdus această confuzie care persistă și probabil că la un moment dat au 
fost discuţii de preluare a structurilor poliţiei naţionale lîngă autoritatea locală.

Dr. Marius Catană:
Dacă primarul trebuie să asigure ordinea publică în localitate, în temeiul 

Legii nr. 215 din 2001, dar nu are subordonat pe nimeni, trebuie să considerăm 
inutilă aceasta structură a poliţiei locale? Am făcut un sondaj prin care am 
stabilit că în orice comunitate locală din România, furtul este pe primul loc, iar 
numai doi sau trei oameni nu pot face faţă la toate aceste infracţiuni de nivel 
local. În plus, mai apare situaţia în care sunt fi rme de pază în anumite judeţe 
cu 500 de oameni purtători de armă, ceea ce atrage un anumit interes de a fi  
desfi inţate.

Dr. Irina Alexe:
Poliţia locală este înfi inţată obligatoriu la nivelul municipiilor, dar pot să-și 

înfi inţeze și orașele, și comunele; au înfi inţat comune care-și permit să susţină 
fi nanciar o astfel de forţă. Discuţiile care apar se pot rezuma la dilema: ce este 
mai bine: să tot înfi inţăm structuri pe care nu putem să le susţinem, sau ne 
gândim cum facem să se unească colectivităţile locale ca să-și poată susţine 
măcar cheltuielile de organizare și funcţionare și să nu mai aștepte bugetul de 
stat de fi ecare dată?

Poliţia naţională are competenţe foarte clar delimitate, stabilite de lege. 
Poliţia comunitară s-a înfiinţat în prima fază prin transformarea corpului 
gardienilor publici, care nu aveau nici măcar studii liceale fi nalizate cu diploma 
de bacalaureat – de aceea în poliţia locală avem funcţionari publici și personal 
contractual, pentru că este acel personal preluat de acolo. Într-adevăr, 
structurile acestea doresc în fi ecare an să preia prin lege din atribuţiile poliţiei 
naţionale. Mai nou, voiau competenţe pe circulaţie și mai doreau atribuţii pe 
pază, dar pe legea pazei avem un alt sistem de asigurare a pazei. La momentul 
acesta în sistemul naţional se implementează un sistem de evidenţă și urmărire 
a contravenţiilor, nu le putem permite să constate contravenţii și să acceadă la 
un sistem care are baze de date care trebuiesc protejate.

Primarul trebuie să asigure ordinea și liniștea publică și poate să coopereze 
foarte bine cu structurile statului care sunt acolo, fi e că este un poliţist sau că 
avem doi, autoritatea de ordine publică. Nu vorbim de modifi carea legii pentru 
că nu putem s-o aplicăm.

Prof. univ. dr. Emil Bălan:
Ne interesează dacă ne afl ăm într-un raport de aplicare a descentralizării – 

probabil că aici ne situăm – în legătură cu asigurarea ordinii publice, de un partaj 
corect al acesteia între nivelul statal și local. Sunt lucruri la care ar trebui să dam 
răspuns, restul sunt chestiuni de aplicare concretă a legii și toate ne dau prilejul 
să refl ectăm mai mult la aspecte la care nu ne-am gândit sufi cient.
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Sistemul de asistenţă socială 
în ajutorul vârstnicului din România

Dr. Cerasela BECHIR1

„Arta de a îmbătrâni este arta de a apărea în faţa generaţiilor care vin după 
tine ca un sprijin și nu ca un obstacol, ca un confi dent și nu ca un rival”

Andre Maurois

În perioada regimului de tip totalitar, singura forma de asistenţă socială 
pentru vârstnici era instituţionalizarea în centre de tip rezidenţial, în care 
bătrânii primeau servicii de cazare, masă şi asistenţă medicală. Aspectele 
privind socializarea erau complet ignorate, iar condiţiile materiale asigurate 
(cazarmament, hrană) erau sub nivelul unor standarde decente. În prezent 
condiţiile din căminele pentru persoane vârstnice s-au îmbunătăţit.

AZÍL, aziluri, s. n. 1. Loc unde cineva găsește ocrotire sau adăpost; refugiu. 
◊ Drept de azil = protecţie de care se bucură cineva în virtutea unei legi. 2. (În 
trecut) Instituţie în care erau internaţi bătrânii, infi rmii etc. fără familie sau de 
care nu puteau sau nu voiau să se îngrijească familiile respective. – Fr. asile (lat. 
lit. asylum).

„Cine nu are batrâni, să-și cumpere”, spune un vechi proverb romanesc. Eu 
aș adăuga aici ca cei care îi au pe bătrâni să îi respecte, să le valorifi ce experienţa 
de viaţă, sfaturile, înţelepciunea.

Ar trebui să luam sfaturi de viaţă, reţete tradiţionale, exemple de moralitate 
și de cum să trăiești și să îmbătrânești frumos, optimism și calm.

Bătrâneţea devine mai frumoasă atunci când nu este trăită în izolare, 
iar vârstnicii sunt bucuroși să aibă o ocupaţie, care îi face să se simtă utili. 
Bătrâneţea este o victorie. Nu a trupului, bineînţeles. Bătrâneţea este o victorie 
a spiritului. Dacă ai ajuns cu bine la o anumită vârstă şi dacă eşti mulţumit de 
ceea ce ai realizat, da, te poţi numi învingător.

Chiar dacă medicina şi sociologia au atras atenţia asupra importanţei 
mediului familia şi societatea care pot infl uenţa benefi c bătrâneţea, în realitate 
fac foarte puţin. Viaţa individului într-un cadru familial armonios tinde spre 
o bătrâneţe prelungită. Persoana, mai ales la vârste înaintate are nevoie de 
societate. Singurătatea îl va face mai vulnerabil şi nesigur, dispus la gesturi 
extreme, mai ales în cazul celor bolnavi.

După Revoluţia din Decembrie 1989 se reiau preocupările în domeniul 
asistenţei sociale. Profesorul și academicianul Catalin Zamfir, în calitate 
de ministru al muncii în primul guvern de după Revoluţie, dezvoltă o nouă 
arhitectură a sistemului de asistenţă socială în România. Se înfi inţează facultăţi 
de asistenţă socială în 1990, în marile centre universitare din ţara noastră, la 
București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, ulterior și în alte orașe, iar autorităţile 
locale iniţiază și dezvoltă servicii locale la nivelul primăriilor. Totodată, se 

1 Director al Centrului pentru persoane Vârstnice „Nicolae Cajal”, București, adresa e-mail 
mariacerasela_bechir@yahoo.com
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reiau colaborările guvernamentale în sfera asistenţei sociale cu instituţiile și 
agenţiile internaţionale – UNICEF, UNDP, Banca Mondială, USAID – care sprijină 
dezvoltarea de programe sociale și de cercetare în sfera asistenţei sociale.

România se înscrie în tabloul demografi c mondial, caracterizat în principal 
prin reducerea natalităţii şi îmbătrânirea populaţiei. Schimbările în structura 
populaţiei care determină consecinţe în special pe piaţa muncii, în sistemele de 
pensii, sănătate, servicii sociale şi economice destinate persoanelor vârstnice, 
impun adoptarea unor servicii alternative. Aceste servicii presupun în primul 
rând costuri reduse şi o efi cienţă socială superioară serviciilor existente.

Modul de furnizare a îngrijirilor de lungă durată persoanelor vârstnice 
este stabilit prin politicile promovate de Guvern, care gestionează îngrijirile 
monitorizate sau prestate de autorităţile administraţiei publice (centrale sau 
locale) şi de organisme neguvernamentale. Un atribut de eficienţă socială 
crescut şi implicare fi nanciară redusă este oferit de serviciile de îngrijire la 
domiciliu, ca şi o completare la serviciile de îngrijire rezidenţială. Un alt rol 
important deţinut de serviciile de îngrijire la domiciliu este cel de a susţine 
familia, ca structură fundamentală de acordare a suportului persoanei vârstnice. 
Rezultatele cercetărilor efectuate privind problematica mai sus menţionată 
(Chappell, Havens, Honorary şi alţii (2004) evidenţiază rolul critic al îngrijitorilor 
informali în efi cienţa îngrijirilor pe termen lung acordate persoanelor vârstnice 
şi urmăresc identifi carea modului în care aceştia pot fi  susţinuţi în activitatea 
lor, prin asumarea responsabilităţii de îngrijire în mod efi cient de stat.

Prin cauzele şi efectele sale, îmbătrânirea are implicaţii şi în plan social, 
economic, fi ind cuprinsă în sferele de interes ale organismelor internaţionale 
şi naţionale. Politicile şi programele de asistenţă socială destinate persoanelor 
vârstnice au în centrul preocupărilor autonomia acestei categorii de persoane, 
rolul lor în familie şi societate, sistemul de fi nanţare a prestaţilor şi serviciilor 
sociale, durata normală a unei vieţi active.

În ultimul deceniu, procesul de îmbătrânire demografi că este o caracteristică 
a majorităţii statelor membre ale Uniunii Europene. Conform datelor furnizate 
de Ofi ciul de statistică al Comunităţii Europene (CEEUROPOP 2008), acest 
proces se va accentua până în anul 2060 în toate ţările membre U.E. Astfel, 
conform acestei proiecţii rezultă că pe fondul scăderii în multe ţări a numărului 
populaţiei totale, în următoarele decenii se observă o creştere a ponderii 
populaţiei în vârstă de 65 de ani şi peste, o scădere a ponderii populaţiei tinere 
(0-14 ani) şi a populaţiei aptă de muncă (15-64 de ani). Pentru totalul ţărilor 
Uniunii Europene 27 se estimează o creştere a ponderii populaţiei vârstnice de 
la 17,1% în 2008 la 30% în 2060, iar pentru România o creştere de la 14,9% în 
2009 la 35% în 2060 (sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, 2009). 
Viteza accelerată a procesului de îmbătrânire în România este reliefată şi 
de indicele îmbătrânirii care corelat cu vârsta mediană a populaţiei situează 
România printre cele mai îmbătrânite state ale U.E. (Situaţia vârstnicilor din 
România, 2009).

SERVICIILE SOCIALE ACORDATE PERSOANELOR DE VÂRSTA A TREIA, 
analizează modul de acordare a îngrijirilor persoanelor vârstnice. Valorile 
predominante în familiile româneşti, axate pe ataşamentul faţă de familie 
şi atitudinea conservatoare predominantă, conform căreia copiii au datoria 
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de a îngriji părinţii, oferindu-le sprijin financiar şi locativ în situaţia de 
semidependenţă şi dependenţă a acestora, precizează modul de implicare a 
membrilor familiei în activităţile de îngrijire. Aceste activităţi se realizează 
uneori în detrimentul altor activităţi sociale sau familiale, Datoria morală astfel 
reprezentată conturează şi rolul suportului public în bunăstarea familiei şi a 
membrilor acesteia. De asemenea, atitudinea tradiţională privind acordarea 
sprijinului şi îngrijirii categoriilor defavorizate de persoane conferă reţelei 
familiale un rol fundamental în rezolvarea problemelor, suportul statului 
fi ind predominant fi nanciar (Pescaru-Urse, 2009). Studiul Generaţii şi Gen 
2007, evidenţiază atitudinile persoanelor privind rolul societăţii în îngrijirea 
vârstnicilor.

Caracterul tradiţionalist al statului român, datoria adulţilor de a acorda 
îngrijire şi susţinere părinţilor este menţionată cu caracter de obligativitate 
în legislaţia actuală, statul intervenind secundar în protejarea vârstnicilor, 
completând sau suplinind familiile în îndeplinirea obligaţiilor care le revin. 
Intervenţia statului rezidă în acordarea beneficiilor de asistenţă socială 
şi a serviciilor sociale persoanelor vârstnice care se găsesc în situaţii de 
vulnerabilitate (venituri insufi ciente pentru asigurarea unei locuinţe, a unui nivel 
de trai decent şi a unui mediu sigur de viaţă, capacitate funcţională redusă care 
determină o nevoie de ajutor din partea altei persoane, alte situaţii de urgenţă 
sau de necesitate) (Legea nr. 292/2011)1.

În România, sistemul de asistenţă şi protecţie socială intervine subsidiar 
sau complementar sistemului de asigurări de sănătate şi este reglementat prin 
legi speciale. Cadrul general de organizare, funcţionare şi fi nanţare a sistemului 
de asistenţă şi protecţie socială este precizat de Legea 292 din 20 decembrie 
2011. În temeiul acestei legi, se urmăreşte în principal crearea oportunităţilor 
egale pentru toate persoanelor şi în al doilea rând acordarea unui pachet unitar 
de măsuri corelate şi complementare, clasifi cat în două categorii: sistemul 
de benefi cii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale. Acordarea 
benefi ciilor de asistenţă socială persoanelor vârstnice urmărește prevenirea 
şi combaterea sărăciei, a riscului de excluziune socială şi intervenţia în situaţii 
deosebite. În acest sens, vârstnicii cu venituri insufi ciente pot benefi cia de 
ajutoare sociale susţinute din bugetele de stat (reglementate prin Legea 
nr. 416/20012 care prevede acordarea ajutoarelor fi nanciare, a ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinţelor în sezonul rece, ajutoare în natură – produse alimentare, 
nealimentare, medicamente şi dispozitive medicale, etc. – stabilite prin 
hotărâri ale consiliilor locale), masă la cantina socială, susţinută din bugetele 
locale [Legea nr. 208/19973, art. 2 lit. d) şi e)], facilităţi privind transportul 
urban şi interurban, bilete de tratament balnear sau pentru recreere (Legea 
nr. 215/20014, Legea nr. 294/20115), indemnizaţii, alocaţii şi facilităţi pentru 
persoanele vârstnice încadrate într-un grad de handicap sau de dizabilitate 

1 Publicată în M. Of. nr. 905 din 20 decembrie 2011.
2 Publicată în M. Of. nr. 401 din 20 iulie 2001.
3 Publicată în M. Of. nr. 363 din 17 decembrie 1997.
4 Republicată în M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007.
5 Publicată în M. Of. nr. 913 din 22 decembrie 2011.
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(Legea nr. 448/20061, republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare). 
Spre deosebire de legislaţia anterioară în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale 
a persoanelor vârstnice, Legea nr. 292/2011 prevede acordarea indemnizaţiilor 
de îngrijire, alocaţii sau contribuţii pentru asigurarea calităţii serviciilor sociale, 
destinate acoperirii costurilor hranei în cantine sociale, în centrele rezidenţiale 
de îngrijire, precum şi pentru susţinerea unor suplimente nutriţionale şi ajutoare 
pentru situaţii care pun în pericol viaţa şi siguranţa persoanei vârstnice, precum 
şi pentru evitarea instituţionalizării [art. 94 alin. (2) lit. b), c) şi e)]. De asemenea, 
facilităţile care se pot acorda persoanelor vârstnice nu au caracter restrictiv, 
lăsând la latitudinea consiliilor locale identifi carea altor benefi cii de asistenţă 
socială în folosul vârstnicilor.

Trendul european de externalizare a serviciilor sociale din responsabilitatea 
statului se regăseşte prin precizarea responsabilităţilor dezvoltării, administrării 
şi acordării acestui tip de servicii, în textul Legii nr. 292/2011. Rolul statului 
se concretizează prin elaborarea politicilor publice, programelor, strategiilor 
naţionale în domeniu, monitorizarea acestora. Implicarea sectorului 
neguvernamental (persoane fi zice sau juridice constituite în condiţiile legii, 
instituţii de cult) se regăseşte în organizarea, administrarea şi acordarea 
serviciilor sociale, unde se realizează o complementaritate între cele două 
sectoare: privat-public (autorităţile administraţiei publice locale). Organizarea 
teritorială a serviciilor sociale furnizate în regim public sau privat cuprinde 
servicii de interes local (se respectă autonomia teritorială a comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti) şi servicii sociale de interes 
judeţean (se adresează benefi ciarilor care au domiciliul pe raza teritorială a 
unui judeţ). Prin contracte de parteneriat (aprobate prin hotărâri ale consiliilor 
judeţene sau locale partenere), aria de acordare a serviciilor sociale se poate 
extinde, acestea deservind mai multe judeţe. Accentul în furnizarea serviciilor 
se pune pe respectarea standardelor de calitate şi a regulilor generale de 
normare minimă de personal care stau la baza stabilirii standardelor de cost 
(H.G. nr. 23/2010). Furnizorii serviciilor sociale pot fi  entităţi publice (structurile 
specializate din cadrul autorităţilor administraţiilor publice centrale sau locale 
precum şi autorităţile executive; unităţile sanitare, de învăţământ şi alte 
instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate) sau 
private (organizaţiile neguvernamentale, cultele recunoscute de lege, persoane 
fi zice autorizate în condiţiile legii, operatori economici şi fi liale sau sucursale ale 
asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale în conformitate cu legislaţia în vigoare 
(Legea nr. 292/2011 art. 37).

În furnizarea serviciilor sociale, această lege menţionează o condiţie 
eliminatorie, respectiv acreditarea furnizorilor. Sistemul de servicii sociale 
se acordă persoanelor vârstnice în regim rezidenţial (centre de îngrijire 
temporară, centre de îngrijire pe perioadă nedeterminată – Cămine pentru 
persoane vârstnice -, locuinţe protejate, complex de servicii şi alte tipuri de 
centre) [Legea nr. 292/2011, art. 101 alin. (2) lit. a)-c)] sau fără cazare (centre 
de zi, cluburi pentru vârstnici, îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu, 
cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţa socială) 

1 Republicată în M. Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2008.
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[Legea nr. 17/20001 art. 7 alin. (1) lit. a)-c); Legea nr. 292/2011], în funcţie de 
situaţia socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul 
social în care se afl ă persoana. Aceste servicii sociale se clasifi că în „servicii de 
asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de 
îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială etc.”
[Legea nr. 292/2011, art. 30 alin. (1)]. Acest articol nu este limitativ, existând 
posibilitatea diversifi cării tipurilor de servicii, adecvate nevoilor persoanelor 
vârstnice. Un aspect important în acordarea serviciilor îl constituie respectarea 
etapelor acestora: evaluarea iniţială, elaborarea planului de intervenţie; 
evaluarea complexă; elaborarea planului individualizat de asistenţă şi 
îngrijire; implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în 
planul individualizat; monitorizarea şi evaluarea acordării serviciilor (Legea 
nr. 292/2011). În parcurgerea acestor etape, benefi ciarul are un rol activ, inclusiv 
de alegere a furnizorului de servicii acreditat care poate acoperi parţial sau total 
nevoile identifi cate. Textul legii menţionează în mod expres persoanele vârstnice 
dependente, care beneficiază de servicii de îngrijire personală asigurate la 
domiciliu sau în centre rezidenţiale (în situaţia în care nu este posibil menţinerea 
acestora la domiciliu) precum şi îngrijirile de lungă durată.

Categoria persoanelor vârstnice care pot beneficia de servicii şi prestaţii 
sociale este precizată de Legea nr. 17/2000. Conform prevederilor art. 3 lit. a)-e), 
vârstnicii pot benefi cia de servicii şi prestaţii sociale dacă se afl ă în una dintre 
următoarele situaţii: nu au familie sau persoane obligate legal la întreţinerea lor; 
nu au locuinţă sau posibilităţi fi nanciare şi materiale proprii pentru asigurarea 
condiţiilor de locuit; nu dispun de venituri proprii sau acestea sunt insufi ciente 
asigurării îngrijirii necesare; nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire 
specializată; nu îşi pot asigura nevoile socio-medicale datorită afecţiunilor sau 
stării fi zice şi psihice. Serviciile de îngrijire adresate persoanelor vârstnice vizează 
satisfacerea unei game variate de nevoi, astfel încât să le asigure maximul de 
autonomie şi siguranţă.

Anul 1999 a fost declarat anul internaţional al persoanelor de vârsta a treia 
în încercarea de a sensibiliza comunitatea asupra valorii acestei categorii de 
populaţie în lume. Dar aceste preocupări s-au manifestat odată cu accelerarea 
fenomenului de îmbătrânire a populaţiei la nivel global. Europa este considerată 
ca fi ind cel mai bătrân continent, iar România se înscrie şi ea în acest proces. 
La 1 iulie 2009, în România, populaţia peste 60 de ani însuma 4.274.640 
persoane, reprezentând 19,9% din totalul populaţiei, respectiv 3.204.225 
persoane peste 65 de ani, reprezentând 14,9% din totalul populaţiei.

Preocuparea pentru nevoile şi interesele vârstnicului a suportat modifi cări 
şi o evoluţie continuă de-a lungul timpului. În ţara noastră asistenţa socială, 
care a cunoscut un declin în perioada comunistă, şi-a revenit după 1998 şi şi-a 
extins preocupările şi asupra persoanelor vârstnice dintr-o viziune cosmopolită 
pătrunsă odată cu fi nanţările externe de care a benefi ciat acest domeniu social. 
Astfel, accepţiunea asupra vârstei a treia s-a schimbat radical şi devine mai 
profundă şi umanitară aşa cum este ea percepută la nivel mondial în epoca 
noastră. Totodată, percepţia asupra îngrijirii vârstnicului s-a modifi cat radical şi 
s-a nuanţat. Calitatea îngrijirii persoanei vârstnice a devenit parte integrantă a 

1 Publicată în M. Of. nr. 157 din 6 martie 2007.
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politicilor de bunăstare şi a fost conştientizat faptul că problematica vârstnicilor 
este complexă şi trebuie privită dintr-o dublă perspectivă: demersul specialiştilor 
trebuie suplinit de o formaţie caritabilă, umanistă, asociată cu sentimente de 
respect, afecţiune şi empatie.

Persoana vârstnică privită în ansamblul ei este multiplu dezavantajată şi 
adesea greşit abordată: scăderea capacităţilor fi zice nu înseamnă handicap şi 
uneori nici boală, scăderea resurselor fi nanciare are un efect frustrant şi care 
îi afectează stima de sine, retragerea din viaţa activă, îi creează sentimente de 
inutilitate, iar destrămarea familiei prin desprinderea copiilor din nucleul familial 
şi uneori prin decesul partenerului îi creează sentimente de abandon şi izolare. 
La toate aceste probleme trebuie să se găsească o rezolvare profesionistă astfel 
încât bătrânilor să li se asigure o viaţa decentă şi demnă.

În paralel s-au dezvoltat serviciile alternative, de îngrijire la domiciliu. 
Acestea au apărut ca iniţiativă a organizaţiilor neguvernamentale, preluând 
modelele de lucru ale ţărilor europene care au fi nanţat asemenea proiecte. 
Cadrul legislativ general care asigură organizarea şi funcţionarea activităţilor 
de asistenţă socială a evoluat şi s-a completat cu legislaţie secundară pentru 
domenii specifi ce. Totuşi în domeniul persoanelor vârstnice există încă lacune 
legislative şi aspecte ale vieţii vârstnicilor care nu sunt compensate prin acţiuni 
de asistenţă socială concrete şi profesioniste.

Pentru a completa aceste lacune trebuie ca problematica vârstnicilor să fi e 
privită dintr-o perspectivă complexă socială, psihologică, medicală – geriatrică, 
astfel încât să fi e identifi cate nevoile şi resursele, să fi e specializat personalul. 
Toate informaţiile culese şi studiile realizate atât în ţările europene, cât şi în 
America pledează pentru menţinerea vârstnicilor în mediul familial şi arată că 
vârstnicii, trăind în casele proprii, au reuşit să-şi păstreze stilul de viaţă complet 
independent până la sfârşit. Între 65 şi 75 de ani, incidenţă dizabilităţilor 
semnifi cative creşte încet de la 5 la 10% şi numai după 80 de ani această sporire 
a pierderii independenţei ajunge la 20- 30% la populaţia de risc. Asemenea 
studii atrag atenţia asupra faptului că este falsă ideea că vârsta înaintată este 
în mod obligatoriu timpul debilităţii şi al pierderii sănătăţii şi în acelaşi timp 
pledează pentru păstrarea vârstnicului în mediul său de viaţă, ca o modalitate 
optimă de a-şi conserva capacităţile fi zice şi psihosociale.

Revenind la problematica vârstnicilor în ţara noastră trebuie accentuată 
necesitatea dezvoltării şi profesionalizării activităţilor de îngrijire la domiciliu, 
care, în prezent, sunt neacoperitoare şi se rezumă la ceea ce priveşte menajul 
şi alimentaţia şi mai puţin în ceea ce priveşte nursing-ul, terapia ocupaţională, 
kinetoterapia etc. De asemenea, serviciile medicale şi socio-medicale nu sunt 
sufi cient susţinute pentru a se dezvolta la nivel naţional încât să acopere nevoia 
şi să substituie asistenţa în spitale şi centre rezidenţiale, mai costisitoare şi 
insufi ciente, de altfel.

Demersurile în beneficiul persoanelor vârstnice trebuie să fie astfel 
concepute încât să respecte drepturile fundamentale ale persoanelor vârstnice 
dintre care amintim:

– dreptul la îngrijire medicală;
– dreptul la prevenirea dependenţei;
– dreptul de a alege locul şi modul de viaţă;
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– dreptul la susţinere familială şi comunitară;
– dreptul la îngrijiri paliative;
– dreptul la ocrotire legală etc.
În acest fel se poate asigura o existenţă demnă și decentă acestei categorii 

de persoane indiferent de locul unde aceasta își duce existenţa.
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Calitatea personalului în perioade de criză a administraţiei. 
Condiţii de acces la funcţii publice

Drd. Wedad QUFFA

Condiţii de acces la funcţii publice de execuţie

Selecţia funcţionarilor publici a constituit un subiect de interes şi pentru 
clasa politică, dar şi pentru legiuitorul român care a impus condiţii noi pentru 
ocuparea unei funcţii publice, cum ar fi : îndeplinirea unor condiţii specifi ce 
pentru ocuparea funcţiei publice, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică 
sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare 
în ultimii 7 ani. Criteriile şi modalităţile de selecţie a funcţionarilor publici 
refl ectă caracteristicile fundamentale ale sistemului administrativ respectiv 
astfel, atâta timp cât va exista statul, implicit administraţia publică, va fi  nevoie 
şi de funcţionari publici.1

Legea nr. 188/19992 consacră în art. 54 condiţiile pe care o persoană trebuie 
să le îndeplinească pentru a ocupa o funcţie publică:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România. Această condiţie este 
reglementată atât la nivel constituţional, cât şi în materie de lege organică.

Prin revizuirea Constituţiei în anul 2003, art. 16 alin. (3) a suferit o 
modifi care esenţială. În plin proces de aderare a României la Uniunea Europeană, 
pentru ocuparea funcţiilor şi a demnităţilor publice, civile sau militare o 
persoană trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în ţară. S-a renunţat 
astfel la condiţia impusă de Constituţia din 1991, în forma sa nerevizuită ca 
o persoană pentru a ocupa o funcţie publică, trebuie să aibă doar cetăţenia 
română, nefi ind acceptată ideea dublei cetăţenii. În contextul în care se afl a 
România, apărând teza cetăţeniei europene, a exercitării drepturilor politice 
şi dincolo de graniţele statului al cărei cetăţean este o persoană, modifi carea 
prevederii constituţionale devenise o necesitate3“. Cetăţenia europeană nu este 
o noutate la nivel comunitar, putând fi  identifi cată sub forma unei noi dezvoltări 
istorice a conceptului de cetăţenie, prin modifi carea dimensiunilor și a formelor 
dispoziţiilor juridice și politice „4.

Cetăţenia statului pentru accesul la funcţiile publice reprezintă o condiţie 
politică, prin care se urmăreşte ataşamentul individului faţă de stat.

Totuşi funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare nu pot fi  ocupate de 
apatrizi, de persoane ce nu au cetăţenia română sau de cei ce posedă cetăţenia 
română, însă nu au domiciliul în ţară. Această impunere a condiţiei cetăţeniei 
române deosebeşte statutul funcţionarului public de cel al salariatului deoarece 

1 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Vol. I, ediţia a IV-a, Ed. All Beck, București, 
2005, p. 593.

2 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată în Monitorul 
Ofi cial nr. 365 din 29 mai 2007.

3 V. Vedinaș, Statutul funcţionarilor publici, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 209.
4 A. Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, ediţia a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul 

Juridic, București, 2006, p. 47. 
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în domeniul privat pot fi  angajate în muncă persoane indiferent de cetăţenia 
lor. Cerinţa de a avea cetăţenia română, condiţie prevăzută şi de Constituţia din 
1991 se întemeiază pe fi delitatea faţă de ţara pe care ar trebui să o aibă, fără 
excepţie, toţi funcţionarii publici.1

Ce se înţelege de fapt prin cetăţenia română-condiţia necesară unei 
persoane pentru a ocupa o funcţie publică ? Cetăţenia română reprezintă 
„calitatea unei persoane fi zice ce exprimă relaţiile permanente social – economice, 
politice şi juridice dintre persoana fi zică şi stat, dovedind apartenenţa sa la statul 
român şi atribuind persoanei fi zice posibilitatea de a fi  titularul tuturor drepturilor 
şi îndatoririlor prevăzute de Constituţia şi de legile României”.2

Cetăţenia crează deci o legătură între persoana fi zică şi stat. „Cetăţenia se 
vrea o calitate strict personală şi totuşi ea depinde de apartenenţa la grupurile 
primare ( politice, religioase, profesionale, culturale, lingvistice ) chiar dacă se 
forţează să le depăşească”.3

Foarte multe sisteme de drept prevăd condiţia domiciliului pentru accesul 
unei persoane la o funcţie publică domiciliul este considerat alături de cetăţenie 
„o garanţie a ataşamentului persoanei faţă de ţară la guvernarea căreia participă 
ca demnitar sau ca funcţionar public”.4

Domiciliul în ţară este o condiţie obligatorie deoarece funcţia publică are 
caracter continuu și trebuie să îi impună individului să fi e aproape de locul unde 
își exercită funcţia publică, dat fi ind faptul că nimeni nu poate ocupa o funcţie 
publică în România și să domicilieze în altă ţară astfel calitatea serviciilor publice 
s-ar diminua considerabil pentru că nimeni nu poate asigura o performanţă în 
măsura în care spaţiul se prezintă ca un impediment.

Astfel, condiţia cetăţeniei române și a domiciliului în România impune 
atașamentul funcţionarului faţă de stat.

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
Caracterul limbii române ca limbă ofi cială este prevăzut atât în Constituţie, 

cât şi în legi.
Totuşi,” caracterul ofi cial al unei limbi este dat de obligativitatea utilizării 

acestei limbi în raporturile cetăţenilor cu autorităţile statului”.5
„Limba ofi cială este singura care poate fi  utilizată de organele statului şi de 

celelalte persoane juridice de drept public sau de persoane de drept privat în 
exerciţiul unei misiuni de serviciu public”.6 Astfel, actele ofi ciale ale unui stat nu 
pot fi  redactate decât în limba ofi cială şi doar traduse în altă limbă.

1 M. Preda, Autorităţile administraţiei publice, ediţia a II-a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, 
p. 87 apud I. Alexandru, M. Cărăușan, S. Bucur, Drept administrativ, ediţia a III-a – revizuită și 
adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 271.

2 I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, ediţia a XIV-a, Ed. 
All Beck, București, 2003, p. 137.

3 D.C. Dănişor, Drept constituţional și instituţii politice. Vol. I. Teoria Generală, Ed. Sitech, 
Craiova, 2006, p. 212.

4 I. Muraru în: I. Muraru, E.S. Tănăsescu (coordonatori), Constituţia României. Comentariu 
pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 153.

5 Idem, p. 131.
6 G. Gîrleșteanu, R. Bischin, Administraţia publică și principiul limbii ofi ciale în: V. Vedinaș 

(coordonator), Administraţia publică și mediul politic. Perspectivele unei bune guvernări, Sibiu, 
2010 XVI (39), p. 115.
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Prin obligativitatea redactării actelor doar în limba ofi cială se constituie 
„obligativitatea utilizării acesteia în raporturile cetăţenilor cu autorităţile 
statului”.1

Instituţiile administraţiei publice sunt obligate să utilizeze limba română în 
activitatea pe care o derulează, utilizarea altei limbi ce poate îngrădi exercitarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi poate constitui un 
impediment pentru aceştia, este strict interzis şi aduce atingere caracterului 
democratic al statului, dar și caracterului de stat de drept, idealul oricărui stat.

Declararea unei limbi ca fiind limbă oficială „rezultă din declararea la 
nivel constituţional a unei limbi ca fi ind limbă ofi cială, deci toate consecinţele 
normative ale art. 13 din Constituţie vor trebui corelate cu cele rezultând din 
normarea dreptului la identitate lingvistică prin art. 6”.2

Divergenţa în sistemul constituţional român dintre monolingvismul 
ofi cial şi necunoaşterea dreptului la identitate lingvistică face ca prevederile 
constituţionale ce vizează utilizarea limbilor minorităţilor naţionale în 
raporturile cu administraţia să fi e teme de potenţial confl ict.3

„Toţi cei care îşi desfăşoară activitatea într-un organ public, indiferent că 
acest lucru se realizează în baza unui contract individual de muncă sau a unui act 
de investitură emis de autoritatea competentă, au obligaţia de a cunoaşte limba 
ofi cială a statului român”.4

Toţi funcţionarii publici trebuie să cunoască limba română, iar limba 
minorităţii „incumbă numai funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea 
în structurile care au legătură directă cu publicul”.5

Tocmai din cauză că cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale, în 
condiţiile specifi cate mai sus, au dreptul să se adreseze oral sau în scris în limba 
maternă şi funcţionarii publici ce intră în contact direct cu aceştia trebuie să 
cunoască limba minorităţii naţionale.

Actele ofi ciale se întocmesc întotdeauna în limba română, indiferent de 
ponderea pe care o are o minoritate într-o unitate administrativ – teritorială. 
Organele administraţiei publice pot fi  obligate să asigure traducerea actelor 
minorităţilor făcute în limba maternă, dar nu pot fi  obligate să folosească 
această limbă în considerarea calităţii lor de persoane juridice de drept public 
cărora li se impune cunoaşterea limbii ofi ciale a statului,6 nu a altei limbi.

Ca o concluzie, funcţionarii publici sunt obligaţi să cunoască limba ofi cială, 
adică limba română, însă funcţionarii publici ce intră în contact direct cu 
publicul într-o unitate administrativ – teritorială în care minoritatea ocupă peste 
20% din cetăţeni, trebuie să cunoască şi limba minorităţii respective.

1 T. Toader, Constituţia României refl ectată în jurisprudenţa constituţională, Ed. Hamangiu, 
București, 2011, p. 15.

2 G. Gîrleșteanu în: D.C. Dănișor (coordonator), Principii, instituţii și proceduri ale 
administraţiei publice locale, Ed. Sitech, Craiova, 2009, p. 124.

3 D.C. Dănişor, Drept constituţional și instituţii politice. Vol. I: Teoria Generală, op. cit., p. 235.
4 V. Vedinaș, Statutul funcţionarilor publici, op. cit., p. 211.
5 V. Vedinaș în: I. Muraru, E.S. Tănăsescu (coordonatori), Constituţia României, op. cit., p. 

1169.
6 G. Gîrleșteanu, R. Bischin, op. cit., p. 120.
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Cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit, constituie o obligaţie impusă 
unei persoane ce doreşte să ocupe o funcţie publică, deoarece trebuie să poată 
comunica oral şi scris pentru a-şi îndeplinii atribuţiile.1

c) are vârsta de 18 ani împliniţi;
Vârsta de 18 ani reprezintă în România majoratul persoanei şi este considerată 

vârsta la care o persoană este sufi cient de matură pentru a-şi lua viaţa în propriile 
mâini şi este vârsta la care o persoană poate accede la o funcţie publică.

Obligaţia de a avea 18 ani împliniţi pentru a deveni funcţionar public 
constituie şi una din diferenţele dintre regimul funcţionarului public şi cel al 
salariatului deoarece în cazul salariatului, individul trebuie să aibă 16 ani, iar 
cu acordul părinţilor sau al ocrotitorului legal, poate fi  încadrat în muncă chiar 
de la 15 ani.

În raport cu funcţia publică pe care individul doreşte să o ocupe pot apărea 
condiţii specifi ce ce au ca obiect vârsta candidatului. Spre exemplu pentru a fi  
ales în organele administraţiei publice locale, candidaţii trebuie să fi  împlinit, 
până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani.

O astfel de condiţie, impunerea unei vârste mai mari de 18 ani pentru anumite 
funcţii publice, pot apărea şi din conexiunea condiţiei de vârstă cu altă condiţie.

Spre exemplu, pentru ca o persoană să ocupe o funcţie publică 
corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, persoana trebuie să aibă 
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

d) are capacitate deplină de exerciţiu;
Este defi nită în literatura de specialitate ca fi ind „acea parte a capacităţii 

civile a omului care constă în aptitudinea acestuia de a dobândi şi exercita drepturi 
civile şi de a-şi asuma şi executa obligaţii civile prin încheierea de acte juridice 
civile”.2

O persoană are capacitate deplină de exerciţiu atunci când are discernământ.
Capacitatea deplină de exerciţiu se dobândeşte la majorat, însă individul 

trebuie să aibă şi discernământ, adică „capacitatea psihică de a-şi da seama de 
caracterul şi urmările faptei pe care o săvârşeşte şi de a-şi manifesta conştient 
voinţa, în raport cu fapta respectivă”.3

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care 
candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

Sistemul comunitar recunoaşte această condiţie pentru ca o persoană să 
acceadă la o funcţie publică, deoarece o stare de sănătate precară ar afecta 
activitatea funcţionarului public.

Nu este sufi cient ca persoana ce urmează să ocupe o funcţie publică să se 
considere apt din punct de vedere fi zic, ci această capacitate trebuie atestată pe 
bază de examen medical de specialitate, limitând astfel orice fals în declaraţii 
pe care ar încerca să îl facă orice individ ce urmează să ocupe o funcţie publică. 

1 I. Alexandru, M. Cărăușan, S. Bucur, Drept administrativ, ediţia a III-a, revizuită și adăugită, 
Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 27.

2 G. Beleiu, M. Nicolae și P. Trușcă, Drept civil român, Ed. Universul Juridic, București, 2007, 
p. 348.

3 E. Derşidan, Dicţionar de termeni juridici, ediţie revăzută, adăugită și actualizată cu modifi cările 
aduse prin Legea nr. 278/2006 și Legea nr. 356/2006, Ed. Proteus, București, 2006, p. 138-139.
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Din acest punct de vedere, statutul funcţionarului public se aseamănă cu cel al 
salariatului deoarece art.27 din Codul Muncii1 prevede că o persoană poate fi  
angajată în muncă numai în baza unui certifi cat medical, care constată faptul 
că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
Această condiţie are „implicaţie asupra profesionalismului cu care se exercită 

o anumită funcţie publică”.2
Gradul de pregătire necesar pentru o anumită funcţie publică indică şi clasa 

din care funcţionarul public urmează să facă parte. Aşa cum putem observa, 
profesionalismul şi competenţa pentru a ocupa o funcţie publică o dă nivelul 
de pregătire al individului, adică studiile efectuate de acesta.

Legiuitorul a instituit în doctrină ideea unor studii de specialitate şi deşi 
nu vorbeşte expressis verbis despre necesitatea unor astfel de studii, condiţiile 
prevăzute de legiuitor pentru o anumită funcţie publică reprezintă un alt mod 
de impunere a condiţiilor de specialitate.3

„Necesitatea înfiinţării unei şcoli politico-administrative, care să ofere 
o pregătire exclusivă în domeniul ştiinţelor politico – administrative, fie să 
întregească pregătirea profesională a diverşilor specialişti cu cunoştinţe de acest 
gen”4, este necesară pentru crearea unui corp bine pregătit al funcţionarilor 
publici.

g) îndeplineşte condiţiile specifi ce pentru ocuparea funcţiei publice;
Aşa cum am precizat anterior, pentru a ocupa o funcţie publică trebuie 

îndeplinite două tipuri de condiţii:
– generale ce se aplică tuturor categoriilor de funcţionari publici;
– speciale sau specifi ce ce diferă în funcţie de categoria din care dorește să 

facă parte funcţionarul public.
Este necesară îndeplinirea şi a condiţiilor specifi ce cum este condiţia de vechime, 

condiţie ce ţine cont de natura, clasa, categoria şi gradul funcţiei publice.5
Un alt exemplu este condiţia de studii în cazul unor categorii de funcţionari 

publici.
Spre exemplu, pentru a intra în corpul funcţionarilor publici de clasa a I-a, 

individul trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă.

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

În forma revizuită a Legii nr. 188/1999 apare o stare de incompatibilitate 
între exercitarea funcţiei publice şi anumite categorii de infracţiuni, cum ar fi : 
infracţiunile contra umanităţii, contra statului, de serviciu şi altele ce au strânsă 
legătură cu exercitarea funcţiei publice.

1 Codul muncii republicat și renumerotat în Monitorul Ofi cial nr. 345 din 19 mai 2011.
2 I. Alexandru, M. Cărăușan, S. Bucur, Drept administrativ..., op. cit., p. 271.
3 V. Vedinaș, Statutul funcţionarilor publici, op. cit., p. 216.
4 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, op. cit., p. 609.
5 I. Alexandru, M. Cărăușan, S. Bucur, Drept administrativ..., op. cit., p. 272.
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„Enumerarea din text este enunţiativă, nu limitativă, în sensul că se trimite 
la orice altă infracţiune săvârşită cu intenţie care atrage incompatibilitatea cu 
exercitarea unei funcţii publice”.1

În cazul în care a intervenit reabilitarea o persoană poate ocupa o funcţie 
publică, chiar dacă a fost condamnată pentru o infracţiune ce ar face-o iniţial 
incompatibilă cu funcţia publică.

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

Conform art. 77 din Legea nr. 188/1999 destituirea din funcţie publică 
reprezintă cea mai gravă formă de sancţiune disciplinară.

Impunerea limitării accesului la o funcţie publică dacă persoana a fost 
destituită pentru motive disciplinare încearcă să alinieze legislaţia românească 
la legislaţia occidentală.

În opinia unor autori, termenul de 7 ani este abuziv, însă aşa cum am precizat 
anterior destituirea reprezintă cea mai gravă formă de sancţiune disciplinară 
astfel încât dacă un individ a primit o astfel de sancţiune fapta săvârşită a fost 
destul de gravă.

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este defi nită prin 
lege;

A apărut în legislaţia română ideea ca funcţionarul public să nu fi  desfăşurat 
activitate de poliţie politică din cauza statului comunist ce urmărea să facă din 
fi ecare cetăţean un pion şi un informator.

Conform Legii nr. 187/19992 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
securităţii ca poliţie politică – poliţia politică este defi nită ca acele structuri ale 
securităţii, create pentru instaurarea şi menţinerea puterii totalitar-comuniste, 
precum şi pentru suprimarea sau îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului.

Informaţiile cuprinse în declaraţiile date în timpul anchetei de către 
persoana reţinută sau arestată pentru motive politice privind cauza pentru 
care a fost arestată, judecată și condamnată nu fac obiectul acestei prevederi.

Prin interzicerea funcţionarului public de a fi  desfăşurat activitate de poliţie 
politică se urmăreşte impunera unei conduite morale ireproşabile a corpului 
funcţionarilor publici.

Prin această condiţie, „se urmăreşte prevenirea pătrunderii în acest corp 
a unor persoane care se fac vinovate de activităţi de poliţie politică comise în 
regimul trecut”. 3

Condiţii de acces la funcţii publice de conducere

Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, persoana trebuie să 
îndeplinească pe lângă condiţiile menţionate în art. 54 din Legea nr. 188/1999 
și analizate de noi anterior și alte condiţii specifi ce funcţiilor de conducere:

a) să fi e absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul 
administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare 

1 V. Vedinaș, Statutul funcţionarilor publici, op. cit., p. 217-218.
2 Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliţiei politice 

comuniste publicată în Monitorul Ofi cial nr. 603 din 3decembrie 1999.
3 V. Vedinaș, Statutul funcţionarilor publici, op. cit., p. 22.
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exercitării funcţiei publice1 – observăm că apare o condiţie de studiu în cazul 
persoanele ce urmăresc ocuparea unei funcţii de conducere fi ind nevoie de 
un master sau chiar de studii postuniversitare, pregătire teoretică înaltă. În 
doctrină, se critică această condiţie deoarece ea poate institui un monopol și 
o discriminare nejustifi cată, în condiţiile în care și Institutul European Român 
organiza astfel de cursuri.2

b) să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I3 – art. 9 din Legea 
nr. 188/1999 reglementează clasa I-a a funcţiilor publice și cuprinde funcţiile 
publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă – legiuitorul a impus astfel că numai persoanele ce au 
studii superioare pot ocupa funcţii publice de conducere.

c) să îndeplinească cerinţele specifi ce prevăzute în fi șa postului-pentru orice 
funcţie publică, indiferent că este de conducere sau de execuţie, și indiferent 
de modalitatea de ocupare, legea impune îndeplinirea condiţiilor specifi ce 
prevăzute în fi șa postului.4

d) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999.
Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea 

funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fi absolvit studii de 
masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management 
ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Pe lângă condiţia de studii specifi ce funcţiilor publice de conducere, avem și 
condiţia de vechime și anume obligaţia ca persoana ce ocupă o astfel de funcţie 
publică să aibă 2 ani sau 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de conducere.

Această reglementare impune îmbinarea experienţei practice cu califi carea 
profesională pentru persoanele ce ocupă funcţii publice de conducere, atribute 
ce sunt necesare pentru exercitarea de o manieră profesională a funcţiei publice 
pe care o ocupă și de aici și necesitatea legiuitorului de a adăuga câteva condiţii 
în plus pentru cei ce urmăresc ocuparea nu a unei funcţii publice de execuţie, 
ci a uneia de conducere.

e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în 
condiţiile prezentei legi

Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancţiunile disciplinare 
aplicate funcţionarului public și care nu au fost radiate în condiţiile legii5. Pentru 
ca o persoană să ocupe o funcţie publică de conducere trebuie să nu fi  suferit 
sancţiuni disciplinare sau dacă a suferit astfel de sancţiuni să fi  fost radiate, 
iar radierea se face în termen de 6 luni, 1 an sau 7 ani, în funcţie de abaterea 
disciplinară.

1 Art. 66 din Legea nr. 188/1999.
2 V. Vedinaș, Statutul funcţionarilor publici, op. cit., p. 255.
3 Art. 66 din Legea nr. 188/1999.
4 V. Vedinaș, Statutul funcţionarilor publici, op. cit., p. 255.
5 Art. 81 din Legea nr. 188/1999.



306

Condiţii de acces la înalte funcţii publice

De foarte multe ori există strânse legături între funcţie publică și politică. 
Este o relaţie de osmoză parţială, în sensul că, separarea de politică nu este 
totală, dar nu există o subordonare faţă de un partid și faţă de Guvern ca în 
ţările socialiste; această osmoză se întâlnește în cazul înalţilor funcţionari și la 
nivelul funcţiei publice locale1.

Pentru ca o persoană să poată ocupa o funcţie publică corespunzătoare 
categoriei înalţilor funcţionari publici, trebuie să îndeplinească mai multe 
condiţii şi anume:

a) cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/19992;
Condiţiile menţionate de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici sunt valabile pentru o persoană ce doreşte să ocupe o 
funcţie publică, condiţii pe care le-am analizat anterior.

b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată;

Este important ca înalţii funcţionari publici să aibă o pregătire profesională 
cât mai completă, iar această înaltă califi care nu ar fi  posibilă fără absolvirea 
unor studii universitare de licenţă.

Înalţii funcţionari publici fac parte din clasa I-a a funcţiilor publice, iar pentru 
ocuparea acestor funcţii publice, persoana trebuie să aibă studii universitare.

c) cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice;

Această condiţie a apărut prin Legea nr. 251/20063 reducând vechimea de 
la 7 ani la 5 ani.

Vechimea în specialitate nu mai există ca cerinţă în legislaţia muncii, în timp 
ce funcţionarului public i se impune nu numai conceptul generic de vechime în 
muncă, ci şi cel specifi c de vechime în specialitate4.

Calitatea de doctor în specialitatea funcţiei publice pe care individul doreşte 
să o ocupe constituie de foarte multe ori un mare avantaj şi se ajunge chiar la 
combinarea elitei intelectuale cu elita funcţionarilor publici.

d) a absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei 
funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici ori a 
exercitat un mandat complet de parlamentar5;

Programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii 
corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici sunt necesare pentru 
ca un individ să dobândească calităţile profesionale de care are nevoie pentru 
exercitarea unei astfel de funcţii.

1 S. Cristea, Relaţia dintre funcţia publică și politică, în Revista de Drept Public nr. 1/2001, 
p. 91.

2 Art. 16 din Legea nr. 188/1999.
3 Legea nr. 215/2006 pentru modifi carea și completarea Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici publicată în Monitorul Ofi cial nr. 574 din 4 iulie 2006.
4 V. Vedinaș, Statutul funcţionarilor publici, op. cit., p. 81.
5 Art. 16 din Legea nr. 188/1999.



307

Nu este obligatorie condiţia de absolvire a programelor de formare 
specializată, dacă persoana ce doreşte să ocupe o înaltă funcţie publică a 
exercitat un mandat complet de parlamentar.

În opinia unor autori, condiţia exercitării unui mandat complet de parlamentar 
nu reprezintă o garanţie pentru ca o persoană să dobândească abilităţile necesare 
exercitării cu profesionalism a funcţiei publice corespunzătoare categoriei înalţilor 
funcţionari publici.1

e) a promovat concursul naţional pentru intrarea în categoria înalţilor 
funcţionari publici2;

În ceea ce privește admiterea la programele de formare specializată pentru 
ocuparea unei funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, 
acesta se realizează, anual, prin concurs naţional organizat iniţial de Institutul 
Naţional de Administraţie și, după reorganizarea acestuia, de Agenţia Naţională 
a Funcţionarilor Publici.3

Concursul naţional reprezintă o specifi că a modului de acces pentru înalţii 
funcţionari publici.

1 I. Alexe, Înalţii funcţionari publici, Ed. Universul Juridic, București, 2014, p. 74.
2 Art. 16 din Legea nr. 188/1999.
3 I. Alexe, op. cit., p. 72.
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1. Introducere

Cadrul legal de realizare a contractelor administrative este dat de Directiva 
92/50/EEC din 18 iunie 1992 referitoare la coordonarea procedurilor pentru 
încheierea contractelor de servicii publice, Directiva 93/36/EEC din 14 
iunie 19931 pentru coordonarea procedurilor de încheiere a contractelor de 
achiziţii publice, Directiva Consiliului 93/37/EEC din 14 iunie 1993 cu privire 
la coordonarea procedurilor pentru încheierea contractelor de lucrări publice. 
Aceste directive sunt amendate de Directiva Consiliului și a Parlamentului 
European2 97/52/EC din 13 octombrie 1997. Apreciem necesar a menţiona în 
categoria cadrului legislativ și a Comunicării de interpretare a Comisiei cu privire 
la concesiunile în dreptul european3 din 29 aprilie 2000 (200/C121/02).

Managementul desfășurării contractelor în care sunt implicate fonduri 
europene este controlat de Curtea de Conturi4 a Comunităţilor Europene care 
realizează unele raportate, cum ar fi  de exemplu „Special Report no 10/2000 
on the public contracts awarded by the Joint Research Center, together with the 
Commissions replies (2000/C172/01)”.

Art. 1 (a) din Directiva 93/37/EEC defi nește contractul public ca fi ind „un 
contract pecuniar încheiat între contractor și autoritatea contractantă care are 
ca scop executarea sau/și executarea și proiectarea lucrărilor cu privire la una din 
activităţile la care se face referire în Anexa II, sau executarea oricărei lucrări care 
se referă la necesităţile specifi cate de către autoritatea contractantă. Autorităţile 

1 Publicată în JOUE 2009/C 297/13/5 decembrie 2009.
2 Parlamentul European exercită în mod tradiţional un rol consultativ în elaborarea 

actelor juridice ale UE și nu are, deci, putere legislativă deplină. Pentru detalii, a se vedea 
A. Fuerea, Manualul Uniunii Europene, ed. a V a revăzută și adăugită, după Tratatul de la 
Lisabona (2007/2009), Ed. Universul Juridic, 2011, București, p. 99 și urm. 

3 Înainte de Tratatul de la Lisabona se folosea sintagma „drept comunitar”, „legislaţie 
comunitară”. Această sintagmă a fost înlocuită după Tratatul de la Lisabona cu sintagma de 
„drept european”, „legislaţie europeană”. Pentru detalii cu privire la Tratatul de la Lisabona, a 
se vedea A. Fuerea, Manualul..... 2011, p. 80 și urm.

4 Curtea de Conturi exercită controlul și în România asupra modului de formare, de 
administrare și de întrebuinţare a resurselor fi anciare ale statului și ale sectorului public, 
funcţia de control realizându-se prin proceduri de audit public extern. Prin lege (Constituţia 
României și Legea nr. 94/1992 republicată în M. Of. nr. 238 din 3 aprilie 2014) sunt stabilite 
atribuţiile de control și audit fi nanciar precum și obiectivele și persoanele care sunt 
supuse controlului obligatoriu al Curţii de Conturi. Pentru detalii, a se vedea D.D. Șaguna, 
Drept fi nanciar și fi scal, Ed. Oscar Print, București, 1994, p. 338.
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contractante pot fi  un stat membru, autorităţile locale sau regionale, instituţii 
în care predomină dreptul public, asociaţii formate din mai multe autorităţi”. 
O instituţie guvernată de dreptul public este o instituţie formată în scopul de 
a îndeplini nevoile de interes general, fără a avea un caracter industrial sau 
comercial, având statut legal și fi ind înfi inţată majoritar de către stat sau de 
către autorităţile locale sau regionale sau de alte instituţii guvernate de dreptul 
public sau subiecte al căror management este supervizat de aceste instituţii. La 
Anexa I a directivei se prevede lista cu instituţiile contractante, aceasta având 
caracter orientativ, și nu un conţinut limitativ. Anexa I poate fi  completată 
numai în condiţiile prevăzute în directivă, prin intermediul statelor membre, 
care pot anunţa periodic Comisia cu privire la eventualele schimbări ale listei 
de la Anexa I.

Contractul de concesiune este asimilat contractelor administrative, 
fi ind o specie a acestor contracte. Potrivit art. 1 (d) din Directiva 93/37/EEC, 
contractul de concesiune publică este defi nit ca fi ind acel „contract public în 
care contractantului i se conferă dreptul de a exploata lucrarea concomitent 
cu obligaţia de plată”. Potrivit aceluiași act normativ legiuitorul a prevăzut 
și criteriile de participare și de selecţie a contractanţilor, dar și anumite 
modele de contracte publice. Cu titlu de exemplu menţionăm că, potrivit 
directivei, selectarea candidaţilor se face după criterii calitative, care trebuie 
făcute publice pentru asigurarea garanţiei unei competiţii corecte. Similar 
procedurii de atribuire a unui contract public din dreptul intern român, anunţul 
concesiunii trebuie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru 
asigurarea principiului transparenţei se instituie procedura informării motivate a 
candidaţilor eliminaţi, ale căror cereri au fost descalifi cate (la art. 8 al directivei), 
dar și aplicabilitatea specifi caţiilor tehnice naţionale în situaţia absenţei unor 
standarde europene la nivel tehnic, specifi caţii care să fi e în acord cu principiile 
generale europene și cu dezideratele comune ale membrilor (potrivit art. 10 
din același act normativ).

Comunicarea de interpretare a Comisiei cu privire la concesiunile în dreptul 
european din 29 aprilie 2000 pune accentul pe respectarea procedurii privind 
alegerea contractantului potrivit principiilor nediscriminării, al egalităţii de 
tratament, al asigurării transparenţei, al proporţionalităţii și al respectării 
principiului încheierii contractului intuitu personae. Un alt principiu important 
aplicabil contractelor administrative europene este principiul recunoașterii 
mutuale, potrivit căruia statele membre trebuie să își accepte produsele și 
serviciile furnizate de operatorii economici din statele UE, dacă produsele și 
serviciile respective sunt la standardele statului care le recepţionează. Spre 
exemplu, aplicarea acestui principiu contractului de concesiune, presupune 
în particular ca statul membru în care serviciul este furnizat să accepte 
specificaţiile tehnice, atestatele, diplomele, certificatele ţi recunoașterile 
profesionale obţinute într-un alt stat membru, dacă sunt echivalente cu cele din 
statul unde serviciul este furnizat. Potrivit interpretării Comisiei, nu se interzice 
statelor membre ale Uniunii să încheie contracte de concesiune după propriile 
metode, în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul european. Un 
aspect care, apreciem noi, trebuie avut în vedere, este faptul că România este 
un stat membru al Uniunii Europene încă din anul 2007, iar în această calitate, 
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este obligat să se conformeze directivelor europene și să își alinieze întreaga 
legislaţie celei europene. În acest sens, legea fundamentală a României1 dar 
și practica judiciară prevăd aplicarea cu prioritate a normelor europene faţă 
de cele naţionale, ori de câte ori există o neconcordanţă între cele două (cu 
condiţia ca aceste norme europene să nu afecteze drepturile unor anumite 
categorii de persoane). Avem în vedere aici decizia cu nr. 33/2008 pronunţată de 
Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a României, pronunţată în recursul în interesul 
legii privind unifi carea practicii judiciare cu privire la admisibilitatea formulării 
acţiunilor de revendicare pe drept comun de către foștii proprietari deposedaţi 
abuziv în perioada comunistă.

Aplicarea prioritară a legislaţiei europene și armonizarea legislaţiei naţionale 
cu cea a Uniunii Europene, considerăm noi, ar trebui să constituie o prioritate 
pentru legiuitorul român.

2. Aspecte teoretice privind contractul administrativ la nivelul 
legislaţiei europene

Ca o consecinţă fi rească a faptului că în România, legislaţia europeană 
cunoaște o aplicare prioritară faţă de cea naţională, considerăm că este absolut 
necesară aplicarea cu prioritate a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului în dreptul român, asupra litigiilor afl ate pe rolul instanţelor de judecată 
din România. Cu privire la aceasta, din păcate, manifestăm o poziţie critică 
asupra faptului că România înţelege să transpună legislaţia europeană pe plan 
naţional într-o manieră concretizată prin traduceri, mai mult sau mai puţin 
concrete ale legislaţiei europene2.

Conform Politicii Uniunii Europene, statele membre care doresc pot instaura 
între ele o cooperare consolidată în vederea favorizării realizării obiectivelor 
Uniunii, păstrarea intereselor acesteia în vederea consolidării procesului 
de integrare3. Considerăm necesară adoptarea unor măsuri urgente pentru 
perfecţionarea și fl exibilizarea sistemului de achiziţii publice, în caz contrar 
existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor publice alocate, a 
fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă reprezentând-o amânarea sau 
întârzierea implementării unor proiecte majore, cu impact social și economic 
naţional sau local.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modifi carea 
și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

1 Constituţia României din 1991 a fost publicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003, 
Partea I. În art. 148 prevede „Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, 
în scopul transferării unor atribuţii către instituţiile europene, precum şi al exercitării în comun cu 
celelalte state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege adoptată 
în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul 
deputaţilor şi senatorilor. Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii 
Europene, precum şi celelalte reglementări europeane cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă 
de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”.

2 V. Vedinaş, op. cit., 2012, p. 260 şi urm.
3 J.L. Sauzon, Comprendre le Trate de Lisbonne, lextenso editions, Paris, 2008 apud 

I. Alexandru, Drept administrativ european, ed. a II a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, 
București, 2010, op. cit., p. 369.
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atribuirea contractelor de achiziţie publică s-au transpus în legislaţia naţională 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.177/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 
2009 de modifi care a Directivelor 2004/17/CE, 2008/18/CE și 2009/81/CE 
ale Parlamentului European și ale Consiliului. Aceste acte europene stabileau 
pragurile de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică și au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010, motiv pentru care legislaţia 
naţională trebuia să le asigure transpunerea acestor directive modifi cate.

Analizând directivele Uniunii Europene privind concesiunea și achiziţiile 
publice observăm că legislaţia europeană are ca scop deschiderea procedurilor 
de acordare a contractelor publice spre concurenţă, pentru toate întreprinderile 
de pe teritoriul Uniunii Europene.

3. Cercetarea ştiinţifi că privind contractul administrativ european

Intenţia legislaţiei europene este aceea de creare a unei pieţe unice prin 
care să fi e promovată libera concurenţă între pieţe și servicii. La nivelul Uniunii 
Europene există o tendinţă de reglementare abundentă cu un grad de mare 
generalitate, prin care a fost impusă tradiţia eterogenă a administraţiilor 
europene. Cu privire la reglementarea europeană apreciem că se impun 
următoarele aprecieri:

Directivele europene privind contractele publice instituie principii generale 
menite să creeze unitate din punct de vedere economic1. Aceste principii 
vizează interzicerea dispoziţiilor și practicilor discriminatorii cu privire la 
străini, asigurarea garanţiilor pentru o competiţie corectă prin transparenţa 
procedurilor de licitaţie și adjudecare, respectarea în procedura de alegere a 
contractantului a principiilor nediscriminării.

Legislaţia europeană are ca scop deschiderea spre concurenţă a procedurilor 
de acordare a contractelor administrative pentru toate întreprinderile de pe 
teritoriul Uniunii Europene. Potrivit principiului recunoașterii mutuale (mututal 
recognition), statele membre trebuie să accepte produsele și serviciile furnizate 
de operatorii economici din alte ţări ale Uniunii Europene, dacă produsele și 
serviciile se găsesc la standardele statului care le recepţionează. Prin urmare 
dreptul european reprezintă un factor de unifi care a dreptului public și privat. 
Dreptul european, veșnic axat pe dezvoltarea unei pieţe comune a dat naștere 
la dispute la nivel naţional privind delimitarea frontierelor dintre logica pieţei 
comune și regimul public intern al fiecărui stat. Ne referim la delimitarea 
frontierei dintre interesele naţionale și cele europene2. Spre exemplu, în 
jurisprudenţa franceză s-a apreciat că nu orice concesiune intră în sfera 
de referinţă a Tratatului CEE, fi ind vorba despre o operaţiune ce privește o 
activitate naţională la care ia parte și o autoritate publică, caz în care regimul 
său ţine de dreptul intern3. În același sens s-a pronunţat și Curtea Europeană 
de Justiţie în hotărârea din 18 iunie 1991 privind concesiunea de drepturi 

1 Pentru amănunte, a se vedea, C.S. Săraru, Contractele publice, în I. Alexandru, coord., 
Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007, p. 308-314.

2 A se vedea I. Avram, Contractele de concesiune, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003 p. 222, 223.
3 C. Brechon-Moulenes, F. Lorens; M. Bazex; G. Guisolphe; J.-B. Auby, P. Delvolve, 

La concesion de service public face au droit communautaire, Sirey, Paris, 1992, p. 59.
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exclusive în materie de radiodifuziune și televiziune: „dreptul european nu se 
opune atribuirii unui monopol asupra televiziunii și considerente de interes public, 
de natură neeconomică. Totuși, modalităţile de organizare și de exerciţiu ale unui 
asemenea monopol nu trebuie să creeze vreun prejudiciu dispoziţiilor Tratatului în 
materia de liberă circulaţie a mărfurilor și a serviciilor ca și regulilor concurenţei”. 
Avem rezerve faţă de ideea de delimitare între dreptul european și dreptul 
intern, pornind în primul rând de la concepţia lui Kelsen, unanim recunoscută 
astăzi, potrivit căreia, dreptul în sistemul romano-germanic se subordonează 
principiului ierarhiei legilor și nu pot exista două sisteme paralele de drept într-o 
ţară. În jurisprudenţă se întâlnesc refl exe ale suveranităţii statului naţional, 
dar realitatea arată că ar fi  foarte difi cil de utilizat, în cadrul unui anumit stat, 
standarde și practici de aplicare diferite pentru legislaţia naţională și legislaţia 
Uniunii Europene1. În mod progresiv, instituţiile naţionale au aplicat aceleași 
standarde și au utilizat aceleași practici pentru ambele. Acest lucru conduce la 
ideea potrivit căreia există un drept comun al administraţiei publice dezvoltat 
în statele membre ale Uniunii Europene. Această „contaminare” a legislaţiei 
naţionale cu cea a Uniunii Europene contribuie la stabilirea unui spaţiu 
administrativ european.

Reglementările asupra contractelor publice au constituit deseori obiectul 
unor interpretări oficiale făcute de Comisia Europeană. Astfel, poate fi 
menţionată Comunicarea de interpretare a Comisiei cu privire la concesiunile 
în dreptul european din 29 aprilie 2000 (200/C121/02). Managementul 
desfășurării acestor contracte în care sunt implicate fonduri europene este 
controlat de Curtea de Conturi a Uniunii Europene (European Court of Audit 
– ECA) care realizează unele rapoarte, precum Special Report nr. 10/2000 on 
the public contracts awarded by the Joint Researsch Conter together with the 
Commission s replies (2000/C172/01).

Pentru a înţelege accepţiunea de contract public în sensul legislaţiei 
europene vom arăta că art. 1(a) al Directivei 93/37/EEC defi nea contractul 
public ca fi ind un contract pecuniar încheiat între contractor și autoritatea 
contractantă, care are ca scop executarea sau/și executarea și proiectarea 
lucrărilor cu privire la una din activităţile la care se face referire în Anexa II 
sau executarea oricărei lucrări care se referă la necesităţile specifi cate de către 
autoritatea contractantă2.

4. Concluzii și propuneri de lege ferenda

Aplicarea prioritară a legislaţiei europene și armonizarea legislaţiei naţionale 
cu cea a Uniunii Europene ar trebui să constituie o prioritate în actuala bază 
legislativă. În acest sens statuează și Constituţia României la art. 1483. 

1 J. Schwarze, European Administrative Law, Offi ce foroffi cial publications of the European 
communities, Sweet and Maxwell, 1992.

2 Defi niţia fost preluată de Directiva 18/CE/2004 a Parlamentului European şi a Consiliului 
European din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor pentru acordarea contractelor 
publice de lucrări, bunuri şi servicii (JO L 134/114) care abrogă Directiva 93/37/CEE.

3 Art. 148 din Constituţie prevede „Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii 
Europene, în scopul transferării unor atribuţii către instituţiile europene, precum şi al exercitării în 
comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege 



313

Ca o consecinţă fi rească a faptului că în România, legislaţia europeană este 
de aplicabilitate prioritară faţă de cea naţională, considerăm absolut necesară 
aplicarea cu prioritate a jurisprudenţei CEDO în dreptul român, asupra litigiilor 
afl ate pe rolul instanţelor de judecată din România.

Cu privire la această aplicare prioritară a normelor europene manifestăm 
o poziţie critică asupra faptului că România înţelege să transpună legislaţia 
europeană pe plan naţional într-o manieră mimetică, fără a încerca măcar, și de a 
reuși să adapteze legislaţia europeană la realitatea internă.

De asemenea, considerăm absolut necesară adoptarea unor măsuri urgente 
pentru perfecţionarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând 
riscul diminuării gradului de cheltuire/ atragere a fondurilor europene alocate, 
consecinţa gravă reprezentând-o în acest caz amânarea implementării unor 
proiecte la nivel naţional care au un important impact social și economic, local 
sau naţional.

adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de două treimi 
din numărul deputaţilor şi senatorilor. Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive 
ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări europene cu caracter obligatoriu, au 
prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de 
aderare”.



314

Puterea de manifestare a ordinii publice – 
ordinii de drept şi ordinii constituţionale

Paul – Iulian NEDELCU
Universitatea din Craiova

E-mail: paul_iulyan@yahoo.com

1. Introducere

Din punct de vedere etimologic, termenul de normă provine din cuvântul 
grecesc „nomos” semnifi când ordinea. Noţiunea de „nomos” provine, se pare 
de la zeiţa Nemesis, care, în mitologia greacă avea rolul de a reglementa 
respectarea împărţirii lumii între zei. Această noţiune este opusă celei de 
„physis”, de origine indică, care, de asemenea, desemna iniţial o acţiune sau un 
proces şi care ulterior, începând din secolul al V-lea, va desemna ordinea naturii, 
deosebită de ordinea umanului desemnată de „nomos”1.

Analiza etimologică sugerează că, prin intermediul normelor, societatea 
devine un "cosmos" organizat într-o ordine imperativă, indicativă şi 
sancţionatoare pentru conduită. Nicio formă de asociere umană nu poate 
funcţiona în mod adecvat fără instituirea unui minimum de reguli de conduită, 
putându-se afi rma că societatea se naşte odată cu geneza normei.

Rolul normei este legat de organizarea vieţii sociale pe baze raţionale, 
societatea funcţionând în mod independent de voinţele individuale, ca o 
„conştiinţă colectivă”, de la care emană regulile şi obligaţiile ce reglementează 
existenţa în comun şi care fixează şi transmite din generaţie în generaţie 
necesitatea sau indezirabilitatea unor acţiuni, cultivând tendinţa spre o ordine 
socială, caracteristică modului de desfăşurare stabilă a vieţii colective.

Ordinea socială, ordinea de drept, se referă la capacitatea societăţii de a:
– ţine sub control agresivitatea indivizilor;
– a asigura coordonarea activităţilor sociale;
– a asigura continuitatea vieţii sociale;
– a permite predictibilitatea conduitelor şi acţiunilor umane.
O asemenea ordine contribuie la stabilirea unei stări relative de echilibru şi 

armonie, niciodată, însă, cu un caracter defi nitiv, deoarece în orice moment pot 
să apară confl icte între valori, încălcări ale normelor sau momente de punere 
la îndoială a legitimităţii acestora, care, în anumite condiţii, ameninţă însăşi 
ordinea socială stabilită.2

În acest context, pentru a asigura consensul şi ordinea, printr-o participare 
comună la viaţa socială, norma de drept, își propune următoarele efecte din 
punctul de vedere al raţionalizării vieţii sociale:

1 R. Pinto, M. Grawitz, Methodes des sciences socials, deuxieme edition, Paris, Dalloz, 1967, 
p. 8-9. 

2  S.M. Rădulescu, Homo sociologicus, Raţionalitate şi iraţionalitate în acţiunea umană, Ed. 
Şansa, Bucureşti, 1994, p. 9 şi urm.
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– crearea de drepturi şi obligaţii care materializează diferite relaţii, interese, 
scopuri şi idealuri sociale, stimulându-le pe cele dezirabile şi sancţionând 
pe cele indezirabile;

– asigurarea relaţiilor interumane în cadrul societăţii, prin dirijarea, în 
mod convergent, a acţiunilor şi conduitelor individuale, creând astfel o 
„logică” a acestora, orientativă pentru membrii societăţii;

– evitarea confl ictelor şi a tensiunilor prin limitarea reciprocă a voinţelor 
individuale şi întărirea coeziunii colective;

– întărirea sentimentele de solidaritate socială şi securitatea indivizilor 
în raport cu eventualele agresiuni sau acte de violenţă care ar putea fi  
exercitate asupra lor;

– stabilirea unor reguli de conduită, stipulând cum trebuie să se comporte 
cineva în condiţii sociale determinate, pentru a ajunge la un rezultat 
efi cient şi dezirabil.1

Locul şi rolul normei de drept în societate, caracteristicile mai sus, menţionate, 
sunt relevate și în sociologie unde norma este defi nită ca:

– o regulă standard, definită de aşteptările reciproce ale mai multor 
oameni cu privire la un comportament considerat acceptabil din punct 
de vedere social, şi care orientează conduita obişnuită2;

– o lege sau un principiu care trebuie să dirijeze sau să ghideze o conduită, 
tinzând să desemneze ceea ce este normal, adică în conformitate cu 
majoritatea cazurilor, sau îi prescrie ceea ce trebuie făcut;3

– o regulă de activitate, comportare, gândire sau creaţie, fixată prin 
lege (principiu) sau prin uz şi a cărei activitate este asigurată de drept, 
tradiţie, opinia publică, indicaţie sau prescripţie cu privire la modul de 
realizare a valorilor.

Caracterul principial al normei este acela de a stabili în cadrul societăţii o 
formă ideală a comportamentului, un model prescriptiv pentru ceea ce trebuie 
să fi e şi nu pentru ceea ce este (conform distincţiei făcute de francezi între 
devoir şi etre, sau de către germani între sollen şi sein).

Rezultă deci că în societate, acţiunea umană, prin natura ei, atrage 
normarea, realizarea unor reguli cu rol de forţe organizatoare ale interacţiuni 
umane.

2. Aspecte teoretice

Normele de drept (juridice) în generalitatea lor nu exclud existenţa altor 
categorii de norme (norme religioase, norme etice, norme obicei) ci coexistă cu 
acestea, îşi exercită alături de acestea acţiunea lor reglementativă.

Dreptul român se constituie din ansamblul regulilor de conduită instituite 
sau sancţionate de stat, reguli ce refl ectă voinţa poporului exprimată prin 

1 Ibidem, p. 59.
2 G.A. Theodorson, A.G. Theodorson, A Modern Dictionary of Sociology, Crowell, New York, 

1969, p. 276-277. 
3 A. Birou, Vocabulaire practique des sciences socials, Paris, 1966, p. 187-188. Dicţionar de 

fi lozofi e, Ed. Politică, Bucureşti, 1978, p. 500. 



316

intermediul puterii legislative, reguli a căror respectare şi aplicare obligatorie 
se asigură prin conştiinţa juridică a cetăţenilor iar, la nevoie, cu ajutorul 
forţei coercitive a statului. Aceste reguli de conduită – cu caracter general 
obligatoriu – norme juridice, oricât ar fi de variate, de deosebite unele de 
altele, prin conţinutul şi forma lor, reprezintă în cadrul fi ecărui stat o unitate, 
un ansamblu, fi ind organizate într-un anumit sistem. Astfel, sistemul dreptului 
român, reprezintă structura internă a dreptului român, determinată de unitatea 
normelor şi instituţiilor juridice şi împărţirea lor pe ramuri după specifi cul relaţiilor 
sociale şi metoda de reglementare, potrivit anumitor principii comune, precum 
şi prin unitatea de metodă folosită în reglementarea relaţiilor sociale respective.

Faţă de cele de mai sus, vom putea face, în acest moment succinte 
consideraţii cu privire la corelaţia dintre ordinea publică, ordinea de drept și 
ordinea constituţională.

3. Cercetarea ştiinţifi că

Expresia ordine publică – explicată deja – se află în conexiune cu alte 
locuţiuni, construite prin asociere de cuvinte care, împreună, au sens unitar: 
ordine + drept = ordine de drept; ordine + juridic(ă) = ordine juridică; ordine + 
stat = ordine de stat; ordine + constituţional(ă) = ordine constituţională. Pentru 
tema noastră, prezintă interes semnifi caţiile și corelaţia dintre ordinea publică, 
ordinea de drept și ordinea constituţională, toate acestea având implicaţii 
profunde asupra modului în care se exercită constrângerea administrativă în 
statul de drept. Între aceste componente ale societăţii există, din vechime, 
legături strânse. În antichitate, de pildă, prin expresia „panem et circensem” 
(pâine și circ)1 se recunoștea că, pentru a avea liniște în Roma imperială, 
maselor trebuia să li se asigure hrană și divertisment (jocuri în arena circului). 
Astfel, ordinea publică nu mai era periclitată. În epoca modernă și în cea 
contemporană, când educaţia civică a progresat, pentru apărarea ordinii publice 
nu trebuie să se mai recurgă la asemenea subterfugii.

Cele două concepte– ordinea publică și ordinea de drept – se afl ă în strânsă 
interconexiune; ordinea publică se fundamentează pe ordinea de drept care 
este format de cadrul juridic necesar bunei funcţionări a autorităţilor cu 
competenţe în materia constrângerii. Așadar ordinea publică este fi ind în raport 
de subordonare faţă de ordinea de drept. Ideea aceasta se poate exprima și 
altfel: ordinea de drept determină ordinea publică; o schimbare în ordinea de 
drept se răsfrânge decisiv asupra ordinii publice.

Între ordinea de drept și ordinea publică, raportul nu are mereu una și 
aceeași direcţie. Relaţia dintre ele se aseamănă, sub un aspect, relaţiei dintre 
teorie și practică; cea din urmă oferă celei dintâi „material” pentru perfecţionare. 
Asemănător – dar nu identic – ordinea publică oferă ordinii de drept argumente 
de perfecţionare. De aici ajungem la o altă observaţie și anume că relaţia ordine 
de drept – ordine publică nu este imuabilă, deoarece ambele se schimbă, pentru a 
corespunde realităţii, ea însăși în continuă schimbare. Totodată, tulburarea ordinii 
de drept obligă ordinea publică să se adapteze, întrucât respectiva tulburare 
poate avea implicaţii profunde, în sensul că sistemul social poate fi  modifi cat 

1 Decimus Iunius Juvenalis, Satirae X, c. 60-140; M.D.E., p. XXIII.
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(dar menţinut) ori înlocuit. Tulburarea între anumite limite a ordinii publice 
nu are, de regulă, consecinţe atât de importante; doar tulburarea profundă și 
foarte gravă a acesteia – ca în cazul revoluţiilor – poate pune problema înlocuirii 
sistemului social, ducând la stabilirea altei ordini de drept, care la rândul ei 
determină o altă ordine publică corespunzătoare noii situaţii.

Dacă ne referim la ordinea constituţională, adică ordinea consfi nţită prin 
Constituţie, acesta este un concept specifi c dreptului constituţional, stabilind 
totalitatea normelor fundamentale care reglementează relaţiile privitoare la 
sistemul social – politic și statal. După părerea noastră acesta subsumează atât 
ordinea publică cât și ordinea de drept în sensul că prevederile constituţionale 
stau la baza acestora, că organizarea și funcţionarea lor nu poate fi  decât în 
conformitate cu Constituţia. Ba mai mult: numai și numai acest act normativ are 
competenţa să prevadă măsuri concrete privind drepturile și libertăţile cetăţenilor, 
limitarea drepturilor persoanei fi zice, ordinea publică, bunele moravuri [art. 26 
alin. (2)]. Tot Constituţia este actul juridic fundamental care stabilește în condiţii 
determinate restrângerea exerciţiului unor drepturi (art. 27) – dacă acestea aduc 
atingere unor valori fundamentale, periclitând apărarea siguranţei naţionale, 
apărarea ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice. De asemenea, unele drepturi 
nici nu pot exista dacă nu este respectată ordinea publică.

Precizarea „România este un stat de drept”1 cuprinde chintesenţa raporturilor 
ordine de drept – ordine publică – ordine constituţională, în sensul că la baza 
întregii activităţi stau Constituţia și legile ţării, de asemenea, că orice acţiune 
a autorităţilor publice se derulează în cadrul constituţional, legal. Sunt și 
situaţii – menţionate de Constituţie, când Președintele României instituie, cu 
încuviinţarea Parlamentului, și în condiţiile legii starea de asediu sau starea de 
urgenţă; în aceste situaţii se restrâng exercitarea unor drepturi și libertăţi, și se 
permite înlăturarea, prin mijloace specifi ce, a faptelor perturbatoare dar aceste 
situaţii durează doar până la restabilirea ordinei publice.

Relaţia ordine publică – ordine de drept – ordine constituţională are în zilele 
noastre o altă putere de manifestare, comparativ cu oricare dintre epocile trecute, 
căci „trăim într-o lume bântuită atât de nevoia de libertate cât și de necesitate”2.

Mai mult, în viziunea lui Samuel P. Huntington, există diferenţe în a 
aprecia relaţiile individ – grup, stat – cetăţean etc., precum și drepturile și 
responsabilităţile, libertatea și autoritatea publică ș.a. Este inevitabilă ciocnirea – 
consideră Huntington și ea va antrena în vârtejul ei civilizaţia occidentală și 
civilizaţiile neoccidentale3.

Demersul nostru, însă, îl orientăm spre analiza instituţiei juridice a 
constrângerii administrative în cadrul ordinei publice, a ordinei de drept și a 
celei constituţională specifi ce statului român și se cantonează asupra unei 
grupări specifi ce de norme juridice și anume a celor de drept administrativ 
care reglementează constrângerea administrativă. După cum știm ca ramură 
distinctă de drept, în cadrul sistemului dreptului nostru, dreptul administrativ şi 
procedura administrativă reglementează o grupare specifi că de raporturi sociale, 

1 Art. 1 alin. (3) din Constituţia României. 
2 I. Negreţ, Educaţia pentru libertate, în Psihosociologia mass-media, Ed. I.N.I. nr. 1/martie, 

1995.
3 Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor, Ed. Antet, Oradea, 1998.
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care se constituie în obiectul său. În literatura de specialitate au fost exprimate 
numeroase opinii în acest sens1. Faţă de acestea, considerăm că obiectul 
dreptului administrativ îl formează acele raporturi sociale care constituie 
obiectul activităţii administrative a statului şi a colectivităţilor locale, realizată, 
deci, de către autorităţile administraţiei publice potrivit normelor legale, cu 
excepţia raporturilor sociale care se nasc în procesul realizării activităţii 
fi nanciare a statului şi a colectivităţilor locale. Aşadar, trebuie observat:

în primul rând, că obiectul dreptului administrativ nu îl formează toate 
raporturile sociale în care sunt implicate autorităţile administraţiei publice prin 
diferite fapte juridice, ci numai acelea în care autorităţile administraţiei publice 
înfăptuiesc puterea executivă, fi ind purtătoare ale autorităţii publice.

în al doilea rând, din această grupare de raporturi sociale, desprindem pe 
acelea care se nasc în procesul realizării activităţii fi nanciare, deoarece datorită 
specifi cului puternic al acestora, ele fac obiectul unei ramuri distincte de drept – 
dreptul fi nanciar.

4. Concluzii şi implicaţii

Faţă de cele precizate în legătură cu noţiunea şi obiectul dreptului administrativ, 
putem deduce că norma de drept administrativ face parte din acea categorie de 
norme juridice care reglementează, ordonând şi organizând, raporturile sociale care 
constituie obiectul activităţii administrative a statului şi a colectivităţii locale, cu 
excepţia raporturilor sociale care se nasc în procesul realizării activităţii fi nanciare.2

Pornind de la defi niţia normei juridice3 putem defi ni în general norma de 
drept administrativ ca fi ind regula de conduită general – obligatorie a cărei scop 
este acela de a organiza executarea şi de a executa concret legile, de a asigura 
ordinea publică şi de a satisface nevoile de interes general, regulă ce poate fi  
adusă la îndeplinire la nevoie prin constrângere.

Astfel, normele juridice de drept administrativ, din totalitatea normelor 
juridice pot fi  identifi cate ca fi ind acele norme juridice care exprimă voinţa 
statului sau a colectivităţilor locale, a autorităţilor acestuia care le instituie sau 
le sancţionează cu o forţă juridică diferită. Normele de drept administrativ pot 
fi  emise de puterea legislativă – Parlament, de puterea executivă – Preşedinte, 
Guvern şi autorităţile administraţiei publice de stat sau locale. Formând o 
categorie specială de norme juridice, deoarece reglementează o anumită 
grupare de raporturi sociale, normele de drept administrativ se pot referi la o 
secvenţă sau alta a activităţii administrative a statului sau a colectivităţii locale. 
În cazul nostru, interesează în special normele juridice care reglementează 
relaţiile sociale care apar cu prilejul realizării funcţiei coercitive a statului de 
drept de către autorităţile administraţie publice cu competenţa asigurării 
ordinei de drept în acest domeniu.

1 A. Iorgovan, Drept administrativ. Tratat elementar, vol. III, Bucureşti, 1993, p. 123-130 şi 
R. Ionescu, Drept administrative, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970

2 V. Vedinaș, Drept Administrativ, Ediţia a VI-a revăzută şi actualizată, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2011, p. 156; Al. Negoiţă, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, 
Ed. Ateneum, Bucureşti, 1991 şi Ed. Atlas Lex SRL, Bucureşti, 1993.

3 V. Vedinaș, Drept Administrativ, ediţia a VI-a revăzută şi actualizată, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2011; N. Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, p. 146.
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1. Introducere

Prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu; el constituie o 
autoritate publică distinctă pe plan teritorial care se identifi că chiar cu titularul 
funcţiei unipersonale respective.

Prefectul are capacitatea juridică administrativă proprie deplină, emiţând acte 
de putere cu efecte proprii deși se afl ă în subordinea completă și nemijlocită 
a guvernului, care nu numai că îl numește și îl eliberează din funcţie dar îi 
controlează activitatea și actele pe care le poate suspenda, modifi ca sau desfi inţa.

Instituţia Prefectului poate fi  defi nită ca fi ind autoritatea administraţiei 
publice guvernamentale instituită la nivel teritorial (judeţean) având o 
alcătuire unipersonală, dispunând de capacitate juridică administrativă proprie, 
exercitând o funcţie decizională ce implică competenţa materială în profi l local1.

Instituţia Prefectului are atribuţii în domeniul administraţiei publice locale, 
în mod general, în materie electorală, alegeri locale/generale, în materia 
administrării domeniului public/privat, edilitare, în materia fondului funciar, 
a reconstituirii/constituirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
și acordării despăgubirilor persoanelor îndreptăţite, deposedate de bunuri, 
în materia acordării unor drepturi prevăzute de legi speciale, în materia 
urbanismului, a autorizării executării lucrărilor de construcţii, în domeniul 
raporturilor de dreptul muncii, a funcţiei publice.

Pentru fiecare atribuţie în parte sunt organizate la nivelul Instituţiei 
Prefectului serviciile de specialitate, dar și Comitetul Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă, Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice, Comisia de dialog social, Grupul de lucru la nivelul judeţului pentru 
identifi carea și eliminarea obstacolelor în calea liberei circulaţii a serviciilor și 
a dreptului de stabilire a persoanelor, Comisia judeţeană pentru promovarea 
incluziunii sociale, Comisia pentru egalitatea de șanse, Grupul judeţean de 
modernizare a administraţiei publice, Comisia Judeţeană de Acţiune împotriva 
Violenţei în Sport, Comisia Mixtă de Rechiziţii a judeţului, Comisia pentru 
creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, Comisia de siguranţă rutieră 
la nivelul Instituţiei Prefectului, Comisia de Analiză Tehnică, Comisia pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia de 
atribuire denumiri, Grupul de lucru mixt pentru romi.

În vederea îndeplinirii atribuţiunilor sale, prefectul emite ordine cu caracter 
individual sau normativ.

Ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate 
sunt emise după consultarea conducătorului serviciilor publice deconcentrate 

1 I. Șantai, Drept administrativ și ştiinţa administraţiei, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2007, 
p. 418.
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ale ministerelor și a celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 
subordinea guvernului organizate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale.

Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică potrivit legii1.
Ordinul prefectului care conţine dispoziţii normative devine executoriu 

numai după ce a fost adus la cunoștinţa publică, iar ordinul prefectului cu 
caracter individual devine executoriu de la data comunicării către persoanele 
interesate2.

2. Aspecte teoretice

Instituţia Prefectului are ca principală atribuţie verifi carea legalităţii actelor 
administrative ale consiliului judeţean, consiliului local sau ale primarilor3, 
conform art. 19 alin. (1) pct. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și 
instituţia prefectului, republicată, cu modifi cările și completările ulterioare. 
Totodată, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale au obligativitatea 
respectării termenelor de comunicare a actelor administrative către prefect4, 
conform prevederilor art. 48 alin. (2) şi ale art. 115 alin. (2) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modifi cările 
şi completările ulterioare, astfel:

– hotărârile – de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data 
adoptării lor de către consiliul local sau consiliul judeţean;

– dispoziţiile – 5 zile lucrătoare de la semnarea lor de către primar.
Realizând la nivel de judeţ o inventariere a tuturor hotărârilor de consiliu 

judeţean și ale consiliilor locale, dar și a dispoziţiilor emise de primari, am 
constatat o defi cienţă în privinţa îndeplinirii îndatoririlor de serviciu conferite 
de lege și delegate prin fi șa postului a secretarilor unităţilor administrativ-
teritoriale.

Urmare acestui lucru și conform prevederilor legale, am dispus aplicarea 
măsurilor legale conferite de Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici, care la art. 75 prevede că „Încălcarea de către funcţionarii publici, 
cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, 
contravenţională, civilă sau penală, după caz”5.Acest lucru a constatat în 
sesizarea Comisiei de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de 
soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-
teritoriale, care după investigare va aplica măsurile legale de sancţionare.

Instituţia Prefectului a primit atribuţii și prin Legea nr. 165 din 16 mai 2013 
privind măsurile pentru fi nalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 
în România, care la art. 5, alin. (2) prevede:

1 Legea nr. 340/2004, art. 32.
2 Legea nr. 340/2004, art. 33.
3 Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modifi cările 

şi completările ulterioare.
4 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modifi cările şi 

completările ulterioare.
5 Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modifi cările 

şi completările ulterioare.
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„Comisia se compune din următoarele persoane:
a) reprezentantul instituţiei prefectului, care are şi calitatea de preşedinte 

al Comisiei;
b) primarul comunei/oraşului/municipiului;
c) secretarul comunei/oraşului/municipiului;
d) un specialist în măsurători topografi ce şi în identifi carea tarlalelor şi 

parcelelor din cadrul unităţii administrativ-teritoriale (specialist cadastru, 
inginer topograf, inginer agricol, subinginer agricol, referent agricol);

e) un reprezentant al ofi ciului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară.”1

Acest dispoziţii au fost modifi cate prin Legea nr. 368/2013 pentru modifi carea 
şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru fi nalizarea procesului 
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România, care la art. I pct. 3 precizează:

„(2) Comisia se compune din următoarele persoane:
a) primarul comunei/oraşului/municipiului, care are şi calitatea de preşedinte 

al Comisiei;
b) secretarul comunei/oraşului/municipiului;
c) reprezentantul instituţiei prefectului, care asigură colaborarea directă 

şi operativă a Comisiei cu celelalte instituţii cu responsabilităţi în aplicarea 
prevederilor prezentei legi;

d) un specialist în măsurători topografi ce şi în identifi carea tarlalelor şi 
parcelelor din cadrul unităţii administrativ-teritoriale (specialist cadastru, 
inginer topograf, inginer agricol, subinginer agricol, referent agricol);

e) un reprezentant al ofi ciului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară.”2

Modificarea articolului a survenit ca urmare a solicitării Asociaţiei 
Comunelor din România. Astfel, Comisia locală pentru inventarierea terenurilor 
va fi  condusă de primarul localităţii respective, în condiţii similare comisiei 
locale de fond funciar, şi nu de reprezentantul Instituţiei Prefectului ca până 
acum. Prin acest demers s-a dorit urgentarea aplicării prevederilor legii prin 
efi cientizarea activităţii comisiei.

Totuși, primarii, președinţi ai comisiilor locale de inventariere, motivează 
întârzierea aplicării legii pe motivul surselor de fi nanţare afl ate la dispoziţia 
bugetului local, deși cunosc situaţia exactă a fondului funciar la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale. De asemeni, folosesc legea în sensul realizării unor alte 
înscrisuri, cum ar fi  planurile parcelare, intabularea, cărţile funciare, deși legea 
prevede doar inventarierea.

Începând cu anul 2013, unele consilii locale, în baza Legii nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modifi cările și completările 
ulterioare, au adoptat hotărâri privind interzicerea explorării și exploatării 
gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice și a altor metode pe teritoriul 
comunei. Aceste hotărâri au fost adoptate cu depășirea limitelor autonomiei 

1 Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru fi nalizarea procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România, modifi cată și completată ulterior.

2 Legea nr. 368/2013 pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind 
măsurile pentru fi nalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.



322

locale, printre atribuţiile consiliilor locale prevăzute de art. 36 din Legea 
nr. 215/2001 neregăsindu-se și aceea având ca obiect bogăţiile subsolului care 
fac obiectul exclusiv al statului.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 136 alin. (3) din Constituţia României, 
republicată, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (2) și Anexei I din Legea 
nr. 213/1998 „bogăţiile subsolului în stare de zăcământ fac obiectul exclusiv 
al proprietăţii publice a statului”1. Potrivit Anexei III a Legii nr. 213/1998, 
domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor îl pot constitui bogăţiile 
de orice natură ale subsolului în stare de zăcământ, numai dacă nu sunt de 
interes naţional. Or, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 238/2004 a petrolului, 
„Resursele de petrol situate în subsolul ţării şi al platoului continental românesc 
al Mării Negre, delimitat conform principiilor dreptului internaţional şi 
convenţiilor internaţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al 
proprietăţii publice şi aparţin statului român”2.

Gazele convenţionale și cele neconvenţionale sunt reglementate de 
dispoziţiile Legii petrolului nr. 238/2004, iar Agenţia Naţională pentru Resurse 
Minerale este singura autoritate publică cu atribuţii legale pentru a dispune, 
în numele statului român, asupra tuturor rezervelor de gaze naturale afl ate în 
subsol.

Aceste hotărâri au fost atacate la instanţa de contencios administrativ, 
conform dispoziţiilor art. 1 alin. (8) și art. 3 din Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modifi cările şi completările ulterioare, având 
în vedere încălcarea de către aceste consilii locale a prevederilor Constituţiei 
României, a Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și ale Legii 
nr. 238/2004 a petrolului. La nivelul judeţului, au fost intentate un număr de 
19 procese în faţa instanţei de contencios administrativ. În prezent, pe rolul 
instanţelor de judecată se afl ă un număr de 9 procese în diverse stadii.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor 
măsuri privind administraţia publică locală prevede la articolul unic, alin. (4) 
Secretarii unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile 
de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), au obligaţia comunicării situaţiei 
centralizatoare a aleşilor locali la instituţia prefectului3.

Urmare a acestui act normativ, în care Instituţia Prefectului nu are 
atribuţii de a acorda viză de legalitate, a fost intentată acţiune în faţa instanţei 
competente prin care se solicită ca Prefectul, în temeiul art. 16 alin. (1), care 
prevede că „În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de 
primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului 
primarului” raportat la art. 15 alin. (2) lit. g1) care prevede că „pierderea, prin 
demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii 
naţionale pe a cărei listă a fost ales”4 din Legea nr. 393/2004 privind statutul 
aleșilor locali, să emită ordinul prin care să constate încetarea mandatului 
primarilor care au optat pentru înscrierea într-un alt partid politic sau prin 
declararea lor ca independenţi.

1 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.
2 Legea nr. 238/2004 a petrolului
3 O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală.
4 Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali.
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Prin aceeași acţiune, s-a mai ridicat excepţia de neconstituţionalitate a 
O.U.G. nr. 55/2014, rezultând că acţiunea principală (fondul cauzei) se identifi că 
cu excepţia de neconstituţionalitate, ambele având aceeași motivare. În 
realitate, s-a urmărit să se creeze aparenţa respectării exigenţelor prevăzute 
de art. 9 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, potrivit căruia acţiunea la instanţa de 
contencios administrativ poate fi  însoţită de excepţia de neconstituţionalitate 
în măsura în care obiectul principal nu este constatarea neconstituţionalităţii 
sau a unei dispoziţii din ordonanţă1.

În situaţia de faţă, ar rezulta că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate 
se identifică cu obiectul acţiunii principale, respectiv declararea ca 
neconstituţionale a textelor legale criticate. Faptul că, în subsidiar, se solicită 
obligarea prefectului să emită ordin de încetare a mandatului alesului local 
care și-a exprimat opţiunea conform O.U.G. nr. 55/2014, nu poate constitui 
obiect al acţiunii principale, întrucât autorul excepţiei apreciază că faţă de 
împrejurarea că textul care permite traseismul politic este neconstituţional vor 
rămâne aplicabile dispoziţiile art. 9 și art. 16 din Legea nr. 393/2004, situaţie în 
care mandatele aleșilor locali care au optat pentru demisia din partidul ai cărui 
membri erau la data alegerilor, încetează. Or, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea 
nr. 393/2004, dacă ordonanţa sau o dispoziţie a acesteia nu a fost declarată 
neconstituţională, instanţa urmează să respingă acţiunea ca inadmisibilă.

Prefectul, ca garant al respectării legii, nu are calitatea de a interpreta 
adoptarea, elaborarea, intrarea în vigoare, aprobarea și controlul de 
neconstituţionalitate, ci doar de a o pune în aplicare.

Începând cu anul 2012, am fost implicat în mai multe scrutinuri electorale, 
alegeri locale, referendum naţional, referendum local, alegeri parlamentare, 
alegeri europarlamentare, alegeri parţiale, alegeri prezidenţiale. Toate 
aceste scrutinuri sunt reglementate de Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 375/2003 pentru organizarea şi desfăşurarea 
referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei, Legea nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului, Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European, republicată și Legea nr. 370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României, cu modifi cările şi completările ulterioare.

La toate scrutinurile, au fost solicitări din partea secretarilor unităţilor 
administrativ teritoriale să fi e numiţi președinţi sau locţiitori ai secţiilor de 
votare, având în vedere că sunt juriști. Totodată, secretarul unităţii administrativ 
teritoriale face parte din aparatul de specialitate al primarului, autoritate publică 
a statului cu atribuţii în organizarea procesului electoral. Prin urmare, nu am 
acceptat, la nici un scrutin ca secretarul unităţii administrativ teritoriale să facă 
parte din lista cu juriști.

1 Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modifi cările şi completările 
ulterioare.
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3. Cercetarea ştiinţifi că

Cercetarea ştiinţifică se bazează pe atribuţiile actuale conferite de 
Constituţia României şi legile specifi ce care reglementează activitatea Instituţiei 
Prefectului în România coroborat cu realitatea exercitării funcţiei în judeţ și a 
problemelor care apar ca urmare a nerespectării legilor României.

Se constată că secretarii unităţilor administrativ teritoriale nu își îndeplinesc 
atribuţiunile conferite prin lege, motivat și de faptul că art. 29 din Legea 
nr. 340/2004 care prevedea că „Prefectul numește în funcţie, prin ordin, 
secretarul unităţii administrativ teritoriale și al subdiviziunilor municipiilor, în 
urma promovării concursului organizat în condiţiile legii, și dispune, prin ordin, 
sancţionarea disciplinară a acestuia pentru abaterile săvârșite, cu excepţia 
secretarului general al judeţului, respectiv al municipiului București”, a fost 
abrogat prin O.U.G. nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 340/2004 privind instituţia prefectului. Ca urmare, rezultatele anchetei 
realizate de Comisia de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de 
soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-
teritoriale, precum și propunerile acesteia de aplicarea măsurilor legale ar putea 
să nu fi e aplicate de către primarul unităţii administrative teritoriale. Aceste 
concluzii pot fi  extrase și din afi rmaţiile unor primari ai unităţilor administrative 
teritoriale, gen „Lasă că merge și așa” sau „Secretarul nu face ce vrea el în 
primăria mea”. Totodată, apare un confl ict între secretarul unităţii administrativ 
teritoriale, care face parte din aparatul de specialitate al primarului, și viceprimar 
sau consilieri locali.

În privinţa inventarierii terenurilor, există o lacună legislativă în ceea 
ce privește asigurarea resurselor financiare, deoarece primarii unităţilor 
administrativ teritoriale, președinţi ai comisiilor locale de inventariere conform 
Legii nr. 165/2013, se folosesc de inexistenţa resurselor financiare alocate 
de la bugetul local sau de la Guvern, insistând pe faptul că sunt înregistrate 
arierate la bugetele locale și nu există bani pentru a încheia contracte cu fi rme 
specializate de cadastru, iar în primărie nu există angajat specialist în măsurători 
topografi ce. Totodată Legea nr. 165/2013, prevede la art. 36 „contravenţiile 
pentru săvârşirea oricărei fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii penale, să fi e considerate infracţiuni”, iar la art. 37 „Contravenţiile 
prevăzute la art. 36 se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.”.

În anul 2013, unele consilii locale au adoptat hotărâri privind interzicerea 
explorării și exploatării gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice și a altor 
metode pe teritoriul comunei. Aceste hotărâri au fost adoptate cu depășirea 
limitelor autonomiei locale, printre atribuţiile consiliilor locale prevăzute de 
art. 36 din Legea nr. 215/2001 neregăsindu-se și aceea având ca obiect bogăţiile 
subsolului care fac obiectul exclusiv al statului. Ca urmare am constatat un 
vid legislativ în ceea ce privește denumirea de „gaze de șist”, termen care nu 
apare în Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică sau în Legea nr. 
238/2004 a petrolului. Totodată, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 
este singura autoritate publică cu atribuţii legale pentru a dispune, în numele 
statului român, asupra tuturor rezervelor de gaze naturale afl ate în subsol (gaze 
convenţionale sau gaze neconvenţionale).
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O.U.G. nr. 55/2014 a implicat Instituţia Prefectului prin prevederea de la 
alin. 4 al articolului unic că „Secretarii unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), 
au obligaţia comunicării situaţiei centralizatoare a aleşilor locali la instituţia 
prefectului”, fără obligativitatea de a acorda sau nu viză de legalitate. Mai 
mult, Instituţia Prefectului a fost citată la instanţa de contencios administrativ 
pentru ca Prefectul să emită ordinul prin care să constate încetarea mandatului 
primarilor care au optat pentru înscrierea într-un alt partid politic sau prin 
declararea lor ca independenţi, deși actul normative este în vigoare, iar 
Curtea Constituţională nu s-a pronunţat asupra constituţionalităţii sau 
neconstituţionalităţii lui.

În materie electorală, la toate scrutinurile electorale, Instituţia Prefectului 
întocmește lista cu juriști și lista persoanelor cu o reputaţie bună în localitate, 
pe care o înaintează Președintelui Tribunalului, în vederea tragerii la sorţi pentru 
a desemna președinţii și locţiitorii birourilor electorale ale secţiilor de votare. 
Totodată, există o presiune din partea secretarilor unităţilor administrativ 
teritoriale, majoritatea juriști, de a fi  incluși această în listă. Dar secretarul 
unităţii administrativ teritoriale, parte a aparatului de specialitate a primarului 
exercită atributul de autoritate publică a statului în privinţa organizării din 
punct de vedere tehnic a procesului electoral. Secretarii unităţilor administrativ 
teritoriale trebuie să-și îndeplinească atribuţiile în spiritul şi litera legii şi toate 
procesele electorale să se desfăşoare în condiţiile şi limitele legii.

4. Concluzii și implicaţii

Analizând această cercetare știinţifi că, putem concluziona:
1. Reintroducerea în Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare a prevederii 
că „Prefectul numește în funcţie, prin ordin, secretarul unităţii administrativ 
teritoriale și al subdiviziunilor municipiilor, în urma promovării concursului 
organizat în condiţiile legii, și dispune, prin ordin, sancţionarea disciplinară a 
acestuia pentru abaterile săvârșite, cu excepţia secretarului general al judeţului, 
respectiv al municipiului București” și că „Destituirea din funcţie a secretarului 
se face numai la propunerea consiliului local, a consiliului judeţean sau a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza concluziilor 
reieşite din desfăşurarea unei cercetări administrative prealabile. Destituirea 
din funcţie se face prin ordin al prefectului, cu excepţia secretarului general al 
judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Propunerea trebuie adoptată cu 
votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie, ca urmare a 
iniţiativei primarului, sau a unei treimi din numărul consilierilor”.

2. Suplimentarea co-finanţării din partea Agenţiei Naţionale pentru 
Cadastru și Publicitate Imobiliară acordată prin O.U.G. nr. 8/2014 pentru 
modifi carea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fi scal-bugetare 
care la art. XIX alin. (2) prevede că „Suma destinată cofi nanţării prevăzute la 
alin. (1) se calculează în cuantum fi x de 6 lei per hectar pentru toată suprafaţa 
unităţii administrativ-teritoriale şi este virată de către Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în limita fondurilor disponibile, în contul 
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unităţii administrativ-teritoriale. Virarea sumei se face la data încheierii acţiunii 
de inventariere a terenurilor care pot face obiectul reconstituirii dreptului de 
proprietate de pe întreaga unitate administrativ-teritorială, cu condiţia ca 
documentaţia să fi e avizată de ofi ciul de cadastru şi publicitate imobiliară şi în 
ordinea priorităţilor stabilite de către prefect”. Totodată, modifi carea alin. (1) 
„Pentru sprijinirea unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia oraşelor 
şi a municipiilor, în cazuri justifi cate de insufi cienţa resurselor fi nanciare ale 
acestora, o parte din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară poate fi  utilizată pentru cofi nanţarea activităţii de 
inventariere a terenurilor, prevăzută de Legea nr. 165/2013” în sensul includerii 
pe bază de documente justifi cative și a municipiilor și orașelor care se confruntă 
cu arierate și titluri executorii.

3. Completarea Legii nr. 238/2004 a petrolului, în sensul adăugării unei 
defi niţii a „gazelor de șist” care să fi e unanim acceptată de toţi factorii interesaţi, 
o defi niţie de genul „Gazul de șist este un gaz al cărui zăcământ este captiv între 
plăcile de șisturi ori în straturile de cărbune și afl ate la o adâncime mai mare 
decât zăcămintele de gaz convenţional”. Mai mult, atribuirea obligaţiei Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale de a reprezenta în instanţă statul român în 
procese intentate în astfel de cazuri.

4. Excluderea Instituţiei Prefectului din prevederile O.U.G. nr. 55/2014 
pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, în sensul 
că aleșii locali sunt direct răspunzători pentru deciziile politice și nu este nevoie 
de un aviz de legalitate conform Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modifi cările şi completările ulterioare, iar persoanele 
interesate pot sesiza instanţa de contencios administrativ.

5. Completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, 
republicată, în sensul unei prevederi clare că secretarii unităţilor administrativ 
teritoriale nu pot fi  înscriși în listele cu juriști în vederea tragerii la sorţi pentru 
funcţia de președinte sau locţiitor ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
întrucât fac parte din aparatul de specialitate al primarului și exercită atributul 
de autoritate publică a statului în privinţa organizării din punct de vedere tehnic 
a procesului electoral.

6. Aprobarea de către Parlamentul României și publicarea în Monitorul 
Ofi cial al României al Codului de Procedură Administrativă al României, care 
să reglementeze realizarea competenţei autorităţilor publice cu respectarea 
interesului public şi a drepturilor subiective/intereselor legitime ale persoanelor 
fi zice sau juridice, precum şi a regulilor statului de drept. Anumite aspecte de 
procedură privind domenii specifi ce de activitate pot fi  reglementate diferit 
prin lege specială, numai dacă această reglementare derogatorie este absolut 
necesară şi numai dacă nu este contrară principiilor prezentului cod. Prevederile 
Codului se aplică, în completare, şi în cazul unor proceduri administrative 
specifi ce, stabilite prin lege specială.
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Despre facilităţi fi scale în situaţii de criză fi nanciară

Conf. univ. dr. Cristina ONEŢ
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

1. Este limpede pentru toată lumea că la nivel mondial încă se mai fac 
eforturi de depăşire a crizei fi nanciare care a lovit cea mai mare parte a ţărilor 
lumii, în urmă cu mai bine de 5 ani. În toată această perioadă s-au purtat 
ample şi argumentate dispute privitoare la „reţeta succesului” care să permită 
economiilor statelor lumii să parcurgă această perioadă cu eforturi şi costuri 
cât mai mici.

În linii generale, s-au conturat două mari teorii. Pe de o parte au fost adepţii 
măsurilor de limitare a consumului de bani publici prin reducerea drastică a 
cheltuielilor publice, iar pe de altă parte au fost adepţii măsurilor de stimulare 
economică care să permită, într-un orizont de timp cât mai scurt, ieşirea din 
criză prin mobilizarea tuturor energiilor creatoare ale naţiunilor afectate de 
această situaţie.

Guvernele au căutat soluţii cât mai nuanţate şi mai aplicate la situaţiile 
concrete ale statelor pe care le conduceau pentru a supune populaţiile, afectate 
şi ele de criză, la eforturi cât mai uşor de suportat. Astfel, unii au procedat la 
măsuri mai puţin drastice, considerând că sunt de preferat eforturile mai uşoare, 
dar extinse pe un termen mai lung, în timp ce alţii au preferat să procedeze 
exact invers, căutând să convingă popoarele pe care le guvernau că trebuie să 
suporte tratamente şoc, de scurtă durată. Unii au reuşit să depăşească această 
situaţie, alţii nu, iar reuşita sau eşecul par a fi  rezultatul unui complex de factori.

Nu puţini au fost aceia care au considerat că printre mijloacele cele mai 
importante de acţiune, cele de natură fi scală ocupă o poziţie privilegiată, date 
fi ind efectele profunde, stimulatorii sau inhibitorii, după caz, pe care le produc, 
atât în plan social, dar mai ales în plan economic.

Nu credem că mai trebuie demonstrat faptul că anumite măsuri de relaxare 
fi scală şi un pachet bine ţintit de facilităţi fi scale ar fi  avut capacitatea de a 
potenţa, fi e anumite zone economice, fi e anumite categorii de agenţi economici 
al căror potenţial s-a considerat că era insufi cient stimulat.

Cu toate acestea, în România ultimilor ani, ele au întârziat să apară, deşi 
mediul economic şi pe alocuri şi cel politic le-a solicitat destul de insistent.

În cele ce urmează ne propunem să analizăm unele dintre măsurile fi scale 
adoptate de Guvern cu scopul declarat al stimulării anumitor categorii de 
persoane fi zice sau juridice, după caz.

2. În urmă cu o lună, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 123/2014 
pentru modifi carea Legii nr. 571/2003 privind Codul fi scal. Aceste modifi cări 
s-au concentrat asupra cotelor de impunere, în materia contribuţiei pentru 
asigurări sociale.

Aşa după cum se cunoaşte, contribuţiile sociale sunt prelevări de natură 
bugetară destinate Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat, ori fondurilor bugetare 
speciale, după caz.
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Noţiunea de contribuţie se referă la acea prelevare, în formă pecuniară, destinată 
anumitor categorii de fonduri publice, datorată în mod defi nitiv şi obligatoriu de 
către orice persoană fi zică şi/sau juridică ce are calitatea de contribuabil în temeiul 
legii, şi care va benefi cia pentru aceasta de o contraprestaţie viitoare şi aleatorie din 
partea statului prin instituţiile sale publice specializate.1

O defi niţie interesantă a noţiunii de contribuţie a fost exprimată în literatura de 
specialitate, potrivit căreia aceasta reprezintă un transfer de valoare obligatoriu la 
dispoziţia statului, fără echivalent, cu titlu defi nitiv şi cu destinaţie strict precizată, 
datorat conform dispoziţiilor legale de către persoanele fi zice şi juridice în vederea 
acoperirii unor cheltuieli publice de interes comunitar sau de natură socială2.

Faţă de acest punct de vedere avem de formulat o observaţie. Acesta 
se referă la afi rmaţia autorului potrivit căreia în cazul contribuţiei nu există 
un echivalent direct şi imediat din partea statului. Dacă autorul se referă la 
o contraprestaţie din partea statului, acesta considerăm că, într-adevăr nu 
are caracter direct şi imediat, dar are caracter potenţial şi/sau aleatoriu. În 
ceea ce priveşte echivalenţa dintre suma prelevată de către contribuabil şi 
contraprestaţia oferită de stat prin instituţiile sale specializate, dorim să arătăm 
că aceasta există şi cel mai adesea este chiar direct proporţională cu cuantumul 
contribuţiei prelevată de către fi ecare contribuabil.

Din cele arătate mai sus rezultă şi trăsăturile ce caracterizează fundamental 
contribuţiile sociale, astfel:

– sunt surse de venit bugetar fi ind menite să alimenteze anumite bugete 
ale statului strict specializate;

– au caracter obligatoriu, în sensul că cei ce le datorează nu pot fi  scutiţi 
de plată decât în condiţiile în care legea permite acest lucru;

– au caracter legal, în sensul că decurg din lege, aceasta fi ind cea care 
stabileşte şi condiţiile impunerii;

– au formă pecuniară;
– au caracter defi nitiv sau nerambursabil;
– întotdeauna presupun o contraprestaţie din partea statului, dar nu cu 

caracter imediat şi direct, ci viitoare şi/sau aleatorii;
– sunt guvernate de principiul echivalenţei întrucât, cel mai adesea 

prestaţiile din partea statului sunt direct proporţionale cu cuantumul 
contribuţiei prelevate de persoanele ce o datorează;

– se datorează de către orice persoană fi zică şi/sau juridică ce dobândeşte 
calitatea de contribuabil, în temeiul legii;

– întinderea lor este determinată de capacitatea contributivă a celor ce le 
datorează;

– sunt de utilitate publică întrucât fondurile pe care le generează sunt 
destinate satisfacerii unor nevoilor publice;

– au destinaţie strict specializată, de natură socială, stabilită prin dispoziţii 
legale.

1 C. Oneţ, Procedura fi scală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p. 36-37.
2 R. Bufan, Tratat de drept fi scal. Partea generală, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005, 

p. 310.
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Contribuţia pentru asigurări sociale reprezintă principala sursă de venit a 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi este compusă din contribuţia individuală 
a persoanelor fi zice angajate şi contribuţia datorată de către angajatori. Pentru 
fi ecare dintre aceste două categorii de subiecţi, titulari ai acestei obligaţii, 
determinarea contribuţiei se face distinct.

Subiecţii ce datorează C.A.S.-ul sunt asiguraţii care datorează contribuţii 
individuale de asigurări sociale, angajatorii, alte persoane juridice asimilate, 
conform legii, angajatorilor; Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare 
Profesională care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi 
persoanele care încheie contract de asigurare socială.

Baza de calcul a C.A.S.-ului este diferenţiată după categoria de subiect 
plătitor, astfel:

1) baza lunară de calcul a salariatului şi a persoanelor asimilate acestuia 
(pentru contribuţiile individuale) o reprezintă:

– salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile 
reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă;

– veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de către 
asiguraţi;

– venitul lunar asigurat cuprins în declaraţia sau contractul de asigurare 
socială (care nu poate fi  mai mic decât ¼ din salariul mediu brut).

2) baza lunară de calcul a angajatorului şi a persoanelor asimilate acestuia 
o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de salariaţii acestuia şi 
persoanele asimilate care au calitatea de asiguraţi.

Nu fac parte din baza de impunere următoarele categorii de sume1:
– prestaţiile de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor 

sociale sau din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de către 
acesta;

– drepturile plătite, potrivit dispoziţiilor legale, în cazul încetării 
raporturilor de muncă, încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor 
publici, încetării mandatului sau calităţii de membru cooperator, altele 
decât cele acordate, conform legii, pentru perioada de preaviz;

– diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare 
şi transfer, precum şi drepturile de autor;

– sumele reprezentând participarea salariaţilor la profi t;
– premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale.
Cota de contribuţie sau altfel spus procentul aplicabil la baza de calcul pentru 

a rezulta contribuţia pentru asigurări sociale este şi ea diferenţiată după acelaşi 
criteriu ca şi cel arătat mai sus în cadrul referirilor la baza de calcul, astfel:

– cota de contribuţie individuală sau cota aplicabilă salariatului şi persoanelor 
asimilate acestuia se constituie într-un procent unic, de 10,5%;

– cota de contribuţie a angajatorului este diferenţiată în funcţie de 
condiţiile de muncă2, astfel: pentru condiţii normale de muncă, pentru 
condiţii deosebite de muncă şi pentru condiţii speciale de muncă.

1 O.G. nr. 9/2003, art. 1 pct. 9.
2 Legea nr. 519/2003, art. 23 alin. (1).
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3. În ceea ce priveşte cota de contribuţie datorată de angajator, trebuie 
subliniat faptul că ea a făcut obiectul a numeroase discuţii în plan politic, 
refl ectate ca atare şi de mass-media, arătându-se, credem noi îndreptăţit, că 
era de natură să înăsprească semnifi cativ fi scalitatea asupra muncii.

De altfel, şi noi am subliniat în repetate rânduri faptul că fi scalitatea asupra 
muncii este atât de împovărătoare încât descurajează antreprenorii să angajeze 
forţă de muncă, ori să o angajeze cu forme legale.

Pe de altă parte şi legislaţia muncii a dobândit noi instrumente de luptă 
împotriva acestei forme de evaziune fiscală, înăsprind drastic sancţiunile 
contravenţionale, dar şi pe cele penale aplicabile în materia muncii fără forme 
legale. Cu toate acestea, angajatorii au preferat să-şi asume riscul unor sancţiuni 
aspre, decât să procedeze la plata obligaţiilor fi scale datorate pentru munca 
salariată.

În contextul descris mai sus, practica cea mai uzitată în materia evitării 
fi scalităţii asupra muncii, a fost aşa numita „muncă la gri”. Aceasta presupune 
angajarea cu forme legale a salariatului, dar fără declararea reală a salariului 
plătit angajaţilor. Aceştia, deşi încheie un contract de muncă valabil, ei nu 
declară salariul real, ci, de cele mai multe ori, salariul minim pe economie. În 
aceste condiţii statul pierde importante sume de bani din impozitul pe salariu 
datorat atât de către salariat, cât şi de către angajator, dar şi din toate cele 
trei contribuţii sociale datorate, în egală măsură de către salariat şi de către 
angajator. Aceasta este o formă de evaziune fi scală ce în ultimii ani a luat 
proporţii uriaşe şi care nu poate fi  combătută cu mijloacele actuale de luptă 
împotriva evaziunii fi scale. Sistemul actual de impunere a veniturilor din muncă 
nu permite statului să blocheze această formă de evaziune fi scală, întrucât este 
foarte greu de dovedit, de către organele de urmărire penală că se săvârşesc 
astfel de infracţiuni.

În toată această ecuaţie, considerăm semnifi cativ de arătat că o cumulare 
a tuturor obligaţiilor fi scale datorate de către angajator pentru forţa de muncă 
salariată pe care o deţine, depăşea 50%din fondul total de salarii. Credem că nu 
mai trebuie justifi cat în niciun fel faptul că o astfel de fi scalitate era sufocantă 
pentru angajatorul din sectorul privat, dar trebuie să spunem că nici pentru cel 
din sectorul public, această fi scalitate nu era uşor de suportat.

Nu în ultimul rând, trebuie subliniat faptul că agenţii economici sunt 
supuşi, în activitatea lor, la sarcini fi scale ce sunt atât de împovărătoare încât, 
adeseori s-a spus că dacă nu evazionează, cu greu au şanse să dezvolte o afacere 
aducătoare de profi turi. O analiză sumară a celor mai importante impozite şi 
taxe datorate de către societăţile comerciale ne demonstrează că afi rmaţia 
anterioară este adevărată.

Cu atât mai mult, în condiţii de criză economică prelungită, credem noi că 
ar fi  fost necesară o „gură de oxigen” acordată mediului de afaceri din România. 
Este evident că direcţiile în care se poate acţiona de către guvernanţi prin măsuri 
fi scale stimulative sunt numeroase, dar în contextul în care fi scalitatea muncii 
părea a fi  zona ce avea cea mai mare nevoie de o relaxare fi scală, aceasta s-a 
produs, în sfârşit la fi nele lunii septembrie 2014 prin Legea nr. 123/2014.

Acest act normativ modifi că cuantumul cotei de CAS datorat de angajator 
cu 5 puncte procentuale pentru toate cele trei condiţii de muncă, fără a se 
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modifi ca în vreun fel cuantumul cotei de CAS datorată de către salariaţi şi 
persoanele asimilate acestora.

Astfel, cota de CAS pentru condiţii normale de muncă scade de la 31,3 % la 
26,3%, pentru condiţii deosebite de muncă cota scade de la 36,3% la 31,3%, 
iar pentru condiţii deosebite de muncă acesta scade de la 41,3% la 36,3%.

În condiţiile în care cota datorată de către salariaţi rămâne neschimbată, 
adică la nivelul de 10,5%, rezultă faptul că CAS-ul datorat de către angajatori 
ajunge la 15,8% pentru condiţii normale de muncă, la 20,8% pentru condiţii 
speciale de muncă şi la 25,8% pentru condiţii deosebite de muncă.

4. În cele ce urmează am dori să formulăm o serie de precizări conceptuale 
din zona altor măsuri fi scale întreprinse în ultima vreme.

În literatura de specialitate se arată, că în situaţii excepţionale, dar bine 
întemeiate, poate avea loc stingerea creanţelor fi scale prin anularea lor, ce poate 
fi  dispusă printr-o hotărâre emisă, fi e de către Guvern, fi e de către autorităţile 
publice locale, după cum creanţa datorată este sursă de alimentare a unui 
buget central (al statului) sau a unui buget local (al unei unităţi administrativ-
teritoriale). Deci, amnistia se declară printr-un act normativ care anulează 
obligaţia unor categorii de contribuabili de a plăti o serie de sume, de regulă 
restante, către bugetele publice.

Aşa cum s-a arătat şi în doctrina, dar şi în practica dreptului fi scal, un astfel 
de act de clemenţă intervine foarte rar, fi ind determinat de condiţii sociale, 
economice, ori politice deosebite, cum ar fi calamităţi naturale, stare de 
necesitate, ori situaţii grave de crize fi nanciare care riscă să provoace blocaje 
în lanţ în economie.

Rezultatul intervenţiei amnistiei fi scale este scăderea defi nitivă a sumelor 
datorate şi neplătite de către contribuabili din evidenţele organelor fi scale ale 
statului sau ale unei unităţi administrativ-teritoriale.

Aşadar, amnistia fi scală este o modalitate de stingere a creanţelor fi scale 
ce nu conduce la constituirea de fonduri publice, care, după aderarea României 
la Uniunea Europeană nu mai poate fi  utilizată decât în situaţii excepţionale. 
Aceasta deoarece amnistia fi scală este considerată, în mod legal şi pe deplin 
justifi cat, ca un ajutor de stat ce nu poate fi  acordat decât în condiţiile O.U.G. 
nr. 117/2006 şi cu aprobarea prealabilă a Comisiei Europene.1

Condiţiile de acordare a amnistiei fi scale se stabilesc prin actul cu caracter 
normativ care o dispune, şi ca atare poate benefi cia de norma respectivă orice 
persoană fi zică sau juridică ce are calitatea de debitor fi scal şi se încadrează în 
respectivele prescripţii legale.

În practică, există posibilitatea efectuării către oricare dintre bugetele 
publice a unor plăţi nedatorate. În această situaţie legislaţia în vigoare prevede 
posibilitatea rambursării sau restituirii de sume de la bugetele publice către cei 
care deţin astfel de creanţe.

Restituirea sumelor se face la cererea celui care consideră că deţine astfel de 
creanţe şi poate şi dovedi acest lucru. Ea poate interveni în una din următoarele 
situaţii:

– când s-au efectuat plăţi fără existenţa unor titluri de creanţă;

1 D. Şova, Drept fi scal, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 297.
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– când s-au efectuat plăţi în plus faţă de obligaţia fi scală;
– când s-au efectuat plăţi rezultate în urma unor erori de calcul;
– când s-au efectuat plăţi rezultate în urma aplicării eronate a unor prevederi 

legale;
– când legea prevede rambursarea unor sume de la bugetul de stat;
– când organe judiciare sau alte organe competente dispun restituirea 

unor sume;
– când, în urma unor executări silite, s-au acoperit creanţele datorate 

bugetelor publice şi rezultă sume în plus.
Restituirea poate opera şi din oficiu în cazul diferenţelor de impozite 

rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venitul persoanelor fi zice. 
În aceste împrejurări restituirea se va realiza în termen de 60 de zile de la data 
comunicării deciziei de impunere.

În cazul confi scării unor sume în valută, restituirea se realizează în lei, la 
cursul de referinţă al pieţei valutare pentru euro comunicat de Banca Naţională 
a României de la data rămânerii defi nitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti 
prin care se dispune restituirea sumelor confi scate.

În cazul întârzierii la plata sumelor de restituit sau de rambursat de la 
bugetele publice se datorează majorări de întârziere, ori dobânzi şi penalităţi de 
întârziere în aceleaşi condiţii în care se datorează aceste sume de către debitorii 
fi scali, statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.

Nu în ultimul rând, în situaţii temeinic justificate, organele fiscale 
competente pot acorda înlesniri la plata obligaţiilor fi scale restante. Acestea pot 
intervenii, atât înaintea, cât şi în timpul executării silite, dar înainte de realizarea 
valorifi cării bunurilor.

În principiu, legea permite acordarea următoarelor categorii de înlesniri la 
plată:

– amânări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contribuţiilor şi a altor 
obligaţii la bugetul local (respectiv fi xarea, de către organele fi scale 
locale a unui nou termen de plată);

– eşalonări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contribuţiilor, redevenţelor 
şi a altor obligaţii la bugetul local (respectiv acordarea unor noi termene 
de plată care să permită onorarea graduală a creanţei, de regulă după un 
grafi c sau cu respectarea unor condiţii);

– eşalonări la plata majorărilor de întârziere cu excepţia celor datorate 
pentru perioada de eşalonare;

– amânări şi/sau scutiri ori amânări şi/sau reduceri de majorări de întârziere 
cu excepţia majorărilor de întârziere acordate pe perioada de amânare.

– În plan teoretic, înlesnirile la plată se pot acorda prin acte normative de 
către autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, 
sau prin acte individuale de către organele fi scale competente.

5. Unele dintre cele mai recente măsuri de natură fi scală adoptate de către 
executiv au fost un complex de norme de amnistie fi scală care au avut trei 
categorii distincte de benefi ciari şi care, considerăm că au avut raţiuni şi scopuri 
diferite.
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Astfel, la data de 23 septembrie 2014, Parlamentul României a aprobat 
un set de acte normative de amnistiere fi scală ce s-au dorit a fi  „cu caracter 
reparatoriu”, aşa cum am afl at din declaraţiile publice ale ofi cialilor care au 
explicat raţiunile de necesitate şi oportunitate ce au stat la baza acestei decizii.

Astfel, la propunerea Guvernului României s-au aprobat la această dată trei 
legi de amnistiere a căror benefi ciari sunt anumite categorii de persoane ce au 
benefi ciat de plăţi din fondurile publice.

Este vorba despre Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la 
veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, care în 
fapt reglementează „exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri 
de natură salarială” pe care personalul plătit din fonduri publice nu poate să 
le dovedească a fi  cuvenite, conform dispoziţiilor legale în vigoare. Este vorba 
despre venituri ce s-au plătit cu titlu de salariu unor categorii de bugetari şi în 
legătură cu care Curtea de Conturi şi alte instituţii cu atribuţii de control au 
stabilit că au fost necuvenite, impunând, în consecinţă restituirea lor.

Dacă în art. 1 lit. a) se vorbeşte despre personal ale cărui venituri au fost 
stabilite anterior adoptării legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului 
bugetar din 2009, la lit. b) este vorba despre personalul plătit din fonduri 
publice cu salarii aferente unor posturi pe care le-a ocupat, deşi nu i se eliberase 
diplomă de licenţă.

De asemenea, au fost exonerate de la plată creanţe de natura contravalorii 
tichetelor cadou acordate în perioada 2008 şi 2009, concedii medicale 
suportate din bugetul de stat şi nerecuperate din Fondul Naţional Unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate, precum şi sumele plătite cu titlu de despăgubiri 
egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, ori despăgubiri morale 
către salariaţii disponibilizaţi din administraţia publică centrală şi locală ca 
urmare a punerii în aplicare a unor dispoziţii legale emise de Guvern, iar apoi 
declarate neconstituţionale.

Interesant este însă faptul că prin acest act normativ nu doar că sunt şterse 
obligaţii de natură pecuniară ale unor categorii de salariaţi din sistemul bugetar 
care au benefi ciat de sume necuvenite din cauza unor erori în aplicarea legii, 
dar se mai şi cere ordonatorilor principali de credite de a recalcula salariile 
acestor persoane prin eliminarea acelor elemente constate ca necuvenite de 
către Curtea de Conturi. Altfel spus, se cere prin dispoziţie legală imperativă 
aplicarea şi respectarea altor legi.1

Al doilea act normativ de amnistiere fi scală adoptat cu aceeaşi ocazie, este 
Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din 
pensii. Aceasta cuprinde referiri la faptul că sumele plătite cu titlu de pensie şi 
considerate necuvenite nu se mai recuperează la Bugetul Asigurărilor Sociale de 
Stat. Mai mult chiar, sumele care au fost deja recuperate, se vor restitui celor 
de la care s-au recuperat şi au formulat cerere în acest sens.

În fi ne, cel de al treilea act normativ de amnistiere fi scală emis la data de 
23 septembrie 2014 este Legea nr. 126 privind stabilirea unor măsuri în vederea 
recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea 
copilului.

1 Legea nr. 124/2014, art. 3 alin. (2).
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6. Modifi cările la Normele de aplicare a Codului fi scal au fost publicate în 
Monitorul Ofi cial nr. 384/2014, prin H.G. nr. 421/2014, în vigoare din 23 mai 
2014.

Scutirea de impozit a profi tului reinvestit este tratată în Normele modifi cate 
ca aplicare la art. 194 din Codul fi scal, articol introdus prin O.U.G. nr. 19/2014 
cu aplicare de la 1 iulie 2014. În primul alineat, art. 194 dispune că profi tul 
investit în echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru –, 
astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasifi carea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fi xe, folosite în scopul desfăşurării 
activităţii economice, este scutit de impozit.

În sensul acestor prevederi, Normele precizează că, prin producţia de 
echipamente tehnologice se înţelege realizarea acestora în regie proprie.

Din punct de vedere contabil, profi tul investit în echipamente tehnologice 
reprezintă soldul contului de profi t şi pierdere, respectiv profi tul contabil brut 
cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcţiune a echipamentelor 
tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor 
realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada 
respectivă. Prin precizările din Norme, profi tul contabil brut cumulat de la 
începutul anului este profi tul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul 
pe profi t, înregistrat în trimestrul/anul punerii în funcţiune a echipamentelor 
tehnologice respective, fără a lua în considerare sursele proprii sau atrase de 
fi nanţare a activelor menţionate la art. 194 alin. (1) din Codul fi scal.

Pentru echipamentele tehnologice luate în folosinţă în baza contractelor 
de leasing fi nanciar şi puse în funcţiune în perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 
2016 inclusiv, scutirea de impozit pe profi t se aplică de către utilizator, cu 
condiţia respectării prevederilor art. 194 alin. (9) din Codul fi scal, potrivit cărora 
contribuabilii care benefi ciază de scutirea de impozit au obligaţia de a păstra în 
patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puţin o perioadă egală cu 
jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor 
contabile aplicabile, dar nu mai mult de cinci ani.

În cazul nerespectării acestei condiţii, pentru sumele respective se 
recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii 
potrivit Codului de procedură fi scală, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii. 
În acest caz, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fi scale rectifi cative. 
Nu intră sub incidenţa acestor prevederi echipamentele tehnologice care se 
înscriu în oricare dintre următoarele situaţii:

a) sunt transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare, efectuate potrivit 
legii;

b) sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
c) sunt distruse, pierdute sau furate, în condiţiile în care aceste situaţii sunt 

demonstrate sau confi rmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul 
echipamentelor tehnologice furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza 
actelor doveditoare emise de organele judiciare.

Pentru echipamentele tehnologice scutite de impozit pe profi t, care se 
realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru 
investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv, în baza unor situaţii 
parţiale de lucrări. Normele precizează că scutirea se acordă pentru valoarea 
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echipamentelor tehnologice în curs de execuţie înregistrate în perioada 1 iulie 
2014-31 decembrie 2016 şi puse în funcţiune în aceeaşi perioadă. În cazul în care 
echipamentele tehnologice respective sunt înregistrate, parţial în imobilizări 
corporale în curs de execuţie înainte de data de 1 iulie 2014 şi parţial după data 
de 1 iulie 2014, scutirea de impozit pe profi t se aplică numai pentru partea 
înregistrată în imobilizări corporale în curs de execuţie începând cu data de 
1 iulie 2014 şi care este cuprinsă în valoarea echipamentului tehnologic pus în 
funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

În condiţiile în care textul din Codul fiscal, şi anume art. 194 alin. (8), 
prevede că facilităţile se acordă pentru echipamentele tehnologice considerate 
noi, Normele precizează că sunt considerate echipamentele tehnologice noi cele 
care nu au fost utilizate anterior datei achiziţiei.

7. În concluzie, se poate observa că legiuitorul a procedat la o serie de măsuri 
fi scale succesive pe parcursul acestui an, dar privindu-le în ansamblu ele nu 
denotă existenţa unei strategii integrate de ajustare a fi scalităţii româneşti.

După cum se poate observa sunt alternate măsuri destinate stimulării 
economice şi sprijinirii agenţilor economici, alături de altele ce au un pronunţat 
caracter social. De altfel este discutabil dacă ele au fost emise sub semnul unei 
echităţi sociale dincolo de orice echivoc, ori mai degrabă sub semnul unor 
interese electorale de conjunctură. Cert este faptul că reducerea cotei de CAS 
la angajatori este o măsură fi scală anunţată, aşteptată şi pe deplin justifi cată de 
realitatea fi nanciară a agenţilor economici, dar şi de presiunea fi scală ridicată 
ce se exercita asupra acestora, aşa cum binevenită este şi scutirea de la plata 
impozitului pe profi tul reinvestit în echipamente tehnologice. Considerăm că 
astfel de măsuri fi scale menite să asigure dezvoltarea capitalului românesc sunt 
extrem de necesare pentru a consolida economia românească în că fi ravă şi 
foarte vulnerabilă.
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Proporţionalitate vs. discriminare în stabilirea criteriilor
de califi care și selecţie din caietul de sarcini

Lect. univ. dr. Dana Georgeta ALEXANDRU
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Ceea ce ne propune prin acest studiu este o scurtă analiză privind o etapă 
din întreg procesul de atribuire a unui contract de achiziţii publice, referitoare 
la modul în care o autoritate contractantă înţelege să stabilească criteriile de 
califi care și selecţie pentru califi carea unui operator economic într-o procedură 
de achiziţii publice. Interesul pentru această temă este justifi cat de practica 
recentă a administraţiei publice centrale de specialitate de a aprecia, prin 
controalele efectuate, că autoritatea contractantă are în general tendinţa de a 
impune cerinţe restrictive în caietele de sarcini, ceea ce conduce la încălcarea 
principiilor care guvernează această materie. Este o problemă difi cilă măsurarea 
criteriilor de califi care, motiv pentru care prin această lucrare dorim să lansăm o 
întrebare specialiștilor în domeniu, și anume cum se apreciază că anumite cerinţe 
sunt restrictive sau nu în raport cu complexitatea unei lucrări publice ?

Pentru a putea găsi argumente referitoare la modul de stabilire a criteriilor 
de califi care și selecţie, analiza noastră se va raporta la principiile fundamentale 
care stabilesc normele de conduită în această materie și care deși sunt norme 
de reglementare generală coroborate cu legislaţia în materie ne indică limitele 
pe care trebuie să le respecte autoritatea contractantă.

Preluate din Tratatul de înfiinţare a CEE şi transpuse în legislaţia care 
guvernează achiziţiile publice, atât la nivel european cât şi la nivel naţional, 
principiile achiziţiilor publice, reprezintă elemente fundamentale, primordiale, 
punctele de plecare în realizarea unor norme de conduită, stabilite pentru teoria 
ştiinţifi că a disciplinei „achiziţii publice”.

Tratatul pentru înfi inţarea Comunităţii Economice Europene încheiat la 
25 martie 1957, instituie cele patru libertăţi europene, respectiv: libera circulaţie 
a mărfurilor, libera circulaţie a serviciilor, libera circulaţie a persoanelor, libera 
circulaţie a capitalurilor. Aceste patru libertăţi nu au rămas la nivel de concept, 
ci au fost transpuse în practică sub formă de principii. În domeniul achiziţiilor 
publice cele patru libertăţi s-au refl ectat în mai multe principii care stau la baza 
atribuirii contractelor de achiziţie publică. Autorităţile contractante încearcă 
să se asigure că prin procesul de achiziţii publice se consumă efectiv, efi cient, 
în mod etic, echidistant și transparent fondurile publice alocare autorităţii 
respective în decursul unei perioade.

În esenţă, principiile stau la baza reglementărilor în orice materie, iar în 
materie de achiziţii publice, la înfăptuirea substanţei economico-sociale a 
oricărei achiziţii, prin stabilirea unei norme juridice trainice.

Pornind de la aceste aspecte, legiuitorul român a adoptat pentru 
reglementările naţionale în materie de achiziţii publice un număr de şapte 
principii, la care permanent trebuie să ne raportăm în atribuirea unui contract 
de achiziţie publică, şi anume: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoaşterea 
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reciprocă; transparenţa; proporţionalitatea; efi cienţa utilizării fondurilor publice; 
asumarea răspunderii.

Cele şapte principii au un grad mare de interdependenţă şi intercondiţionare, 
fără de care regulile şi procedurile folosite în achiziţii publice nu ar putea fi  
folosite în mod unitar şi efi cient. Mai mult, aplicarea lor în mod diferenţiat ar 
conduce la unele confl icte, cu consecinţe dintre cele mai imprevizibile asupra 
rezultatului procedurii de achiziţie publică.

De altfel, în realizarea efectelor scontate dintr-o achiziţie publică, obţinerea 
celei mai bune valori în contrapartidă cu fondurile alocate, reducerea fraudei şi 
a corupţiei pe seama banului public, trebuie să reprezinte obiectivul principal.

În continuare vom analiza pe scurt cum acţionează principiile în procesul 
achiziţiilor publice.

Nediscriminarea impune asigurarea unei concurenţe reale şi normale, ca 
urmare a impunerii unor condiţii egale de participare la competiţie a tuturor 
potenţialilor ofertanţi. Acest principiu se completează şi intercondiţionează 
cu tratamentul egal, potrivit căruia toţi participanţii la competiţie urmează 
să fi e supuşi aceloraşi reguli, cerinţe/criterii de califi care şi evaluare. Iată cum 
în stabilirea criteriilor de calificare, înscrierea unor cerinţe restrictive, prin 
impunerea unor condiţii excesive de îndeplinit sau de participare la competiţie 
funcţie de apartenenţa la un anumit areal geografic, de naţionalitate etc. 
conduce la încălcarea gravă a regulilor de califi care, cu consecinţele respective.

În ceea ce priveşte factorii de evaluare, prin stabilirea unora care nu aduc 
un avantaj (economic) autorităţii contractante, nediscriminarea şi tratamentul 
egal ar putea intra în confl ict cu asumarea răspunderii şi inevitabil cu efi cienţa 
utilizării fondurilor publice, prin atribuirea de contracte de achiziţie publică cu 
preţuri mult mai mari decât realitatea din piaţă.

Recunoaşterea reciprocă este principiul care asigură libera circulaţie a 
mărfurilor şi serviciilor pe o piaţă unică europeană. Potrivit acestuia, toate 
produsele, serviciile şi lucrările oferite în mod licit sunt recunoscute pe piaţa 
Uniunii Europene, că toate diplomele, certifi catele şi alte documente emise în 
ţările membre ale Uniunii Europene sunt recunoscute prin echivalare cu cele 
solicitate la nivel naţional. Acest principiu condiţionează tratamentul egal, fără 
de care, regulile şi cerinţele de selecţie/califi care nu pot fi  respectate şi aplicate 
în egală măsură tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică.

Transparenţa, înseamnă aducerea la vedere a procedurii de achiziţie publică, 
prin asigurarea accesului publicului larg din întreg spaţiul Uniunii Europene 
la toate informaţiile referitoare la aplicarea procedurii. Acest lucru impune 
publicitate, informarea în mod egal a tuturor participanţilor la procedură asupra 
şedinţei de deschidere a ofertelor, clarifi cări, accesul liber la documentele care 
sunt de interes public, din dosarului achiziţiei publice.

Încălcarea acestui principiu aduce atingere şi principiilor nediscriminării şi 
tratamentului egal, cu consecinţe asupra rezultatului procedurii şi implicit a 
încredinţării contractului de achiziţie publică.

Deschiderea şi transparenţa sunt defi nite de literatura juridică de specialitate 
ca fi ind acel fenomen care permite absorbţia opiniilor, ideilor venite din exterior, 
iar transparenţa refl ectă publicitatea acţiunilor administraţiei, participarea la 
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luarea deciziilor a persoanelor a căror interese sunt în joc1, prin accesul direct 
şi nemijlocit realizându-se astfel apropierea faţă de cetăţeni. Obiectivele 
acestor principii sunt de a respecta interesul public şi drepturile individuale ale 
cetăţenilor.

Conform principiului proporţionalităţii, orice măsură luată trebuie să fi e 
adecvată – capabilă în mod obiectiv să ducă la îndeplinirea scopului, necesară –
indispensabilă pentru îndeplinirea scopului şi proporţională – justul echilibru 
între interesele concrete pentru a fi  corespunzătoare scopului urmărit.

Proporţionalitatea este strâns legată de tratamentul egal şi potrivit acesteia, 
în stabilirea condiţiilor minime de selecţie /califi care, atunci când se impun 
cerinţe nejustificate în raport cu complexitatea contractului de achiziţie 
publică, poate conduce la distorsiuni în atribuirea contractului de achiziţie 
publică. În practica, principiul proporţionalităţii poate fi  considerat unul dintre 
cele mai difi cile principii de respectat, având implicaţii în necesitatea cheltuirii 
responsabile și corecte a banilor publici. Se apreciază că una din erorile făcute 
de autorităţile publice atunci când vor să demareze etapele unui contract de 
achiziţii publice este legată de neconcordanţele ce apar în documentaţia de 
atribuire.

Asumarea răspunderii presupune implicarea în procesul achiziţiei publice a 
unor persoane responsabile, profesioniste, imparţiale şi independente care să 
respecte toate principiile şi regulile achiziţiilor publice în luarea celor mai bune 
decizii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, astfel încât fondurile 
publice (banii publici care sunt din ce în ce mai puţini) să fi e utilizate cu mare 
efi cienţă.

Iată că asemănător altor ştiinţe şi în achiziţii publice avem un obiectiv, o 
ţintă de atins, care nu poate fi  realizată decât prin respectarea principiilor şi care 
este defi nit/ă de „efi cienţa utilizării fondurilor publice“.

Scopul fi nal urmărit într-o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie 
publică este acela de a ne asigura că fondurile publice alocate vor fi  cheltuite 
cu maximă efi cienţă, prin aplicarea cu corectitudine a regulilor, ca urmare 
a respectării principiilor care guvernează achiziţiile publice. Acest lucru este 
posibil numai dacă principiile vor fi  respectate în totalitate, în interdependenţă 
şi intercondiţionarea lor.

Iniţierea oricărei proceduri de atribuire presupune elaborarea unei 
documentaţii care va include toate informaţiile privind regulile care vor 
guverna competiţia ce urmează a avea loc. Redactarea documentaţiei de 
atribuire trebuie să fi e riguroasă, logică, clară așa încât modul de desfășurare al 
întregii proceduri să nu fi e afectat, întrucât regulile stabilite infl uenţează decisiv 
două activităţi ulterioare: elaborarea ofertelor, de către operatorii economici 
și evaluarea ofertelor și stabilirea ofertei câștigătoare, de către comisia de 
evaluare. Conţinutul unei documentaţii de atribuire trebuie să cuprindă 
informaţii generale privind autoritatea contractantă, instrucţiuni privind date 
limită care trebuie respectate și formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură 
cu participarea la procedura de atribuire, cerinţele minime de califi care, precum 
și documentele care urmează să fi e prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru 

1 E. Bălan, Drept administrativ şi procedură administrativă, Ed. Universitară, Bucureşti, 
2002, p. 148.
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dovedirea îndeplinirii criteriilor de califi care şi selecţie, informaţii detaliate şi 
complete privind criteriul de atribuire, caietul de sarcini, informaţii referitoare 
la clauzele contractuale obligatorii, criterii de califi care și selecţie.

Legislaţia naţională (în consens cu prevederile Directivelor UE) nu 
obligă autorităţilor contractante ca acestea să impună operatorilor economici 
îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare, cu excepţia situaţiei de la 
art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006. Autorităţile contractante au dreptul să 
procedeze în acest mod și dacă decid astfel, atunci – în virtutea principiului 
transparenţei – sunt obligate să anunţe aceste reguli în documentaţia de 
atribuire.

Criteriile de califi care și selecţie care pot fi  utilizate în cadrul unei proceduri 
de atribuire sunt următoarele: situaţia personală a candidatului sau ofertantului; 
capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; situaţia economică şi 
fi nanciară; capacitatea tehnică şi/sau profesionale; standarde de asigurare a 
calităţii; standarde de protecţie a mediului.

Logica introducerii cerinţelor minime de califi care este de a diminua, pe cât 
posibil, riscul de neîndeplinire a contractului de către un operator economic care 
nu are de fapt capacitatea de duce la bun sfârşit o astfel de sarcină. Criteriile 
de califi care funcţionează pe sistemul unor fi ltre referitoare la eligibilitate sau 
neeligibilitate. Dacă operatorul economic a îndeplinit condiţia impusă înseamnă 
că el este, în principiu, capabil să execute contractul. Dacă nu îndeplinește 
condiţia impusă, se consideră că riscul de neîndeplinire conformă a contractului 
este prea mare și, ca urmare, operatorul economic respectiv este descalifi cat.

În acest caz funcţionează un sistem de tip clasament. În funcţie de 
potenţialul tehnic și financiar care reiese din documentele prezentate, 
operatorilor economici li se acordă un punctaj care reflectă posibilitatea 
concretă a fi ecăruia dintre ei de a îndeplini contractul și de a rezolva eventualele 
difi cultăţi legate de îndeplinirea acestuia. Punctajele se acordă pe baza unor 
reguli clar stabilite încă de la început în documentaţia de atribuire. Numărul 
de candidaţi care vor fi  selectaţi se va preciza, de asemenea, în anunţul de 
participare și în documentaţia de atribuire.

Procesul de selecţie/preselecţie nu este posibil în cazul procedurilor de 
licitaţie deschisă sau cerere de oferte. Selecţia/preselecţia apare ca o primă 
etapă specifi că doar în cazul procedurilor de licitaţie restrânsă, dialog competitiv 
și negociere.

Procesul de selecţie/preselecţie nu trebuie confundat cu procesul de stabilire 
a ofertei câștigătoare, iar criteriile de selecţie nu trebuie confundate cu factorii 
de evaluare pe baza cărora se stabilește cea mai avantajoasă ofertă din punct de 
vedere economic. Scopul fi nal al selecţiei/preselecţiei este acela de a se limita 
participarea la competiţie numai pentru acei operatori economici consideraţi 
a fi  cei mai capabili să ducă la bun sfârșit contractul.

Criteriile de calificare și selecţie se referă la capabilitatea operatorilor 
economici de a executa un anumit contract, în timp ce criteriile de atribuire se 
referă la ofertele prezentate de către operatorii economici.

Referitor la greșelile care se fac cu privire la stabilirea criteriilor de 
eligibilitate a operatorilor economici și la modul în care se respectă principiul 
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proporţionalităţii, a tratamentului egal și al transparenţei practica relevă multe 
neconcordanţe.

Articolul 8 din H.G. nr. 925/2006 impune autorităţii contractante obligaţia 
de a nu restricţiona participarea la procedura de atribuire prin introducerea unor 
cerinţe minime de califi care, care (i) nu prezintă relevanţă în raport cu natura 
şi complexitatea contractului de achiziţie publica ce urmează să fi e atribuit sau 
(ii) care sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului 
de achiziţie publică ce urmează să fi e atribuit. În literatura de specialitate se 
apreciază că problematica criteriilor de califi care utilizate reprezintă adesea 
un element de distorsionare a competiţiei. Pe de altă parte, logica introducerii 
cerinţelor minime este de a diminua, pe cât posibil, riscul de neîndeplinire a 
contractului de către o fi rmă care nu are de fapt capacitatea de duce la bun 
sfârşit o astfel de sarcină.

Deoarece o cuantifi care a modului de aplicare a principiilor mai sus enunţate 
era necesară, modificările aduse de H.G. nr. 834/2009 asupra art. 9 din 
H.G. nr. 925/20061 au avut rolul de a fi xa anumite baraje în calea excesului de 
condiţii restrictive stabilite în cadrul unor documentaţii de atribuire, cel puţin 
din punct de vedere al experienţei similare, cifrei de afaceri sau a anumitor 
indicatori fi nanciari.

„Art. 9. În sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se prezumă că cerinţele minime de 
califi care sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului 
de achiziţie publică ce urmează să fi e atribuit, dacă se impune îndeplinirea unor 
condiţii cum ar fi: a) suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate, servicii 
prestate şi lucrări executate, incluse în contractul/contractele prezentat/
prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare, 
să fi e mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi  
furnizate/presate/executate în baza contractului care urmează să fi e atribuit; b) 
valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic să fi e mai mare decât valoarea 
estimată a contractului, multiplicată cu 2; c) demonstrarea unui nivel minim al 
indicatorului fi nanciar „lichiditate generală” în cazul atribuirii unui contract cu 
durata de îndeplinire mai mică de 3 luni sau în cazul atribuirii unui contract cu 
executare succesivă, având o durată mai mare de 3 luni, dar pentru care plăţile 
aferente prestaţiilor urmează să se efectueze la intervale mai mici de 60 de 
zile de la data efectuării acestora; d) nivelul indicatorului fi nanciar „lichiditate 
generală” să depăşească cota de 100%, în cazul atribuirii unui contract care nu se 
încadrează în categoria celor prevăzute la lit. c); e) demonstrarea unui nivel minim 
al indicatorului fi nanciar „solvabilitate” în cazul în care operatorul economic a 
prezentat documente din care să rezulte că nu se afl ă în niciuna dintre situaţiile 
prevăzute la art. 181 lit. a) sau b) din ordonanţa de urgenţă.”

1 Actualizata prin Hotărâre nr. 834/2009 - privind modifi carea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în 27 iulie 2009 
în M. Of. nr. 515/2009.
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În continuare vom analiza o speţă1 în acest materie, întrucât punerea în aplicare 
a principiilor referitoare la stabilirea criteriilor de selecţie poate rămâne un deziderat 
în raport cu modul de derulare a acestor aspect în practica administrativă.

În vederea implementării proiectului cu COD SMIS 19613, intitulat:
„Modernizare strada Faurului”, din cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013, Axa prioritară 1 „ Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli 
urbani de creștere” Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de 
dezvoltare urbană”, Municipiul Sibiu, în calitate de autoritate contractantă a 
publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP), invitaţia de participare
nr. 321699/12.03.2012, împreună cu documentaţia aferentă, în vederea atribuirii 
contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Modernizare strada Faurului ”-, 
procedură fi nalizată prin încheierea contractului de achiziţie nr. 62/17.05.2012, 
încheiat cu SC SINECON SRL.

În cadrul documentaţiei de atribuire – Fișa de date achiziţie – la secţiunea 
Capacitate tehnică – resurse tehnice, au fost stabilite printre alte cerinţe minime 
de califi care și selecţie și următoarele: Ofertantul trebuie să facă dovada că poate 
dispune în proprietate/leasing, cumpărare în rate/chirie sau prin angajament sau 
punere la dispoziţie următoarele:

a) Staţie de produs mixturi asfaltice minim 100t/h – 1 buc
b) Autobasculante cu ITP valabil – 3 buc
Urmare a verifi cărilor efectuate de către Unitatea de Gestionare Nereguli 

Fonduri Europene referitoare la respectarea condiţiilor legale și contractuale 
de către autoritatea contractantă în ceea ce privește atribuirea contractului de 
lucrări nr. 62/17.05.2012 a fost întocmită, de către Direcţia Constatare Nereguli 
–Serviciul Constatare Nereguli – POR din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice, nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecţiilor 
fi nanciare nr. 45990/07.06.2013 prin care, autoritatea de control apreciază că 
au fost impuse cerinţe restrictive în fi șa de date achiziţie la secţiunea Capacitatea 
tehnică – Resurse tehnice stabilind aplicarea unei corecţii fi nanciare de 5 % din 
valoarea contractului verifi cat.

În apărările formulate s-a învederat că solicitarea de către Autoritatea 
Contractanta în Secţiunea IV.4. Capacitatea tehnică și/sau profesională – 
Capacitatea tehnică – Resurse tehnic din cadrul Fisei de Date a Achiziţiei 
a cerinţei staţie de produs mixturi asfaltice min 100 t/h nu este o condiţie 

1 Dosar nr. 6479/2/2013 soluţionat în fond de Curtea de Apel București. Soluţie publicată 
pe portal.just.ro. Admite în parte cererea. Soluţia pe scurt: Admite în parte acţiunea. Dispune 
anularea Deciziei nr. 102/01.08.2013 a MDRAP – Serviciul Soluţionare Contestaţii Nereguli 
Fonduri Europene, a notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor fi nanciare 
nr. 45990/07.06.2013 emisă de MDRAP – Serviciul Constatare şi Stabilire Nereguli – POR, a 
informărilor nr. 17156/05.04.2013, respectiv nr. 32119/25.06.2013 emise de pârât. Respinge 
ca rămase fără obiect pretenţiile reclamantei privind obligarea pârâtei la plata sumei de 
95.829,81 lei reprezentând valoarea corecţiilor reţinute din cererile de rambursare nr. 3 şi 
4. Obligă pârâtul să achite reclamantului dobânda de referinţă a BNR aferentă sumei totale 
de 95.829,81 lei, reţinută din cererile de rambursare nr. 3 şi 4, defalcat, de la data reţinerii 
fi ecărei sume până la data rambursării efective. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la 
comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 martie 2014. Document: Hotărâre a 
nr. 828/2014 din 12 martie 2014. Împotriva hotărârii MDRAP a formulat recurs. În prezent pe 
rolul Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie.
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restrictivă de calificare și de încălcare a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) 
(promovarea concurenţei între operatorii economici), lit. b) (garantarea 
tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici) și lit. d) 
(asigurarea utilizării efi ciente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor 
de atribuire de către autorităţile contractante) din O.U.G. nr. 34/2006, pentru 
următoarele argumente:

Promovarea concurenţei între operatorii economici a fost asigurată, la 
procedura de achiziţie publică participând un număr de 4 operatori economici.

Nici principiul tratamentului egal și nediscriminatoriu nu a fost îngrădit, 
odată prin numărul celor 4 operatori care au depus oferta și implicit prin faptul 
că nu a fost solicitată nicio clarifi care cu privire la resursele tehnice minime 
impuse de către autoritatea contractantă și niciun potenţial operator economic 
interesat nu a formulat Contestaţie cu privire la Documentaţia de Atribuire 
implicit la criteriile de califi care cuprinse la nivelul Fișei de date a achiziţiei.

Apreciem că fapta autorităţii contractante ar fi  fost de natură să prejudicieze 
bugetul Uniunii Europene sau fondurile publice naţionale în măsura în care, 
pârâta ar fi  dovedit că:

1. au existat operatori economici care să fi formulat oferte în cadrul 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică care au fost respinse ca 
inacceptabile ca urmare a faptului că nu îndeplineau cerinţe minime de califi care 
impuse de autoritatea contractantă în Fișa de date a Achiziţiei la secţiunea 
Capacitatea tehnică – Resurse tehnice. O astfel de situaţie nu se regăsește în 
speţă motivat de faptul că așa cum am arăt anterior și așa cum rezultă din 
raportul procedurii nr. 31013/08.05.2012, toţi cei patru operatori economici 
ofertanţi au dovedit îndeplinirea criteriilor minime de califi care privind capacitatea 
tehnică – resursele tehnice impuse în Fișa de date a achiziţiei.

2. au existat operatori economici care nu au mai depus oferte întrucât nu 
îndeplineau aceste cerinţe minime de califi care. Nici această dovadă nu a fost 
făcută în speţă. Învederăm instanţei de judecată faptul că, în situaţia în care alţi 
operatori economici ar fi  dorit să participe la procedură și ar fi  fost împiedicaţi de 
aceste criterii impuse de autoritatea contractantă, aceștia ar fi  avut posibilitatea 
să formuleze plângere la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor în 
conformitate cu art. 255 și urm. din O.U.G. nr. 34/2006. Or, o astfel de plângere 
nu a fost formulată de niciun potenţial operator economic!

Principiului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. d ) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 
asigurarea utilizării efi ciente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor 
de atribuire de către autorităţile contractante a fost intru-totul respectat, 
autoritatea aplicând procedura de achiziţie publică corectă, conform 
prevederilor art. 124 lit. c) respectiv procedura de „cerere de ofertă”. Criteriul 
de atribuire ales de autoritatea contractantă a fost: preţul cel mai scăzut. Pârâta 
nu a administrat probe de natură a face dovada că a fost înlăturată de la procedură 
o ofertă mai avantajoasă economic pe motiv că nu îndeplinea cerinţele minime 
de califi care considerate a fi  fost impuse „restrictiv” prin nota de constatare a 
neregulilor și stabilirea corecţiilor fi nanciare atacat în prezenta acţiune.

Neîngrădirea, tratamentul egal și nediscriminatoriu au fost totodată 
respectate și prin precizarea expresă de la nivelul Fișei de date a Achiziţiei 
respectiv: „Ofertantul trebuie să facă dovada că deţine utilajele solicitate. Dovada 
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se va face prin prezentarea de acte doveditore (cărţi de identitate/certifi cate de 
înmatriculare/contracte de leasing/contracte de închiriere, angajamente de 
punere la dispoziţie etc.)”.

Consideram ca prin posibilităţile mai sus menţionate acordate operatorilor 
economici, autoritatea contractantă a respectat principiile care stau la baza 
atribuirii contractelor de achiziţie publică.

De asemenea, apreciem că orice operator economic interesat putea 
îndeplini cerinţa de calificare cu privire la staţia de mixturi asfaltice de 
capacitate min.100t/h, cum de altfel s-a și întâmplat în cazul celor 4 oferte 
depuse în cadrul procedurii.

Cu atât mai mult O.U.G. nr. 34/2006 dă posibilitatea legală tuturor 
operatorilor economici interesaţi de a uza de posibilitatea asocierii în vederea 
depunerii unei oferte comune sau de susţinerea unui terţ în vederea îndeplinirii 
cerinţelor minime de califi care atât din punct de vedere tehnic și profesional 
cât și din punct de vedere fi nanciar.

Prin stabilirea unor cerinţe minime de califi care autoritatea contractantă 
dorește să se asigure de faptul că operatorul economic care va fi declarat 
câștigător are capacitatea tehnică și profesională necesară fi nalizării în condiţii 
calitative a obligaţiilor contractuale.

Mai mult decât atât, se ignoră prevederile art. 1 alin. (2) din Ordinul ANRMAP 
nr. 509/2011 potrivit căruia: „Stabilirea cerinţelor minime de califi care şi selecţie 
rămâne la latitudinea autorităţii contractante, aceasta având obligaţia de a 
ţine cont de complexitatea, volumul, durata, valoarea şi natura contractului de 
achiziţie publică care urmează a fi  încheiat”.

Invocarea încălcării de către autoritatea contractantă a prevederilor art. 178 
alin. (2) și art. 179 nu este motivată. Restricţionarea participării prin impunerea 
cerinţei cu privire la capacitatea staţiei de mixturi asfaltice de 100t/h este o 
apreciere pur subiectivă atâta timp cât niciun act normativ în materia achiziţiilor 
publice, la momentul prezent nu vine să facă vreo distincţie vis-a-vis de ce 
înseamnă îngrădirea/neîngrădirea operatorilor economici prin stabilirea unui 
număr minim de operatori economici participanţi.

La procedura organizată de către autoritatea contractantă nu a fost depusă 
o singură oferta, dimpotrivă, patru operatori economici au fost implicaţi în 
procedura de achiziţie, toţi patru îndeplinind în urma analizării documentelor 
depuse cerinţa cu privire la capacitatea staţiei de asfalt.

Sarcina probei incumbă autorităţii competente în gestionarea fondurilor 
europene emitentă a notei de constatare a neregulilor, ori, o astfel de probă nu a 
fost administrată. În acest sens, învederam că niciun potenţial operator economic 
sau ofertant participant nu a depus contestaţie cu privire la documentaţia de 
atribuire și nici nu au fost solicitate clarifi cări în acest sens.

Autoritatea contractantă a apreciat că impunerea unei capacităţi 
de producţie a staţiei de asfalt mai mică de 100t/h, ar fi generat costuri 
suplimentare de transport, consum carburant, costuri suplimentare la utilaje, 
costuri pe manoperă mai mari cu implicita încălcare a principiului prevăzut la 
art. 2 alin. (2) lit. f ) din O.U.G. nr. 34 din 2006: utilizarea efi cientă a fondurilor 
publice !!!
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Un aspect relevant în soluţionarea cauzei se referă la faptul că, potrivit 
prevederilor art. 71 alin. (2) din H.G. nr. 525/2007 astfel cum acest act normativ 
a fost modifi cat prin H.G. nr. 801/2011: „până la publicarea invitaţiei/anunţului 
de participare operatorul S.E.A.P. are obligaţia de a asigura numai A.N.R.M.A.P. 
accesul imediat şi nerestricţionat la documentaţia de atribuire şi notele justifi cative 
prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, încărcate integral de către 
autorităţile contractante şi semnate cu semnătură electronică.”

(3) În termen de maximum 14 zile de la data primirii documentaţiei în S.E.A.P., 
A.N.R.M.A.P. are obligaţia:

a) de a emite autorităţii contractante acceptul în vederea iniţierii procedurii 
de atribuire, dacă prevederile din documentaţia de atribuire sunt conforme cu 
prevederile legale privind achiziţiile publice;

b) de a informa autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate 
la nivelul documentaţiei de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în 
concordanţă cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

În virtutea competenţelor de verificare, ANRMAP a respins de două ori 
documentaţia de atribuire. Niciunul dintre motivele de respingere însă nu s-au 
referit la capacitatea tehnica – resurse tehnice minime impuse de autoritatea 
contractantă, ANRMAP solicitând doar completarea dovezii că dispune de dotările 
tehnice respective și prin: angajament de punere la dispoziţie!

Autoritatea contractantă s-a conformat recomandărilor ANRMAP, inserând 
în invitaţia de participare și la nivelul fi șei de datei achiziţie această posibilitate.

Prin urmare, la data iniţierii procedurii de atribuire (12.03.2012), în 
conformitate cu dispoziţiile legale anterior menţionate, A.N.R.M.A.P a reevaluat/
reverifi cat conformitatea documentaţiei de atribuire cu legislaţia aplicabilă din 
domeniul achiziţiilor publice. În urma evaluării, ANRMAP constată că nu există, în 
cadrul documentaţiei de atribuire – Fișa de date a achiziţiei publice neconformităţi/
abateri de la prevederile legale în materia achiziţiilor publice și pe cale de 
consecinţă emite acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire.

Guvernul României vine la nivelul anului 2013 și recunoaște implicit 
competenţa exclusivă a ANRMAP în verificarea documentaţiilor de atribuire 
pentru procedurile de atribuire iniţiate începând cu data de 1 octombrie 2011 (cum 
este și cazul procedurii de achiziţie din prezenta speţă) și dispune ca, creanţele 
bugetare rezultate din corecţiile fi nanciare, să fi e suportate de la bugetul de stat ! 
[art. 2 alin. (1), (2) și (4) lit. c) din O.G. nr. 14/2013, publicată în M. Of. nr. 472 
din 30 iulie 2013].

Prin urmare, în temeiul O.G. nr. 14/2013, nu se vor mai stabili corecţii 
fi nanciare, în situaţia în care documentaţia de atribuire a fost verifi cată de 
ANRMAP începând cu data de 1 octombrie 2011, iar corecţiile deja stabilite până 
la intrarea în vigoare a O.G. nr. 14/2013 vor fi  suportate de la bugetul de stat !

Mai mult decât atât, potrivit prevederilor art. 7 din H.G. nr. 925 din 2006: 
„Criteriile de calificare şi selecţie, astfel cum sunt prevăzute la art. 176 din 
ordonanţa de urgenţă, au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, fi nanciar 
şi organizatoric al fi ecărui operator economic participant la procedură, potenţial 
care trebuie să refl ecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul 
şi de a rezolva eventualele difi cultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în 
care oferta sa va fi  declarată câştigătoare.”
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Învederăm instanţei de judecată că: „Stabilirea cerinţelor minime de califi care 
şi selecţie rămâne la latitudinea autorităţii contractante, aceasta având obligaţia 
de a ţine cont de complexitatea, volumul, durata, valoarea şi natura contractului 
de achiziţie publică care urmează a fi  încheiat”conform art. 1 alin. (2) din Ordinul 
ANRMAP nr. 509/2011.

Reţinând aceste prevederi legale, autoritatea contractantă a respectat 
întru-totul prevederile art. 179 din O.U.G. nr. 34/2006 în sensul că, luând în 
considerare exigenţele impuse de natura și complexitatea contractului ce urmează 
a fi  atribuit, a stabilit criterii de califi care și selecţie, cu respectarea principiului 
proporţionalităţii.

Considerăm că fapta Autorităţii Contractante ar fi  fost de natură a prejudicia 
bugetul Uniunii Europene sau fondurile publice naţionale din care s-a făcut 
cofi nanţarea proiectului în măsura în care s-ar fi  dovedit că au existat operatori 
economici care să fi  depus oferta în cadrul procedurii de atribuire a contractului 
de achiziţie publică care au fost respinse ca inacceptabile, urmare a faptului că nu 
îndeplineau cerinţele minime considerate restrictive de către echipa de control.

Mai mult decât atât, pârâta nu a făcut dovada prejudiciului cauzat ca urmare a 
presupusei nereguli. Astfel, potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 66/2011: prin 
neregulă se înţelege: „orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate 
în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile 
contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, 
ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu 
competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate 
prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/
sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit”.

Pentru a fi  în prezenţa unei nereguli, trebuie întrunite cumulativ mai multe 
condiţii:

a) să fi e săvârșite abateri de la legalitate, regularitate și conformitate în raport 
cu dispoziţiile naţională și/sau europene precum și cu prevederile contractelor sau 
al altor angajamente legal încheiate,

b) abaterea să fi e săvârșită prin acţiune sau inacţiune, de către un benefi ciar 
sau o autoritate cu competenţă în gestionarea fondurilor europene,

c) prin această abatere să fie creat un prejudiciu sau să se poată crea un 
prejudiciu bugetului U.E./bugetelor donatorilor internaţionali și sau fondurilor 
publice naţionale printr-o sumă plătită necuvenit.

Din interpretarea textului nu rezultă că orice abatere presupune implicit 
existenţa unui prejudiciu sau potenţialitatea lui, așa cum susţine pârâta, ci acestea 
trebuie dovedite, ori pârâta nu a administrat nicio probă în acest sens.

Prin urmare, premisa aplicării de corecţii financiare în conformitate cu 
prevederile anexei ordonanţei constă în existenţa unei abateri de la legalitate, 
regularitate și conformitate în raport cu prevederile privind achiziţiile publice, 
iar prin această abatere să se fi  cauzat un prejudiciu sau să fi e aptă de a produce 
un astfel de prejudiciu, printr-o sumă plătită necuvenit. Sub aspect procedural, 
mijloacele de probă trebuie să facă dovada atât a existenţei situaţiei premisei 
(abaterii), cât și a existenţei și întinderii prejudiciului ori a posibilităţii certe de a 
produce un asemenea prejudiciu, pentru a ne afl a în prezenta unei nereguli.
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Acest studiu de caz ridică câteva întrebări referitoare la modul în care 
ANRMAP înţelege să argumenteze că o anumită cerinţă este restrictivă sau 
disproporţionată, fi ind de natură a încălca accesul egal la procedura de atribuire 
sau având ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să 
restrângă concurenţa!

Apreciem că, în cele mai multe situaţii administraţia publică centrală de 
specialitate prin pârghiile care le stau la dispoziţie, nu fac decât să adâncească 
clivajul dintre autorităţile contractante și autorităţile cu atribuţii în materie de 
supraveghere și control, să genereze o criză în administraţia publică. Acest aspect 
este întărit de instanţele de judecată, practica judiciară în materie tranșează 
astfel de situaţii în favoarea autorităţii contractante reţinând că cerinţele 
impuse respectă principiile proporţionalităţii și tratamentului egal. Modul de 
apreciere a limitelor restricţiei sau disproporţiei este de multe ori unul subiectiv 
sau poate obiectiv, în realitate depinde de un raport instituţional mai mult sau 
mai puţin profesionist, mai mult sau mai puţin politizat…!

Am putea concluziona tot cu o întrebare: suntem în prezenţa exercitării 
competenţelor cu bună credinţă de către o autoritate contractantă, puterea 
discreţionară reglementată de legiuitor sau acest domeniu al achiziţiilor publice 
dă naștere la exces de putere al autorităţilor publice?
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Colaborarea internaţională a Republicii Moldova 
în domeniul administrării patrimoniului cultural

Lect. univ. drd. Gheorghe GUŢU
SNSPA

Teoriile culturale contemporane consideră patrimoniul cultural drept o parte 
a patrimoniului, domeniul în care patrimoniul cultural se completează armonios 
cu cel natural. Împreună, cele două subdomenii constituie moștenirea pe care 
fi ecare generaţie o lasă urmașilor.

Patrimoniul cultural al unei ţări include toate urmele activităţii umane 
descoperite în mediul înconjurător. Acestea sunt surse de informaţii de 
neînlocuit privind viaţa și ocupaţiile oamenilor din diferite epoci și dezvoltarea 
aptitudinilor artistice și tehnice de-a lungul timpului. Deoarece monumentele, 
siturile și mediile culturale sunt resurse care nu pot fi  reînnoite, administrarea lor 
trebuie făcută pe termen lung. Astfel, patrimoniul cultural reprezintă o sursă de 
experienţe emoţionale și estetice unice, iar din acest motiv societatea modernă 
nu are decât de câștigat din conservarea și utilizarea activă a patrimoniului său 
și componentelor acestuia.

Cadrul legal are menirea să asigure protecţia patrimoniului cultural, dar în afară 
de legislaţie, mai sunt necesari și un șir de alţi factori și măsuri, pentru ca acest 
domeniu să fi e realmente ocrotit și valorifi cat la justa lui valoare, o parte dintre 
care sunt conţinute în prevederile internaţionale din domeniu. Este de remarcat 
că legislaţia noastră naţională este destul de sumară la capitolul administrarea 
patrimoniului cultural, în general, și al celui mobil, imobil, imaterial, în special.

În Constituţia Republicii Moldova găsim doar o prevedere constituţională 
în acest domeniu, care constă în delegarea responsabilităţii protecţiei 
monumentelor, cetăţeanului: „Protecţia mediului înconjurător, conservarea 
și ocrotirea monumentelor istorice și culturale constituie o obligaţie a fi ecărui 
cetăţean”.1 De menţionat că prin această prevedere se face referire mai mult 
la patrimoniul imobil arheologic și nu la patrimoniul cultural în ansamblu, 
aspect care este vizat și de alte legi în domeniu. Apare deci, necesitatea de a 
face referire la normele internaţionale și la colaborarea interstatală în domeniul 
patrimoniului cultural.

Republica Moldova de la obţinerea independenţei a semnat și ratifi cat mai 
multe tratate internaţionale, printre care și nouă convenţii privind patrimoniul 
cultural. Deși legislaţia Republicii Moldova acordă prioritate tratatelor 
internaţionale în cazul în care acestea au fost ratifi cate și au intrat în vigoare, 
totuși în majoritatea cazurilor prevederile convenţiilor nu sunt aplicate, sau sunt 
aplicate cu abateri în pofi da faptului că: „Dacă tratatul internaţional la care este 
parte Republica Moldova prevede alte norme decât cele stabilite de prezenta 
lege, se aplică prevederile tratatului internaţional”.2

1 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994 publicată în Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova nr. 1 din 12 august 1994, în vigoare din 27.08.1994, cu modifi cările ulterioare.

2 Legea privind ocrotirea monumentelor nr. 1530-XII din 22.06.1993 publicată în 
Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 1/3 din 30.01.1994.
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Identifi căm că, colaborarea internaţională a Republicii Moldova în domeniul 
patrimoniului cultural prevede două priorităţi convergente:

1. Dimensionată din interiorul ţării și vizează „edifi carea statului de drept și 
punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al Moldovei în contextul 
integrării europene.”

2. Proiectată prin politicile realizate de Consiliul Europei, Uniunea Europeană 
și Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Știinţă și Cultură (UNESCO).1

Convenţiile ratificate de Republica Moldova sunt un exemplu elocvent 
al implementării acestor două priorităţi atât la nivel de stat, cât și la nivel de 
raporturi internaţionale, deoarece convenţiile promovează o viziune integrantă 
asupra patrimoniului, care presupune defi nirea elementelor, stabilirea și evaluarea 
lor prin cercetare, precizarea situaţiei acestora la zi, elucidarea pericolelor ce 
ameninţă existenţa lor în continuare, dar și determinarea unui sistem de protejare 
la nivel internaţional și naţional al patrimoniului dat, diseminarea cunoștinţelor 
despre conţinuturile lui în universul educaţional, propunând inclusiv modalităţi 
de sporire a vizibilităţii lui în toate sferele vieţii sociale.

Venim cu exemple în acest sens și menţionăm că statele – părţi ale 
Convenţiei privind protejarea patrimoniului mondial, cultural și natural, 
sunt încurajate „să extindă studiile și cercetările știinţifice și tehnice și să 
perfecţioneze metodele de intervenţie, care permit unui stat să facă faţă 
pericolelor, care ameninţă patrimoniul cultural sau natural; să ia măsuri 
juridice, știinţifi ce, tehnice, administrative și fi nanciare corespunzătoare pentru 
identifi carea, ocrotirea, conservarea, valorifi carea și introducerea în circuitul 
public a acestui patrimoniu”.2 În raport cu această abordare sistematică, 
cercetările din spaţiul nostru tatonează deocamdată modest și preferenţial 
largul domeniu oferit de patrimoniul cultural.

Totodată este tristă situaţia în vederea implementării convenţiilor în ceea ce 
privește colaborarea internaţională a Republicii Moldova. În susţinerea acestei 
păreri vom face referire la Convenţia pentru protecţia patrimoniului cultural în 
cazul unui confl ict armat (1954),3 la care Republica Moldova a aderat în 1999, 
asupra conţinutului căreia Ministerul Culturii nu s-a pronunţat niciodată, ceea 
ce ne determină să ne punem întrebarea: care este cauza neabordării acestei 
convenţii?, deoarece totuși, în acest sens, ar merita să fi e discutate un șir de 
probleme în contextul „problemei transnistrene”. Aducem doar un exemplu – 
statutul cetăţii Tighina, care este o fortifi caţie medievală notorie de pe Nistru 
și ar putea fi  un muzeu istoric de excepţie, dar până în prezent, monumentul 
istoric respectiv este exploatat de unităţile militare ale autoproclamatei 
„Republici Moldovenești Nistrene”.

1 V. Buzilă, Salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, Ed. Akademos, 2010, nr. 2(17), 
iunie, p. 44-48.

2 Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural și natural, Paris, 21.11.1972. 
Protecţia juridică a patrimoniului arheologic. Culegere de acte normative și convenţii 
internaţionale, Ed. Ruxandra, Chișinău, 2010.

3 Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural și natural, Paris, 21.11.1972. 
Protecţia juridică a patrimoniului arheologic. Culegere de acte normative și convenţii internaţionale, 
Ed. Ruxandra, Chișinău, 2010.



349

Un alt argument în această direcţie este și unul din cele mai importante 
acte normative europene în domeniul protecţiei patrimoniului arhitectural: 
Convenţia europeană privind protecţia patrimoniului arhitectural, adoptată la 
Grenada în 1985, ratifi cată de Republica Moldova în 2001 și intrată în vigoare 
începând cu 2002.1 Din acel moment sau scurs deja 12 ani, însă Republica 
Moldova nu a implementat nici o prevedere a acestei convenţii, care în 
comparaţie cu actele normative naţionale, defi nește mult mai clar, noţiunile 
și elementele componente ale patrimoniului cultural arhitectural, îndeamnă 
statele semnatare să instituie un regim legal de protecţie, și totodată obligă 
părţile să evite deteriorarea, degradarea sau demolarea bunurilor culturale 
protejate, iar în cazul când există proiecte, care prevăd demolarea și/sau 
construirea unor clădiri, modifi cări, care pot afecta caracterul monumentului, 
acestea trebuie în mod obligatoriu, să fie supuse spre aprobare de către 
autorităţile abilitate ale statului.

Putem afi rma cu certitudine că această situaţie poate fi  aplicată tuturor 
convenţiilor, deoarece prevederile acestora, elaborate în baza bogatei și variatei 
experienţe internaţionale în domeniul protecţiei și administrării efi ciente a 
patrimoniului cultural, deocamdată continuă a fi  neglijate în Republica Moldova, 
deoarece problemele existente în aspect naţional rezidă în neînţelegerea 
sufi cientă a valorii patrimoniului nostru cultural, parte constituantă a celui 
european, a importanţei lui pentru economia, cultura și memoria istorică a 
ţării, împreună cu neînţelegerea metodelor, care fac posibilă punerea în valoare 
a acestui patrimoniu. Drept urmare este salutabilă ratifi carea convenţiilor și 
aderarea la tratatele internaţionale a Republicii Moldova, acest fapt însă nu 
este sufi cient ci este și absolut necesară aplicarea, implementarea și respectarea 
acestora, care va asigura un cadru de colaborare cu instituţiile internaţionale 
bazat pe încredere, ajutor, ce va determina și depășirea crizei în acest domeniu.

În urma analizei situaţiei în domeniul colaborării internaţionale la nivel 
de reglementare, am observat numeroasele defi cienţe și neregularităţi, care 
împiedică buna administrare a patrimoniului cultural în Republica Moldova din 
cauza indiferenţei autorităţilor publice centrale, dar și locale, precum și din 
cauza neajustării sufi ciente a legislaţiei naţionale la cea internaţională.

Alături de studiul suportului legal am considerat necesar de a face 
trimitere și la colaborarea practică cu organismele internaţionale și europene, 
sau interstatale în privinţa promovării planurilor de acţiuni, programelor și 
proiectelor în vederea administrării eficiente și valorificării patrimoniului 
cultural.

Primul exemplu elocvent în acest sens este Programul regional al Iniţiativei 
de la Kiev al Consiliului Europei, realizat prin intermediul Proiectului „Reabilitarea 
Patrimoniului Cultural în orașele istorice”.2 Acest program a fost iniţiat în 
decembrie 2006 în București de către Ministerele de cultură al Armeniei, 
Azerbaidjanului, Georgiei, Moldovei și Ucrainei.

1 Convenţia Consiliului Europei privind protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), 
La Valleta, 16.01.1992, ratifi cată de Republica Moldova la 21.12.2001. Protecţia juridică a 
patrimoniului arheologic. Culegere de acte normative și convenţii internaţionale, Ed. Ruxandra, 
Chișinău, 2010.

2 www.mc.gov.md
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Iniţiativa de la Kiev refl ectă răspândirea largă de identifi care a rolului culturii, 
patrimoniului, protecţiei mediului și panifi cării urbane, ca elemente conexe a 
metodei ample de dezvoltare a unei comunităţi democratice.

Pentru Republica Moldova acest program avea o durată de 40 de luni, care 
se includeau în perioada 1 septembrie 2009 – 3 decembrie 2012 și prevedea 
oferirea de asistenţă autorităţilor naţionale, regionale și locale în implementarea 
unui Plan Strategic de Intervenţie, pentru a sprijini revitalizarea și dezvoltarea 
socială și economică a orașelor istorice de mărime mică și mijlocie, precum și 
a mediului lor înconjurător prin reabilitarea și reamenajarea monumentelor și 
așezărilor. Ca parteneri ai acestui proiect, fi gurau: Consiliul Europei, Comisia 
Europeană și desigur Ministerele Culturii din ţările aplicante ale programului, 
iar ca benefi ciari – municipalităţile sau orașele istorice cu intervenţie prioritară. 
Respectiv urmau să fi e selectate „orașe-pilot”, care vor adopta „Proiecte de 
reabilitare a patrimoniului” și „Planuri de Intervenţie Strategică”, ce vor avea 
un impact latent asupra dezvoltării locale și vor fi  subiectul unor posibile studii, 
ce ulterior vor duce la un proces de investiţie și intervenţie prin mobilizarea 
resurselor naţionale și internaţionale, cu privire la încurajarea investiţiilor 
publice și private.

Activităţile de bază ale proiectului erau prevăzute:
1. Conducerea în montarea unor structuri ad-hoc de coordonare și 

administrare locale pentru a asigura angajamentul asupra proiectului de către 
autorităţile naţionale, precum și condiţiile administrative de lungă durată;

2. Capacitatea de formare, care să sporească abilităţile de administrare 
a instituţiilor ce acoperă subiecte legislative, administrative și instituţionale, 
pentru a asigura susţinerea orientărilor publice și strategiilor administrative 
integrate;

3. Proiect de reabilitare, care dezvoltă potenţialul economic al orașelor 
istorice prin mărirea numărului de așezări ale patrimoniului cultural ce au un 
impact direct asupra sectorului social, educaţional și economic, și care sunt 
integrate într-un Plan de Intervenţie Strategic;

4. Dezvoltarea educaţională asupra rolului patrimoniului cultural în 
dezvoltarea de strategii;

5. Informarea publicului – sporind implicarea diverșilor factori de luare a 
deciziilor și creșterea nivelului lor de informare asupra rolului patrimoniului 
cultural în societate și responsabilităţile lor comune.1

Se observă, că proiectul viza toate aspectele și factorii implicaţi în 
procesul de administrare a patrimoniului cultural, începând cu autorităţile 
locale (deoarece este vorba de orașe istorice) și abilităţile acestora, făcând 
referire la societate sau ONG-uri, și anume la educarea lor în spiritul protejării 
patrimoniului cultural în orașele istorice.

Drept rezultate fi nale, acest proiect prevedea: revizuirea cadrelor legale 
a fi ecărei ţări pentru asigurarea implementării efi cace a orientărilor publice 
în domeniul patrimoniului cultural; întărirea structurilor proiectelor de 
administrare și implementare a mecanismelor din cadrul Ministerelor Culturii; 
contribuirea la formarea specialiștilor în diferite sectoare ale patrimoniului 
cultural; reabilitarea a două monumente/așezări, pentru a sugera refolosirea, 

1 www.mc.gov.md
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funcţiile sociale, asociate cu dezvoltarea turismului sau educaţiei, fi ind susţinute 
de mediul de afaceri local și implementarea unui program educaţional prin 
vizitarea școlilor în așezările-pilot, prin campanii de informare, prin antrenarea 
profesorilor în subiectele legate de patrimoniul cultural ș.a.

De menţionat că în Republica Moldova, acest program s-a pregătit în două 
orașe: Chișinău, în vederea protejării centrului istoric al municipiului și Orhei, 
în vederea conservării complexului istoric Orheiul Vechi, dar în pofi da acestor 
iniţiative demararea proiectului a avut loc cu pași lenţi și stagnări dese, deoarece 
după trecerea unei perioade impunătoare de timp nu s-a reușit aproape nimic, 
totul rămânând la nivel de iniţiativă. Acest fapt ne face să ne întrebăm, de ce 
permanent în Republica Moldova politicile sunt implementate lent și fără prea 
mari succese, nu doar în domeniul cultural, dar și în celelalte sfere?, oare nu 
cumva avem nevoie de o reformă administrativă cardinală, care va fi  capabilă 
să ne scoată din situaţia în care ne afl ăm în ultima perioadă și va fi  oare aceasta 
sufi cient?

În domeniul colaborării internaţionale vizând patrimoniul cultural, 
menţionăm de asemenea că Ministerul Culturii susţine o activitate fructuoasă 
cu Programele și organizaţiile internaţionale care activează pe teritoriul 
Moldovei: PNUD, TACIS, Uniunea Latină, Alianţa Franceză. De exemplu, în 2000, 
PNUD în colaborare cu Ministerul Culturii a elaborat Strategia Naţională privind 
turismul cultural.

Menţionăm de asemenea și despre colaborarea autorităţilor în domeniu 
din ţară cu aceste organizaţii în sprijinul publicării lucrărilor știinţifi ce cu privire 
la patrimoniul cultural, printre care enunţăm: „Cartea Neagră a Patrimoniului 
Cultural al Municipiului Chișinău”, editată cu sprijinul Biroului UNESCO, 
Ministerului Italian de Externe – Cooperazione Italiana și Agenţiei de Inspectare 
și Restaurare a Monumentelor din cadrul Ministerului Culturii în 2010; „Protecţia 
Juridică a Patrimoniului Cultural”, editată cu sprijinul financiar al Agenţiei 
Suedeze de Dezvoltare și Cooperare Internaţională (Sida) și al Fundaţiei Soros-
Moldova, publicată de asemenea în 2010.

Într-un fi nal putem afi rma că în pofi da defi cienţelor și problemelor naţionale 
în domeniul patrimoniului cultural, Republica Moldova încearcă să urmeze 
practica internaţională și să stabilească pârghii de colaborare cu instituţiile 
internaţionale în domeniu, nouă rămânându-ne să sperăm la obţinerea cât mai 
rapidă a unor rezultate bune.

În formularea unei generalizări considerăm că autorităţile publice cu atribuţii 
în domeniul administrării patrimoniului cultural trebuie să încerce și să înceapă 
evidenţierea importanţei acestei instituţii, dar și inconvenientelor prezentate 
de actualul nivel de reglementare, subliniind necesitatea unor noi reglementări, 
adaptate la normele internaţionale, care să confere acestei instituţii un caracter 
fl exibil și o reală utilitate practică.
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1. Introducere

Destul de neglijată în ultima perioadă, analiza protecţiei drepturilor omului 
în situaţii de criză este indispensabilă înţelegerii în profunzime a factorilor 
care au condus la actuala stare de lucruri din România, întrucât se ştie că nu 
se poate vorbi de o stare de libertate a cetăţeanului decât atunci când el are 
posibilitatea să-şi exercite neîngrădit drepturile. Această stare poate fi  atinsă 
doar într-un sistem de guvernământ care să permită cetăţeanului să se simtă în 
siguranţă şi să contribuie astfel la buna dezvoltare a societăţii în care trăieşte iar 
singurul mod în care poate fi  atinsă această stare este prin democraţie. Într-un 
stat contează nu numai fi ecare membru luat individual dar şi totalitatea lor, 
priviţi ca şi societate şi pe care statul trebuie să-i protejeze de orice ameninţare 
venită atât din exteriorul cât şi din interiorul ţării şi să asigure securitatea 
naţională prin organisme proprii, create în acest scop. Totodată trebuie să 
adopte măsuri adecvate pentru a asigura buna desfăşurare a ordinii sociale 
deoarece guvernarea unei ţări trebuie să fi e, în esenţă, o activitate a raţiunii şi 
a inteligenţei care să exprime voinţa tuturor îndeplinită de unul singur sau de 
mai mulţi, în virtutea unor legi. A guverna nu înseamnă doar a avea sarcini în 
guvern, ci şi a îndrepta lucrurile care nu merg bine, a da poporului o viaţă mai 
bună şi, deci, a înlătura haosul.

O ţară în care s-a instalat haosul este o ţară prost guvernată, deoarece 
haosul nu este altceva decât o ordine distrusă. O ţară bine guvernată este o ţară 
în care s-a instalat şi persistă ordinea, care este de fapt prima lege a universului, 
este ansamblul legal şi armonios al tuturor libertăţilor, este justiţia ale cărei 
legi omul le găseşte gravate în adâncul conştiinţei sale. De aceea, considerăm 
că a guverna înseamnă a menţine balanţa justiţiei egală pentru toţi, a respecta 
drepturile fundamentale ale omului chiar şi în situaţii de criză, sau mai ales în 
situaţii de criză. Ca atare, este de datoria noastră să spunem ceea ce toată lumea 
gândeşte. Mai clar, actuala guvernare este scumpă şi defi citară, este permanent 
în stare de criză. Credem că nu este numai o criză fi nanciară, este mai ales una 
morală întrucât în tot acest sfert de secol scurs de la evenimentele din 1989, 
programele de guvernare ale României au reprezentat o însăilare de dorinţe, au 
fost concepute parcă pentru a nu putea fi  aplicate. Procesul legislativ, sistemul 
de legi incomplet şi în mare parte necorelat, au suferit nenumărate completări 
şi modifi cări, creând un climat de nesiguranţă. Sondajele de opinie au arătat 
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permanent că direcţia în care merge România este greşită, dar incapacitatea 
şi amatorismul politicienilor care au avut puterea de decizie şi guvernanţii 
au făcut ca lucrurile să meargă din rău în mai rău. Programele s-au bazat pe 
copierea unor texte de legi din ţările dezvoltate sau pe reactualizarea unor legi 
din deceniile anterioare celui de-al doilea Război Mondial, fără să se ţină seama 
de condiţiile specifi ce României.

Reforma economică s-a confundat cu privatizarea mijloacelor de producţie, 
politicile fi scale, fi nanciare şi monetare au fost prost concepute, ducând la 
decapitalizarea societăţilor comerciale şi la falimentarea, respectiv la lichidarea 
lor. În condiţiile în care economia era în cădere, iar echilibrele macroeconomice 
în derapaj, s-a hotărât trecerea la convertibilitatea monedei naţionale, ceea 
ce a constituit o adevărată aventură. Deşi guvernele au avut asistenţa unor 
instituţii internaţionale, rezultatele arată că reprezentanţii acestora au fost 
proşti sfătuitori; deşi au fost plătiţi cu bani grei, nu au dovedit că au meritat 
banii şi respectul românilor1.

Rezultatele obţinute în perioada tranziţiei şi înrăutăţirea condiţiilor de 
viaţă au făcut ca o parte din electorat să nu mai participe la vot, iar cei care 
au continuat, deşi şi-au schimbat deseori opţiunile, au rămas dezamăgiţi de 
rezultatele obţinute. Lipsa de profesionalism şi răspundere a guvernanţilor face 
ca aceştia să nu se ocupe de problemele majore ale ţării, cheltuind cea mai mare 
parte din timpul lor pentru dezbaterea de probleme cel mai adesea minore, 
inactuale sau de interes de grup. Astfel, banii publici se risipesc în mare parte 
pe acţiuni inutile, sau pur şi simplu sunt deturnaţi. De aproape un sfert de secol, 
situaţia bugetului se înrăutăţeşte, iar acest defi cit este doar vârful aisbergului, 
căci sub apă se afl ă o risipă invizibilă, enormă. De la nivelul Parlamentului până 
la ultima primărie sau până la nivel de instituţie, banii publici sunt cheltuiţi fără 
ca rezultatele să fi e pe măsura cerinţelor electoratului, iar guvernarea noastră 
nu este în stare să abandoneze vechile obişnuinţe şi nu poate ieşi din inerţie. 
Organizarea inefi cientă a sistemului fi nanciar-bancar face ca economiile şi 
împrumuturile să se valorifi ce inefi cient, iar inefi cienţa programelor de instruire 
afectează competenţa muncii.

Se cheltuieşte mult în numele bunăstării populaţiei, însă tot mai mulţi 
oameni alunecă în sărăcie an de an, iar lucrul cel mai grav este sărăcirea 
intelectualităţii. Se cheltuieşte tot mai mult pentru prevenirea actelor 
antisociale, dar acestea au o curbă înspăimântător de ascendentă. Se cheltuieşte 
tot mai mult pentru programele de reciclare, de recalifi care şi instruire, dar 
forţa de muncă caută de lucru în alte ţări. Se cheltuieşte tot mai mult pentru 
programe de ocrotire a mamei şi copilului, dar situaţia acestora este tot 
mai jalnică; mortalitatea infantilă deţine recordul Europei şi copiii străzii au 
devenit una din etichetele României. S-au înmulţit cazurile de boli tipice ţărilor 
subdezvoltate, iar numărul analfabeţilor creşte ameninţător, ceea ce va produce 
o bombă cu efect întârziat pentru viitorul ţării. O elementară refl exie se impune 
de la sine, se declamă în politici sociale, în conclavuri intelectuale, în discursuri 

1 M. Băcescu, Angajarea şi răspunderea guvernamentală, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2000, 
p. 143.
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electorale drepturile omului, dar în realitate lucrurile stau cu totul altfel. Privind 
nivelul şomajului actual avem deja o referinţă importantă privind respectarea 
drepturilor omului şi constatăm cu regret că ne afl ăm permanent într-o situaţie 
de criză.

În toată această perioadă, s-au cheltuit tot mai mulţi bani pentru programe 
şi deplasări în străinătate fără a avea ca rezultat îmbunătăţirea vieţii oamenilor, 
aducând doar risipă. Instituţiile publice s-au demodat, iar guvernul a răspuns 
la criză cu o medicină tradiţională. Cu alte cuvinte, guvernanţii nu au reuşit 
decât să ataşeze inefi cienţă unui sistem care deja se sufoca. Urmarea a fost 
efectuarea unor controale costisitoare, transformând răul în sistem. Organele de 
control, în sine, intimidează angajatul, deoarece inovaţia presupune abateri de la 
normele standard. Deci problema nu este personalul incompetent, ci inefi cienţa 
şi reglementările sufocante ce înăbuşesc creativitatea personalului.

Ca atare, s-a creat o situaţie paralizantă şi, de aceea, trebuie să se pună 
capăt inefi cienţei în guvernare şi să se stăvilească risipa. Aparatul guvernamental 
local şi central este plin de organisme şi organizaţii birocratice şi risipitoare, în 
care atribuţiile se suprapun, inclusiv în materia protecţiei drepturilor omului, 
producând confuzie şi greutăţi în stabilirea răspunderilor atunci când se 
întâmplă anumite abateri, accidente etc.

Populaţia simte nevoia unui guvern care să lucreze mai bine, care să ne ofere 
mai mult cu mai puţină cheltuială, care să trateze contribuabilul ce se sacrifi că 
pentru a plăti taxele şi impozitele. Trebuie redusă risipa guvernamentală şi 
eliminată birocraţia, trebuie îmbunătăţite serviciile pentru populaţie şi realizată 
o guvernare mai productivă. Multe organizaţii centrale sunt şi monopoluri, 
neinteresate să inoveze sau să îmbunătăţească activitatea. Angajaţii sunt 
menţinuţi în activităţi pe viaţă. Succesul unor salariaţi generează prea puţină 
răsplată, sau deloc, iar greşelile sunt prea puţin penalizate. Contribuabilii nu pot 
alege organizaţii concurente, iar monopolurile îşi primesc banii fără a ţine cont 
de reacţiile clienţilor, atunci când aceştia din urmă primesc un serviciu mai slab, 
dar plătesc mai mult. În cadrul guvernării actuale politizate, nu există teama 
nerealizării programului, ci frica de a nu ieşi un scandal pe care să-l preia presa. 
În România nu este stimulată confruntarea de idei, iar în condiţiile în care apare 
o idee nouă, aceasta moare pe drum şi nu mai ajunge să fi e cuprinsă în program. 
Mulţi conducători se simt ameninţaţi de o idee nouă pe care ei nu sunt capabili 
să o gândească; le este frică să nu deranjeze pe cineva „mai sus“ şi să li se strice 
imaginea, şi atunci sugrumă nu numai ideea, ci şi persoana care a prezentat-o. 
Accentul pus astăzi pe respectarea procesului reglementat smulge resurse din 
preocupările reale, adică din deservirea contribuabilului. Se cheltuiesc miliarde 
plătind salariaţi care conduc, verifi că şi investighează pe alţii.

Din cele expuse mai sus şi din multe alte considerente, putem trage 
concluzia că trebuie examinată serios funcţionarea de bază a guvernării, 
indiferent de partidele ce se afl ă la putere, că trebuie să schimbăm mentalitatea 
birocratică naţională către iniţiativă şi răspundere, să reorganizăm, să recreăm şi 
să reînvigorăm întreaga noastră guvernare naţională, astfel încât să stabilim ce 
e de făcut, iar fi ecare, în limitele competenţelor sale, să stabilească cum trebuie 
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făcut, stimulând în acelaşi timp cercetările, preocupările de mai bine, inovaţiile. 
De aceea, asumându-şi ca temă a comunicării noastre ştiinţifi ce problematica 
respectării drepturilor omului, într-o atare situaţie de criză prelungită, credem că 
vom răspunde şi cerinţelor Conferinţei. În plus, alegerea sa în aceste împrejurări 
în care au loc încălcări barbare ale drepturilor omului aici, în România şi nu 
departe de graniţele noastre, îi conferă semnifi caţii deosebite. De aceea vom 
trece direct la examinarea unor aspecte teoretice relevante pentru demersul 
nostru de cercetare ştiinţifi că pentru a demonstra legitimitatea respectării 
drepturilor omului într-un stat de drept.

2. Aspecte teoretice

Legitimitatea respectării drepturilor omului într-un stat de drept
Edifi ciul intelectual al drepturilor omului suferă din perspectiva legitimităţii 

pretenţiilor omului în raport cu statul, care, emite legislaţia necesară acordării 
drepturilor respective. În principiu omul are dreptul la viaţă care printre altele 
este întreţinută şi de hrană. Raportat la criteriile legislative, el primeşte, într-o 
oarecare măsură, acel drept privind şi prin prisma culturală, dreptul pre-legal la 
hrană îl au de pildă şi membrii comunităţilor nomade, dar pentru ca aceştia să 
benefi cieze de dreptul respectiv, trebuie să se încadreze în normele legislative 
ale statului în care se afl ă la un moment dat. Drepturile sunt condiţionate 
ireversibil şi de datorii sau îndatoriri. Putem aprecia că în raport cu datoriile 
„...în discuţiile normative, drepturile sunt adesea văzute ca titluri, puteri sau 
imunităţi care sunt necesare omului”1. Ideea împărtăşită este că individul trebuie 
ajutat să aibă libertatea nu de a fi  ajutat să obţină drepturi ci libertatea de a-şi 
exercita obligaţiile pentru a pretinde drepturi, desigur excepţie făcând cazurile 
când coeziunea socială este imperios necesară. În principiu poziţia socială şi-o 
defi neşte în mare măsură individul în funcţie de valoarea sa umană incluzând 
capacităţile genetice precum şi de modul cum acestea sunt stimulate prin 
educaţie, cultură şi implicare în muncă. Referindu-ne la Tratatul de la Lisabona, 
se poate releva faptul că drepturile fundamentale ale omului sunt consacrate 
în dreptul european al drepturilor într-o manieră nu tocmai clară şi unitară 
fi ind statornicite prin mai multe instrumente juridice, obiectul materialului 
de cercetare nefi ind enumerarea şi analiza acestora, ci doar propuneri pentru 
o guvernare efi cientă şi responsabilă care să asigure transpunerea în viaţă a 
acestor drepturi.

3. Cercetarea ştiinţifi că

3.1. Guvernare efi cientă şi responsabilă – garanţie a respectării drepturilor 
omului

În opinia noastră se impune alt sistem de guvernare, care să pună omul 
pe primul plan şi să elimine cheltuielile inutile. Se impune trecerea de la 

1 N. Vicol, Spaţialitate noologică în sfera drepturilor omului, articol prezentat la Sesiunea 
de comunicări ştiinţifi ce a Universităţii Naţionale de Apărare din anul 2008, p. 96.
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defi cienţa la efi cienţa actului de guvernare, la o guvernare care să pună omul 
pe primul plan tocmai prin slujirea contribuabilului, ajutând comunităţile să-şi 
rezolve problemele proprii. Acest lucru va fi  posibil numai dacă se va crea un 
simţ clar al misiunii, dacă autorităţile vor simţi răspunderea a ceea ce fac, 
dacă se va dezvolta sistemul de elaborare a bugetelor pe bază de programe 
concrete şi pe bază de rezultate şi dacă succesul se va măsura prin satisfacerea 
contribuabilului. Se impune, deci, să se asigure performanţele în guvernare, aşa 
cum se face în sectorul privat. Nu trebuie să se uite, însă, faptul că în sectorul 
privat stimulentele sunt deja existente, fi rmele fi ind obligate să facă mai mult 
cu mai puţini bani, deoarece, altfel, dispar. Susţinem valorile tradiţionale ale 
guvernării democratice (oportunitate, legalitate, democraţie, diversitate), dar 
dorim să dezvoltăm democraţia ca să aibă din ce se hrăni aceste valori. Cei ce 
se opun schimbărilor, nu fac altceva decât să încurajeze o guvernare inefi cientă.

Managementul administrativ al guvernării societăţii actuale trebuie revăzut 
din temelii, deoarece el este construit pe o structură de guvernare depăşită. 
Managementul public trebuie să se bazeze pe mai puţine niveluri de conducere, 
pe reguli simple şi clare, pe salariaţi capabili să facă orice ar fi  necesar satisfacerii 
trebuinţelor contribuabilului. Nu cu consultanţi şi experţi din afară putem găsi 
soluţii, ci cu cei ce lucrează direct în problemele respective. De aceea, fi ecare 
departament trebuie să-şi creeze un colectiv care să elaboreze programul de 
reorganizare a activităţii guvernamentale. Desigur că schimbându-le în timp, 
dar experimentând soluţiile, se va putea vedea şi corectitudinea lor. Urmărind 
evoluţia economico-socială din ţară, se poate spune că actuala casă politică, în 
totalitate, a pierdut simţul măsurii sale, a pierdut etica sa pentru serviciul public, 
a pierdut încrederea poporului român. De aceea, trebuie încurajată schimbarea, 
ceea ce încercăm să facem şi prin acest studiu.

Numai că armonizarea şi adoptarea legislaţiei şi reglementărilor la normele 
europene a dus la amplifi carea birocraţiei. Este necesară o mai mare claritate 
acestor reglementări, o conlucrare permanentă cu instituţiile de la Bruxelles. 
Aderarea la Uniunea Europeană nu a adus un sufl u nou sau o schimbare în 
bine în munca de guvernare în care iniţiativa şi răspunderea să fi e pe primul 
plan. Construcţia structurală şi legislativă a Uniunii Europene este în continuă 
modificare şi perfecţionare. România poate şi trebuie să contribuie, prin 
specialiştii guvernamentali, la acest proces. Nu trebuie să se limiteze numai de 
a primi, ci şi de a oferi soluţii, propuneri, pentru ca efectul muncii guvernanţilor 
şi aparatului guvernamental să fi e simţit benefi c de către contribuabili, de toată 
populaţia.

În general, problemele guvernării se cunosc, trebuie doar căutate 
soluţiile. Să se realizeze revoluţionarea principiilor modelului de guvernare, 
pe care să se bazeze acţiunea de efi cientizare a activităţii guvernamentale şi 
acţiunea de raţionalizare, principii ce vor trebui să devină piesele de bază ale 
noului mecanism. Raţiunile de tehnoredactare a acestui material nu permit 
o abordare exhaustivă, dar o scurtă enumerare a problemelor care afectează 
negativ calitatea administraţiei publice în România şi determină inefi cienţa 
managementului public simţim nevoia să o facem. Pe scurt, acestea sunt: 
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ineficienţa puterii legislative şi executive, procesul de alocare a fondurilor 
publice, confl ictele de interese și favoritism precum și la lipsa de rigurozitate 
a achiziţiilor publice, la numirile în funcţiile cheie din justiţie care pot afecta 
independenţa sistemului judiciar.

Este binecunoscută ineficienţa puterii legislative şi a celei executive, 
supradimensionate numeric şi inefi ciente din punct de vedere calitativ, ca număr 
excesiv de parlamentari şi de ministere, în comparaţie cu alte state. Activitatea 
Parlamentului nu este scutită de unele critici generate de lipsa de consecvenţă 
în luarea deciziilor referitoare la probleme de integritate, acţiuni ulterioare 
deciziilor Agenţiei Naţionale de Integritate în situaţii de confl icte de interese şi 
incompatibilitate, precum şi acţiunile imprevizibile pentru ridicarea imunităţii. 
Referitor la Parlament, trebuie amintit că în România există un parlament 
bicameral. Cele două Camere, Senatul şi Camera Deputaţilor, au în general 
aceleaşi atribuţiuni. În contextul în care în România este nevoie de promovarea 
şi corelarea unei multitudini de legi pentru buna funcţionare a economiei de 
piaţă, cele două Camere, practic, îngreunează procesul legislativ. Iată prima 
probă de birocraţie ce trebuie curmată: desfi inţarea sistemului bicameral şi 
trecerea la sistemul unicameral. Dacă se are în vedere că un parlamentar costă cu 
mult peste un miliard de lei pe an şi că numărul de parlamentari este destul de 
ridicat, se impune reducerea numărului într-o proporţie importantă. Un număr 
de 4–5 parlamentari bine pregătiţi şi buni patrioţi este de ajuns pentru fi ecare 
judeţ în parte. Aşadar, un parlament unicameral format din maxim 200 de aleşi 
ai poporului ar fi  şi sufi cient şi economic pentru o ţară ca România.

România este prea săracă şi are prea multe probleme de rezolvat pentru a-şi 
permite luxul de a menţine, în continuare, un Parlament atât de mare bicameral, 
mai ales în condiţiile calităţii de stat membru al Uniunii Europene, care impune 
mari obligaţii fi nanciare şi de la care se primesc numeroase directive şi unele 
politici comunitare elaborate la Bruxelles.

Modul defectuos de alocare a fondurilor publice, afectat de corupţie, de 
confl icte de interese şi de favoritism. Exempli gratia, menţionăm că alocarea 
resurselor fi nanciare publice este defectuoasă, reţinând că, deși România a 
dezvoltat cadrul legislativ pentru urmărirea în justiţie a cazurilor de corupţie la 
nivel înalt şi pentru verifi carea de către organisme independente a averilor, a 
confl ictelor de interese şi a cazurilor de incompatibilitate în rândul funcţionarilor 
publici, sprijinul politic pentru cadrul de integritate actual – atât din punct de 
vedere legislativ, cât şi din punct de vedere instituţional – s-a dovedit inefi cient. 
Concluzia este simplă, corupţia, atât la scară mică, cât şi cea politică, rămâne o 
problemă de sistem4, iar voinţa politică de a combate corupţia şi de a promova 
standarde înalte de integritate a fost inconsecventă.

Confl ictele de interese şi favoritismul. Aceste probleme rămân problemele 
recurente în România, generate de modul defectuos în care se face alocarea 
şi cheltuirea fondurilor publice. Argumentele reţinute sunt fundamentate de 
modifi cările legislative frecvente şi de lipsa unor practici uniforme a instituţiilor 
responsabile de alocarea fondurilor publice, care sunt o sursă de incertitudine 
pentru benefi ciarii de credite bugetare.
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În domeniul achiziţiilor publice este de reţinut reţine faptul că achiziţiilor 
publice desfășurate în companiile deţinute sau controlate de stat, datorită 
modifi cărilor legislative succesive se generează nu numai incoerenţă și confuzie, 
dar şi disponibilitate spre fraudă.

Numirile în funcţiile cheie din justiţie. Numirile în funcţiile cheie din justiţie 
oferă o imagine mixtă, cu proceduri care se desfăşoară în mod deschis, 
transparent şi bazat pe merite, în timp ce altele unt deschise criticilor având în 
vedere interferenţele politice care afectează durabilitatea procesului de reformă.

În fi ne, pentru a reveni la obiectivul materialului nostru, lipsa de perspectivă 
pentru locuri de muncă în România, demonstrată de deplasarea forţei de 
muncă în străinătate cauzată de salariile mici, de lipsa locurilor de muncă 
şi de nereducerea şomajului conturează un tablou sumbru al drepturilor 
fundamentale ale cetăţeanului român, în acelaşi timp, cetăţean al Uniunii 
Europene.

Într-o asemenea junglă de provocări, pericole şi ameninţări de tot felul – 
din care nu puteau lipsi corupţia şi incapacitatea statului de drept actual de a 
asigura accesibilitatea şi predictibilitatea legii – cel mai afectat este, bineînţeles, 
factorul uman. De altfel, provocările, pericolele şi ameninţările de orice fel 
afectează, în primul rând, fi inţa umană şi mediul ei de existenţă şi de dezvoltare, 
sau, în orice caz, omul are în vedere în primul rând acele provocări, pericole şi 
ameninţări care-l afectează în mod direct, sau care agresează mediul său de 
viaţă.

3.2. Evaluări privind drepturile omului
Riscurile afectează în mod direct sau indirect drepturile omului, întrucât 

procesele care se declanşează în astfel de situaţii privesc, în primul rând oamenii. 
În toate timpurile a fost aşa. Şi toate ţin de o anume libertate, mai exact, de 
un anumit mod de a înţelege şi materializa conceptul de libertate1. În faţa unei 
realităţi crude, care are determinări complicate, şi nu poate fi  în nici un caz 
redusă la nebunia unor extremişti, oamenii au fost nevoiţi să-şi aducă aminte, 
că ei nu sunt doar benefi ciari ai civilizaţiei în care trăiesc, luând totul ca un 
drept inalienabil, ci au şi foarte mari obligaţii pentru a apăra chiar cu preţul 
vieţii civilizaţia şi valorile lor. În acest sens, oamenii trebuie să-şi asigure atât 
riscurile individuale, cât şi riscurile pe care comunitatea din care fac parte este 
nevoită să şi le asume, entitate care îi individualizează, le exprimă interesul şi 
dă un sens vieţii lor.

Modalităţile prin care aceste riscuri afectează resursa umană sunt diferite. 
Cele mai multe dintre ele sunt directe, bazate pe o relaţie cauză-efect. Sunt 
însă şi modalităţi indirecte, care trec prin transformări economice, sociale, 
informaţionale, militare etc. care, la rândul lor, afectează grav resursa umană. 
Spre exemplu: distrugerea efectivă şi fără discernământ a economiei României 
a afectat extrem de grav populaţia ţării, sub toate aspectele, începând cu 

1 D. Codiţă ș.a. Actualităţi umanitare, „Dreptul internaţional umanitar din perspectivă geo-
politică”, sesiune de comunicări știinţifi ce cu participare internaţională – 8 octombrie 2010, p. 93.
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securitatea şi siguranţa economică şi socială a cetăţeanului şi, plecând de aici, 
natalitatea, moralitatea, stabilitatea, califi carea profesională, educaţia.

În anii de după 1989, populaţia ţării a scăzut din punct de vedere numeric, 
iar situaţia demografi că este alarmantă. Toate ţările din jurul nostru au suferit 
transformări radicale, adevărate mutaţii politice şi socio-economice care, 
tulburând grav echilibrul precar realizat în timpul relaţiilor socialiste, dominate 
de totalitarism şi restricţionarea drastică a drepturilor şi libertăţilor, au afectat şi 
potenţialul demografi c. Mulţi indici în ceea ce priveşte natalitatea, mortalitatea, 
migraţia, sporul de populaţie etc. sunt în difi cultate. Este adevărat, asemenea 
tendinţe se manifestă şi în alte zone geografi ce, dar variaţiile foarte mici în 
ceea ce priveşte dinamica demografi că în ţările vecine României, arată că noi 
şi vecinii noştri ne confruntăm cu aceleaşi probleme de ordin demografic. 
Potrivit raportului anual „Starea Populaţiei Lumii” realizat de ONU şi apărut 
la începutul anului, România va avea cea mai mare scădere a populaţiei în 
viitorii ani. Populaţia României va fi  de 15,9 milioane în 2050, spre deosebire de 
22,5 milioane în 2008 şi 20.121.641 persoane, din care 10.333.064 femei 
(51,4%), 20 octombrie 2011. Faţă de situaţia existentă la recensământul 
anterior, populaţia stabilă a scăzut cu 1.559,3 mii persoane (din care, 779,2 mii 
femei)1. După alte estimări, în 2050 populaţia României va fi  de 16,7 milioane de 
locuitori. Dar toate estimările, chiar şi cele mai puţin drastice arată că populaţia 
ţării noastre, ca şi a altor ţări europene va scădea vertiginos şi periculos. Aşadar, 
principalele caracteristici ale resurselor umane din zonele de interes nemijlocit 
pentru România, adică din ţările vecine, sunt următoarele: natalitate scăzută; 
mortalitate infantilă ridicată; spor natural al populaţiei foarte scăzut; coefi cient de 
mortalitate ridicat; în aproape toate ţările există grupuri etnice, unele foarte ostile, 
iar politica statelor faţă de acestea (poate cu excepţia celei a statului român 
modern) a fost una de intoleranţă, de deznaţionalizare şi inacceptare.

Oamenii sunt întotdeauna cei care creează, dar şi cei care suportă meandrele 
politicii. Politicile de risc sunt, în general politici care privesc asumarea unor 
acţiuni a căror fi nalitate este infl uenţată de numeroşi factori perturbatori, 
care pot interveni pe timpul activităţii. Nu există şi nu pot exista politici 
sigure sută la sută, întrucât aproape toate scenariile şi, corespunzător acestora 
toate deciziile politice se desfăşoară cu o marjă substanţială de incertitudine. 
Guvernele, parlamentele, organizaţiile şi organismele internaţionale construiesc 
politici pe orizonturi în general mişcătoare, întrucât evoluţiile situaţiilor care le 
determină urmează traiectorii probabiliste.

Finalul războiului rece nu s-a concretizat printr-o limpezire a situaţiei, ci, 
dimpotrivă, prin crearea unei stări de haos cu desfăşurări greu previzibile şi 
chiar imprevizibile. Deciziile politice ale conducerii ţărilor implicate au fost luate 
totdeauna în situaţii de risc. Iar riscul a afectat în primul rând factorul uman.

1 A se vedea, pentru detalii, Rezultate defi nitive ale Recensământului Populaţiei şi al 
Locuinţelor – 2011 (caracteristici demografi ce ale populaţiei) prezentate de Institutul naţional 
de Statistică.
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Consecinţele spargerii bipolarităţii şi distrugerii extrem de precipitate 
a economiilor socialiste centralizate au fost numeroase. Ele au produs mari 
perturbaţii în securitatea şi siguranţa economică şi socială a oamenilor prin:

– distrugerea întreprinderilor şi obiectivelor economice şi lăsarea 
oamenilor pe drumuri, cu un sprijin economic şi social sub limita de 
supravieţuire, ceea ce a determinat o mişcare disperată şi necontrolată 
a populaţiilor în căutarea unui loc de muncă, precum şi numeroase 
alternative interlope sau infracţionale;

– distrugerea infrastructurilor, inclusiv a celor critice şi crearea unei stări 
de haos în toate reţelele existente;

– distrugerea sistemelor de irigaţii şi a altor infrastructuri din agricultură şi 
întoarcerea la practicarea unei agriculturi cu plugul tras de cai şi cu sapa;

– reformele sistemului educaţional, niciodată încheiate şi distrugerea 
orizontului de aşteptare profesională a absolvenţilor;

– dezvoltarea rapidă a reţelelor mafi ote, de trafi c de droguri, de arme şi de 
carne vie;

– creşterea îngrijorătoare a consumului de droguri;
– dezvoltarea corupţiei, a infracţionalităţii şi a crimei organizate etc.
Toate acestea au afectat grav resursa umană. Populaţia ţării a scăzut, 

sporul natural s-a diminuat, anomia socială a crescut, iar condiţia umană s-a 
degradat semnifi cativ. Printre cele mai grave consecinţe ale lipsei unei politici 
bine elaborate în ceea ce priveşte resursa umană se afl ă şi următoarele:

– creşterea migraţiei populaţiei, îndeosebi a celei tinere, din toate mediile, 
spre ţările occidentale, în principal în căutarea unui loc de muncă;

– migraţia şi intensifi carea infracţionalităţii comise de infractori;
– dezvoltarea comerţului ilegal şi a reţelelor mafiote, îndeosebi ale 

trafi canţilor de droguri, de carne vie şi de materiale interzise;
– creşterea instabilităţii şi anomiei sociale şi amplifi carea stresului şi, 

pe această bază, extinderea fără precedent a bolilor cardiovasculare 
(România este pe primul loc în Europa în ceea ce privesc astfel de boli), 
a cancerului, hepatitelor infecţioase şi a altor boli specifi ce perioadelor 
de tensiuni şi instabilitate socială;

– apariţia şi dezvoltarea rapidă a unei psihologii specifi ce situaţiilor de 
hărţuire şi terorism, în care fi inţa umană este agresată din toate părţile.

Toate aceste împrejurări justifi că afi rmaţia că statul de drept este incapabil 
să asigure astăzi respectarea drepturilor omului dorită, iar situaţia de criză 
generează astfel în plus, o scădere a calităţii legii şi implicit constituie una din 
cauzele „crizei” în care aceasta se găseşte de ceva vreme. Ce este de făcut? Iată, 
pe scurt unele concluzii şi propuneri.

4. Concluzii şi implicaţii

Asigurarea exercitării drepturilor omului potrivit standardelor unui stat de 
drept, nu se poare face decât prin realizarea unei guvernări antreprenoriale, 
responsabile şi novatoare. O guvernare antreprenorială, responsabilă şi 
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novatoare se poate realiza numai prin inserţia mecanismelor de piaţă în cadrul 
administraţiilor publice, ceea ce va genera dinamism şi efi cienţă în activitatea de 
guvernare la toate nivelurile. Aceasta nu presupune deplasarea unor funcţii ale 
administraţiei centrale de la birocraţia de stil vechi la mecanismele de piaţă, ci 
utilizarea forţelor guvernamentale pentru a structura pieţele private, în scopul 
satisfacerii nevoilor şi a rezolvării problemelor contribuabililor, fără a mai 
fi nanţa multe excrescenţe ale aparatului administraţiei publice. Funcţionarul 
public trebuie să situeze contribuabilul pe primul loc, iar acesta să fi e întrebat 
permanent ce propuneri are pentru îmbunătăţirea serviciilor guvernamentale. 
Aceasta va aduce la desfi inţarea mentalităţii conform căreia cetăţeanul este la 
dispoziţia funcţionarului public, şi nu invers.

Trebuie create condiţii ca diferitele agenţii să se concureze pentru 
deservirea clienţilor lor, astfel încât să se ajungă la desfi inţarea monopolurilor 
guvernamentale. Există şi situaţii în care concurenţa nu este posibil de 
realizat, ceea ce presupune transformarea monopolurilor guvernamentale în 
întreprinderi de afaceri care să aibă un contact mai strâns atât cu contribuabilii, 
cât şi cu stimularea acestora. În acest fel se va ajunge la o relaxare a presiunii 
exercitate de monopolurile de stat, funcţionarii guvernamentali fi ind stimulaţi să 
asigure o mai bună servire a contribuabilului. Este bine să se ştie că guvernarea 
este o activitate complexă, care se desfăşoară sau trebuie să se desfăşoare la 
nivelul cetăţenilor obişnuiţi. Guvernarea în România este construită în jurul 
unor grupări complexe de monopoluri, care izolează atât managerii, cât şi 
funcţionarii publici, de puterea stimulentelor. De aceea, trebuie să stimulăm 
guvernarea prin aşezarea clientului pe primul loc, înlăturând monopolurile prin 
expunerea lor competitivă. Aceasta înseamnă că trebuie regândită guvernarea, 
prin schimbarea fundamentală a modului de guvernare, forţând instituţiile 
statului să se concureze pentru servirea clienţilor lor şi să ofere ceea ce agenţiile 
private nu pot face. Numai în acest fel se va institui o „guvernare prietenoasă” 
pentru contribuabilul român. O servire bună înseamnă servicii ireproşabile 
acordate populaţiei, eliminarea cozilor de aşteptare de la ghişee, a celor ce 
oferă informaţii incorecte, a funcţionarilor indolenţi sau corupţi. Este necesar 
să fi e sondate în permanenţă doleanţele contribuabililor, pentru a putea fi  
stabilite standardele de servire, să se intensifi ce concurenţa între centrele 
aceleiaşi agenţii, iar în perioada următoare să se acorde bugete şi sarcini mai 
mari centrelor cu rezultate mai bune, angajaţii acestor centre având şanse mai 
mari de promovare. Pentru buna informare a cetăţenilor, să se înfi inţeze servicii 
de telefonie prin sistemul de poştă automată, lucru ce ar economisi timpul 
clientului. De asemenea, serviciul poştal ar trebui să fi e concurat tot mai mult 
de asemenea servicii private şi de poşta electronică.

Pentru o mai bună servire a contribuabilului, este posibil ca în anumite 
perioade să crească cheltuielile de la buget. Aceste cheltuieli vor fi însă 
recompensate de creşterea productivităţii salariaţilor guvernamentali, ceea ce 
va duce la economisirea timpului a milioane de contribuabili. Este necesar ca la 
fi ecare ghişeu să fi e afi şate standardele de timp de servire a clienţilor, pe care 
bineînţeles funcţionarii publici să le respecte. Este necesar, de asemenea, să se 
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sondeze permanent, la fi ecare ghişeu, nemulţumirile şi propunerile clienţilor, cu 
privire la serviciul respectiv. În sfârşit, se impune să desfi inţăm graniţele rigide 
dintre instituţiile statului, adaptându-le în funcţie de nevoile contribuabilului, 
lucru ce se poate face prin organizarea de echipe complexe, care să lucreze pe 
proiecte sau pe pachete de servicii legate între ele, care să scutească timpul 
clientului şi să crească oportunitatea servirii sale. Pentru realizarea acestui 
deziderat, va fi  necesară, pe de o parte, acordarea unei autorităţi mai mari 
funcţionarilor guvernamentali, iar instituţiilor statului, libertatea de a-şi impune 
reglementările pe care le consideră necesare şi, pe de altă parte, debarasarea 
legislaţiei de prevederile ce împiedică libera cooperare dintre aceste instituţii.

În concluzie, realizarea unei guvernări antreprenoriale, responsabile şi 
novatoare se poate face numai dacă în sistem se vor introduce elementele 
de concurenţă, precum şi stimulentele corespunzătoare (de cointeresare 
şi de sancţionare) pentru salariaţii guvernamentali. Este deci momentul să 
se înţeleagă că guvernul nu are dreptul să considere că are prerogative şi 
interese proprii, că funcţionarul public nu trebuie să fi e angajatul temporar al 
algoritmului impus de o anumită coaliţie guvernamentală, ci să fi e specialistul 
care ştie să administreze cu maximă eficienţă problemele concrete ale 
contribuabililor.

Concluzionând, statul de drept are în societatea contemporană forţă 
evocatoare, autoritate simbolică precum şi limite. Similar oricărui mit, după 
cum s-a afi rmat în doctrină „statul de drept este condamnat la nedesăvârşire şi 
la incompletitudine: nu numai că se prezintă ca o noţiune vagă şi cu o geometrie 
variabilă, ci în normativitate reapar fără încetare breşe; aceste concilieri cu realul 
sunt inevitabile tot aşa cum domnia fără partaj a normelor ar avea drept efect 
uciderea dinamicii sociale şi politice şi, deci, distrugerea fundamentelor înseşi 
ale statului de drept”.

Trebuie să mai adaugăm un aspect foarte important: oricât de bine 
întocmite ar fi  legile şi oricât de multe şi de puternice ar fi  instituţiile care 
asigură respectarea drepturilor omului, fără existenţa bunei-credinţe ca valoare 
juridică fundamentală, ca principiu al justiţiabilităţii şi în calitate de condiţie 
sine qua non în multe dintre instituţiile dreptului, toate ar rămâne simple şi 
utopice deziderate. Unele monografi i consacrate acestei teme atât de pletorice 
în ipostaze şi consecinţe juridice i-au descoperit bunei-credinţe un fundament 
moral (forum internum) constant. Din acest motiv, de altfel, buna-credinţă 
mereu se prezumă; este prezumată (bona fi des praesumitur) tocmai pentru a 
asigura stabilitate actelor juridice civile.

Departe de a-şi fi  epuizat conţinutul, actuala criză morală va dăinui atâta 
vreme cât oamenii încă vor exista, şi cât Dumnezeu va hotărî acest lucru. Relele 
ei nu prevalează semnifi cativ asupra părţilor ei bune. Putem încă să ne aşezăm 
într-un unghi convenabil faţă de hărţuiala zilnică, să o interpretăm pedagogic 
şi, la limită, să ne salvăm luând, faţă de tot şi de toate, o relativizantă distanţă. 
Cât va mai dura însă această cumpănă? Şi ce e de făcut pentru a întreţine statica 
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ei precară?1 Este o întrebare veche, întrebarea lui Avraam către Dumnezeu, 
înaintea condamnării Sodomei. Care trebuie să fi e, înăuntrul unei comunităţi, 
proporţia dintre bine şi rău, astfel încât comunitatea cu pricina să fi e „iertată”, 
ocrotită de pedeapsa ultimă? Câţi dintre locuitorii unei cetăţi trebuie să fi e 
buni, pentru ca răul din ea să nu ducă la dezastru? La o astfel de întrebare 
patetică, dar, evident, la alte dimensiuni şi în alţi termeni, trebuie să răspundem 
şi noi astăzi. Măcar zece suna răspunsul lui Dumnezeu. Cum putem răspunde? 
Printru-un comportament plăcut lui Dumnezeu, statornicit atât de morală, 
cât şi de drept! E mult ceea ce suntem obligaţi să respectăm? Faţă de infl aţia 
normativă de azi, cred că întoarcerea la cele zece porunci este îndestulător, şi 
nu am mai avea nevoie de atâtea noi coduri şi legi, directive şi recomandări, 
decizii şi decidenţi.

Aceasta este o lucrare în special critică referitoare le funcţionarea UE, dar nu 
din acest motiv antieuropeană şi eurosceptică. Aceasta este tocmai una dintre 
ideile pe care doresc să la transmit şi care m-au determinat în primul rând să 
scriu această lucrare. De obicei, criticile asupra a ceea ce nu merge bine în UE 
sunt înlăturate fără discuţii, pur şi simplu califi cându-l pe cel care le prezintă, 
drept european. Ne afl ăm în faţa unei argumentări de tipul „Europa suntem 
noi, cine ne critică e împotriva Europei”: din partea guvernelor naţionale şi a 
Establishment-ului din Bruxelles. Criticile împotriva elementelor disfuncţionale 
ale sistemului sunt înlăturate ca şi cum ar fi vorba de un atac împotriva 
proiectului european în general. Cum e de aşteptat această lucrare nu acceptă 
argumentele de acest tip, dar acumulările tehnologice evidente în domeniul 
nostru de activitate sunt din plin contrabalansate de involuţia eticii şi moralei 
profesionale. 

1 A. Pleşu, Nici aşa, nici altminteri, Scurt acces de optimism. Citat din articolul preluat, la 
data de 05.06.2007, de pe site-ul: http:// www. liternet.ro/337/Andrei Plesu.html.
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